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Obligatorní hodnocení 
Osobní zaujetí tématem vysoké průměrné malé neuspokojivé 

X    

Splnění cíle a zadání BP úplné z větší části částečné nedostatečné 

X    

Výběr literatury bez výhrad vyhovující neúplný nedostatečný 

X    

Teoretické zpracování 

tématu 

výborné průměrné spíše nízké neuspokojivé 

X    

Samostatnost a původnost 

zpracování BP 

vysoká uspokojivá nesamostatná kompilát 

 X 
  

Struktura BP logická velmi dobrá méně zdařilá neuspokojivá 

X    

Jazyková úroveň BP výborná velmi dobrá dobrá nedostatečná 

  X   

Stylová úroveň BP výborná velmi dobrá dobrá neodpovídající 
 

X   

Inspirativnost BP vysoká uspokojivá nižší nepatrná 

X    

Formální stránka BP výborná velmi dobrá dostatečná nevyhovující 

X 
 

 
 

Fakultativní hodnocení 
Úroveň výzkumu a 

materiálů; konzultace BP 

vysoká uspokojivá nižší žádná 
 

X   

Praktické zaměření BP vysoké přiměřené nízké žádné 

 X 
  

Do příslušného rámečku vepište X. 



Dodatečné poznámky a připomínky oponenta BP: 

Řešitel se ve své práci zaměřuje na slovotvorný sufix -ák a na zastoupení substantiv tímto sufixem 

utvořených ve dvou českých korpusech: psaném SYN2010 a mluveném ORAL2013.  

Bakalářskou práci dělí do dvou částí: V teoretické části podává přehled způsobů tvoření 

substantiv v češtině a dále se věnuje třídění substantiv se sufixem -ák z několika hledisek: sémantického, 

podle slovotvorných kategorií a podle typu odvozování. Sufix -ák se obecně považuje za velmi 

produktivní příponu podílející se na tvorbě substantiv řady významových oblastí, které řešitel postupně 

představuje. V závěru teoretické práce pojednává o procesu univerbizace, jíž je zkoumaný sufix 

významným nástrojem. 

Praktickou část bakalářské práce tvoří představení základního pojmoslovného aparátu pro práci 

s ČNK a nejjednodušších statistických metod – oddíly 3.1 a 3.2, v  následujících podkapitolách autor 

prezentuje výsledky svého korpusového šetření,  roztřídění materiálu podle slovotvorných kategorií a 

podle typu odvozování a jeho statistickou distribuci. 

Pozitivně je třeba hodnotit záměr porovnat materiál ze dvou v mnohém protikladných registrů, 

psaného a mluveného, neboť právě představení odlišností v užívání konkrétních lexémů s ohledem na 

jejich slovotvornou charakteristiku a stylové zabarvení považuji za těžiště vlastního přínosu práce. 

Několik konkrétních poznámek: 

– Řešitel provedl statistické třídění podle a) sémantických a b) slovotvorných kategorií (názvy 

obyvatelské atp.) na základě počtu tokenů. Pro obecnější závěry týkající se podílu sufixu -ák na tvorbě 

slov v obou podobách současné češtiny by bylo vhodné porovnat výskyty tokenové se statistikou lemmat, 

tzn. stejná kritéria třídění uplatnit na např. prvních 300 lemmat v obou korpusech. 

– na s. 13 uvádí řešitel příklad homonymie morfému  roz- u slovesa rozmluvit, přičemž význam spojení 

někdo se rozmluvil interpretuje jako „nechat hovořit“. Tento výklad není zcela výstižný. 

– na s. 14 charakterizuje autor významy desaterák, dvanácterák jako paroží „srnčí zvěře“, správné 

označení by bylo paroží jelení, paroží srnce totiž tak početné rozložitosti nikdy nedosahuje. 

– s. 21 ve shodě s odbornou literaturou k tématu autor vykládá rozdíly mezi variantami Pražan a Pražák 

nebo Moravan a Moravák v tom smyslu, že sufix –ák může dodávat danému označení pejorativní 

zabarvení. Pohled do korpusu SYN 2010 nás však přesvědčuje spíše o tom, že přinejmenším v psaných 

textech současné češtiny ve většině případů o pejorativní příznak nejde, označení Pražák nebo Moravák  

je stále častěji prostředkem pojmenování zcela neutrálního. Naproti tomu označení Rusák si své 

pejorativní zabarvení uchovalo. 

– s. 32 při popisu třídění získaného korpusového materiálu autor uvádí, že ze seznamu vyřadil propria 

jako Novák, Husák apod., což je správné. Ovšem v seznamu již vytříděných prvních 100 lemmat 

(SYN2010) figuruje na 20. pozici proprium Klusák (s.33), které se pak opakuje ještě jednou na pozici 62. 

(tentokrát jako klusák, ovšem patrně chybou značkování korpusu se většina konkordancí vztahuje k dříve 

zmíněnému propriu Klusák.)  



Jazyková úroveň bakalářské práce je velice dobrá. Skutečnost, že autorem textu je jinojazyčný mluvčí, 

prozrazuje nejčastěji slovosled, zejména neobvyklé kladení krátkých slov jako se, je, mě ve větě, stejně 

jako postavení predikátu vůči subjektu, ovšem žádný z těchto jevů nelze označovat přímo za chybu. Na 

několika místech se řešitel dopustil chyby v délce vokálu (s. 31 dálo by se říct), (s.30 nikdy není 

příponou, ale části slovního základu), nebo ve slovesné vazbě (s. 8 V této části se budeme zabývat 

teoretickými východisky práce, jež jsou podklady pro zkoumání statistických dat – správně jimiž), ovšem 

vzhledem k celkové jazykové úrovni práce je lze považovat spíše za problémy marginální. 

 

Závěrem můžeme konstatovat, že požadavky kladené na bakalářskou práci byly splněny a lze ji tudíž 

předložit k obhajobě. 

 

Klasifikace: Výborně  

 

 

 

V Praze dne 22/1 2017                                                               PaedDr. Ilona Starý Kořánová, ÚBS FFUK 
       



 


