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Oponentský posudek bakalářské práce 

M. Pojmanová si pro svou bakalářskou práci zvolila aktuální a velmi 

zajímavé téma, a to jak z hlediska jazykového (bohemistického), tak z perspektivy 

lingvodidaktické. Zabývá se v ní totiž vybranými otázkami vnitroparadigmatické 

polymorfie, konktétně jejím vznikem a některými projevy v současné češtině 

(konkurencí dubletních koncovek v lokálu singuláru substantiv typu hrad a město a 

jejich kontextovou podmíněností). 

Autorka v první části studie sleduje, jak je daná problematika zpracována ve 

vybraných českých gramatikách, ve druhé kapitole přibližuje, jaká je situace 

z pohledu korpusového, třetí kapitola je věnována faktorům ovlivňujícím volbu 

daných koncovek. Z lingvodidaktického pohledu bych více zdůraznil skutečnost, že 

se u neživotných maskulin užívá koncovka -e ve významu lokálním (Stojíme na 

mostě x Mluvíme o mostu). 

Na předložené bakalářské práci oceňuji jasnou linii výkladu, dobré zvládnutí 

reprezentativní odborné literatury k tématu, naznačení i historizujícího aspektu (s. 

lln.) a především zdařilou práci s korpusovým materiálem (z Českého národního 

korpusu a Pražského mluveného korpusu). V tomto smyslu splňuje bakalářská práce 

všechny nároky a požadavky na ni kladené. 



Celkový pozitivní dojem z bakalářské práce je však ovlivněn některými 

nežádoucími a problémovými skutečnostmi. 

Předně musím poukázat na neúnosně dlouhou anotaci (s. 5-6) a na některé 

další jevy. 

Doporučil bych grafické odlišení citací (kurzívou), netradiční Je uvádění 

celých jmen v textu. 

Na řadě míst (s. 5 aj.) chybí rok vydání odborných prací; v seznamu odborné 

literatury nepokládám za vhodné oddělování prací knižních od článků (nadto je 

v případě studie A. Jedličky kapitola z knižní publikace uváděna mezi knihami). U 

některých prací jsou nepřesné bibliografické údaje (např. na s. 48 M. Čechová a kol., 

J. Petr a koL). 

Autorce dále vytýkám: 

a) problémy s interpunkcí (s. 11 "Kategorie pádu přináší do větné výstavby 

systém a tím pomáhá lepšímu pochopení slovesné výpovědi"; s. 14 "Porovnáme, jak 

každá gramatika přistupuje k danému problému, na co uživatele jazyka upozorňuje, a 

co naopak opomíjí" aj.); 

b) chyby v kvantitě (s. 5 "jedním z nedostatku ", "skoro v rovnoprávné 

postaveni"; s. 12 "kdežto druha ano" apod.); 

c) místy nevhodný slovosled (s. 5 "Jak u mužského, tak i u středního rodu 

dominantní postavení má ... "; s. 6 "Po základním uvedení počtu koncovek v korpusu 

práce se zaměřuje na činitele ... " atd.); 

d) některé nepřesné a nevhodné formulace (s. ll, 13, 19 aj.). 

Diplomantka s dokončením práce patrně velmi chvátala, neboť jí uniklo jak 

zarovnání textu (s. 5), tak především nejednotné užívání 1. osoby singuláru a plurálu 

(srov. např. s. 21 " V první kapitole jsem si vybrala ... "podobně je tomu i na s. 44 x s. 

42 aj.). 

Pokládám i přes naznačené nedostaky bakalářskou práci M. Pojmanové po 

obsahové stránce za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. Vzhledem k počtu a 

charakteru formálních pochybení jsem však nucen konstatovat, že předloženou 

bakalářskou práci hodnotím jako velmi dobrou až dobrou. 
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