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Posudek vedoucího bakalářské práce 

Předložená bakalářská práce o rozsahu 49 stran je členěna do 3 hlavních kapitol. Práce 

pojednává o vnitroparadigmatické polymorfii, konkrétně o polymorfii vzorů hrad a město, tj. 

o konkurenci koncovek -u a -e/ě v lokálu singuláru. Autorka se v práci snažila osvětlit, jak 

polymorfie vznikla a jak se projevuje v současné češtině. Dále se snažila naznačit, jaký 

způsob výkladu by byl žádoucí hlavně pro jinojazyčné mluvčí. Vytčený cíl autorka ve své 

práci úspěšně splnila. 

V první kapitole mapUje způsob popisu problému v šesti reprezentativních mluvnicích a 

příručkách českého jazyka. Výklad je jasný, autorka se věnuje tématu z různých hledisek a 

věcně. Do svého výzkumu stačila zahrnout též Mluvnici současné češtiny V. Cvrčka a kol., 

která vyšla teprve nedávno. V dalších dvou kapitolách, tvořících vlastní výzkum, se jednak 

věnuje zastoupení a frekvenci koncovek vybraných slov v Českém národním korpusu a v Pražském 

mluveném korpusu, jednak mapuje a v korpusové praxi ověřuje tři činitele, které mohou ovlivnit výběr 

koncovky: faktor formální, faktor pádové korespondence a faktor ustálenosti. Autorka správně 

podotýká, že české jazykové příručky - s výjimkou poslední citované - poslednímu faktoru často 

nevěnuj í patřičnou pozornost. 

Práce vychází z dostupné literatury a z uvedených korpusových zdrojů. Navíc se opírá o 

vlastní výzkum korpusového materiálu, jenž autorka velmi dobře zvládla. Ve třetí kapitole 

věnované kontextové podmíněnosti koncovek autorka na korpusových datech ověřila nosnost 

všech tří faktorů nejčastěji uváděných v odborné literatuře. Výzkum provedla s vysokou 

mírou samostatnosti, problémy vznikající s vyhledáváním dat se vždy snažila vyřešit napřed 

sama a konzultaci využívala v nezbytné míře a s předem promyšlenými dotazy vztahujícími 

se úzce k tématu a způsobu jeho uchopení. Tabulky uvedené v práci jsou přehledné, popis 

vlastního výzkumu vyčerpávající a přesvědčivý (s. 24, 25, 32). Závěry, ke kterým dospěla 



mají obecný ráz. Odbornou literaturu cituje vhodně podle zvyklých norem. Dále bych chtěla 

zdůraznit, že je práce kanonicky členěna velmi přehledně, o čemž svědčí pečlivě 

propracovaný obsah. 

Stejnou pečlivost autorka bohužel nevěnovala ryze formální a jazykové stránce své práce. A 

tak žel na mnoha místech v textu zůstaly překlepy (s. 17:jendou; s. 18: ke Stručně mluvnici; s. 

20: zpracováni mluvnici; s. 22: neni opominut; ve funkce; s. 27: dvě koncovky se objevuje), 

chyby v interpunkci, kvantitě a skloňování (s. 11: ... a tím pomáhá .... ; druha; s. 14: Mluvnice 

češtiny vydána; s. 16 a dál: Aloisa Jedličky; s. 19: Je to obsáhlá publikace, pojednávajícz), 

špatný slovosled (s. 22: U středniho rodu jako prvni se uvádí; s. 22: u neuter, kde tento činitel 

je .... ; Je vidět z rozboru vybraných mluvnic, že ... ; s. 24: což v porovnání s korpusem SYN2005 

je ... ; při srovnávání zjištěných poznatků pro objektivnější posuzování bude se ... ), anebo 

poněkud neobratné formulace a nepřesnosti (s. 17: musejí umět obcházet nástrahy češtiny pro 

detailnější studium dané problematiky; s. 19: slovní jádro českého jazyka; s. 20: Připouští, že 

opouštějící své pevné pozice koncovka -e ... ; s. 22: odchází od klasického deklinačního vzoru,' 

pojednává o činitelích a faktorech; s. 24: počet lemmat projevuje rozdil; s. 31: Napřed se 

podíváme na 4.1. - v textu se přitom dostáváme k pododdílu 3.1). V seznamu literatury 

opomenula uvést Slovník české frazeologie a idiomatiky, z něhož cituje na s. 40. V anotaci v 

angličtině se též vyskytují překlepy jako matireal, consonantse, nepřeložená slova faktor, 

kontext, lokativ, anebo neadekvátně přeložená slova jako declination, Prague speaking 

corpus, mascular words, the corpus is very busy. 

Formální nedostatky jistě mají nemalý vliv na celkovou kvalitu předložené práce, i když nijak 

zásadně neovlivňují její obsahovou složku. Domnívám se, že spíše svědčí o nedostatečné 

pečlivosti a snížené pozornosti při závěrečném zpracování materiálu. I přes uvedené výtky k 

formálnímu zpracování práci celkově hodnotím kladně. 

Předložená práce obsahuje čestné prohlášení, obsah, seznam použité literatury, poznámkový 

aparát a anotaci v českém a anglickém jazyce. Práce splňuje požadavky a normy na 

bakalářské práce kladené, a proto ji doporučuji k obhajobě. Vzhledem k četnosti výše 

uvedených nedostatků navrhuji stupeň hodnocení velmi dobře. 
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