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DISTRIBUCE A VÝZNAM SLOVOTVORNÉHO SUFIXU -ÁK 

V ČESKÝCH KORPUSECH 

Vedoucí BP PHDR. ANA ADAMOVIČOVÁ 

 

OBLIGATORNÍ HODNOCENÍ 

Osobní zaujetí téma-

tem 

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 pů-

vodnost 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 ma-

teriálů; konzultace BP 

vysoká uspokojivá nižší žádná 
X    

Praktické zaměření BP vysoké  přiměřené nízké žádné 
X    

 

 

Do příslušného rámečku vepište X. 

 

                                                 
1 Nehodící škrtněte. 



Dodatečné poznámky a připomínky oponenta BP: 

 

Předložená bakalářská práce se věnuje úzkému úseku slovotvorby, a sice mapuje výskyt frek-

ventovaného polyfunkčního slovotvorného sufixu -ák v korpusech českého jazyka. Jejím cí-

lem je zjištění jeho distribuce v součaném českém jazyce, zamyšlení se nad motivací při tvo-

ření nových pojmenování pomocí tohoto sufixu a v neposlední řadě porovnání spisovného a 

mluveného charakteru takto odvozených slov. 

 

Práce je členěna do dvou základních kapitol – v první, teoretické, se autor věnuje způsobům 

tvoření substantiv v češtině, slovotvorným procesům (mutaci, transpozici a modifikaci), sé-

mantickému třídění, slovotvorným kategoriím a typům odvozovování jak obecně, tak se 

zvláštním zřetelem k výskytu sufixu -ák. S ohledem na významovou škálu sufixu -ák se sé-

mantické třídění omezilo na kategorie člověk, zvíře, věc, místo a abstraktum. Autor též zmiňu-

je homonymitu, proces univerbizace a expresivní zabarvení slov odvozených pomocí sufixu  

-ák. V druhé, praktické části práce, autor prezentuje a analyzuje vyexcerpovaný materiál: pra-

cuje se psaným korpusem SYN2010 a mluveným korpusem ORAL2013. Poté, co vysvětlil, 

jak získal a roztřídil data, přistupuje k jejich zevrubné analýze: práce jednak uvádí první stov-

ku nejfrekventovanějších substantiv v obou korpusech a jejich vzájemné porovnání, jednak 

dál třídí, analyzuje a porovnává výsledky na základě několika kritérií – jak sémantického, tak 

podle slovotvorných kategorií (názvy obyvatelské, prostředků, vlastností atd.) a podle typu 

odvozování. Práce obsahuje i další zajímavé zpracování výsledků – statistickou distribuci 

mezi slovotvornými a sémantickými kategoriemi a distribuci univerbizace v rámci jednotli-

vých sémantických kategorií. Všechny výsledky jsou velmi přehledně zpracovány 

v diagramech a tabulkách a jsou patřičně okomentovány. 

    

Bakalářskou práci považuji ve všech ohledech za velmi zdařilou. Zjištěná data sice nikterak 

nepřekvapí, jsou však cennou ilustrací distribuce slovotvorného sufixu -ák v současném čes-

kém jazyce napříč různými sémantickými typy, slovotvornými kategoriemi a způsoby odvo-

zování vypovídající názorně též o rozdílech ve výskytu tohoto sufixu v psaném a mluveném 

jazyce. 

 

Předložená bakalářská práce splňuje všechny nároky na bakalářské práce kladené, a proto ji 

ráda navrhuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně.  

 

 

 

 

Otázky a doporučení k obhajobě BP: 

 

Klasifikace:          výborně              velmi dobře               dobře             nevyhověl(a) 
   X        
 

 

Doporučení pro event. přepracování: 

 

V Praze  dne …13.…/ …1…  2017….. 

 

                                                                               
                                                                                 Podpis oponenta BP   



 

Ústav bohemistických studií  

Pracoviště oponenta BP 


