
Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba bakalářské práce

Akademický rok: 2020/2021

Jméno a příjmení studenta: Hana Kálalová
Identifikační číslo studenta: 29320761

Typ studijního programu: bakalářský
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Speciální pedagogika se

zaměřením na vzdělávání

ID studia: 509035

Název práce: Konkurence spisovných variant ve 3. osobě plurálu indikativu
prézentu sloves 4. prézentní třídy vzoru sází v časopise Rybářství

Pracoviště práce: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: PhDr. Pavel Sojka, Ph.D.
Oponent(i): doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.

Datum obhajoby: 07.09.2021 Místo obhajoby: Praha
Termín: řádný

Hlasování komise: Počet hlasů pro hodnocení: výborně - 0x; velmi dobře: 4x; dobře: 0x;
neprospěl/a: 0x

Průběh obhajoby: Studentka seznámila komisi s tématem bakalářské práce, jejími cíli,
metodologií a závěry.

Otázky a připomínky vedoucího práce:
Práci vedoucí ocenil jak po stránce obsahové, tak formální.
1. Na s. 12 cituje autorka hypotézu, s níž J. Chromý přistoupil k
analýze tzv. zdvojených sloves. K jakému závěru ale Chromý dospěl
na základě vlastní analýzy?
2. Na s. 20 autorka cituje výrok z rektorské řeči Jana Zubatého: „…a
dnes… tak píše i mluví každý, kdo chce mluviti a psáti správně.“
Představme si, že Zubatý měl pravdu – co potom z jeho výroku
vyplývá?
Reakce autorky:
1. Studentka prokázala, že problematiku tzv. zdvojených sloves
chápe.
2. Studentka soudí,že je-li výrok pravdivý, potvrzuje se, že převládá
krátká varianta, ale neděje se tak.

Otázky a připomínky oponenta:
Oponent upozorňuje na interpunkční chyby.
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1. Jak bylo při výzkumu zacházeno s prefigáty? Vyskytly se vedle
sloves mizet, vracet, pouštět i doklady např. zmizet, vymizet,
navracet, vypouštět apod.; pokud ano, byly počítány dohromady s
neprefigovanými slovesy, nebo zvlášť; a lišilo se u nich zastoupení
krátkých a dlouhých tvarů od zastoupení u neprefigovaných sloves?
Byly do výsledků započítávány i výsledky záporných sloves
(nevytvářet, nemizet, ...)?
2. Podle toho, co se v práci píše, se mi nezdá, že by
nejpravděpodobnějším důvodem preference dlouhé varianty byla
snaha rozlišit gramatické číslo. Za podstatnější pokládám autorský
idiolekt. V té souvislosti bych se rád zeptal, zda autorka zjišťovala
kromě věku (na jednom místě práce se píše o převaze autorů
mladšího středního věku) i regionální zázemí autorů – to totiž v
jejich tendenci používat ve spisovných projevech dlouhé, nebo
naopak krátké tvary patrně hraje významnou roli.
Reakce autorky:
1. Materiálem byla primárně neprefigovaná slovesa.
2. Odpověď studentky nebyla zcela přesvědčivá. Bylo patrné, že ani
po doptání otázce studentka neporozuměla.
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