
Zápis 

z obhajoby disertační práce paní Mgr. Kamily Smejkalové, 

konané dne 29. června 2012 

téma práce: „Vývoj současné češtiny z hlediska pojmu centrum a periferie“ 

přítomní: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.; doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.; prof. PhDr. Alena 

Macurová, CSc.; prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.;  doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc.; doc. RNDr. 

Vladimír Petkevič, CSc. 

Předseda komise prof. Petr Mareš zahájil obhajobu. Školitelka doc. Iva Nebeská 

představila doktorandku a seznámila komisi s jejím odborným zaměřením a činností. 

Kandidátka představila přítomným svou disertační práci. Tématem práce byl koncept 

centra a periferie, jeho místo mezi jazykovými univerzáliemi a zejména jeho užitečnosti při 

zkoumání deklinačního systému jazyka a v teorii jazykové kultury, tedy v oblastech, kde dosud 

nebyl podrobněji uplatňován. Kandidátka upozornila na dvě roviny práce, teoretickou a 

aplikační/empirickou. V teoretické části práce pojala koncept centra a periferie přehledově, 

věnovala pozornost různým přístupům k tomuto konceptu a vztáhla jej k teorii jazykové kultury. 

V části druhé předložila zkoumání centra a periferie (nejen) deklinačního systému v češtině na 

příkladech sporného přiřazování substantiv ženského rodu k jednotlivým vzorům. 

 Poté byly předneseny oponentské posudky, jako první vystoupila doc. Zdeňka Hladká, 

jako druhý doc. Robert Adam. 

Mgr. Kamila Smejkalová odpověděla na posudky oponentů. Nejprve se omluvila za 

formální nedostatky práce způsobené nedopatřením. Odpověděla na otázky k užité terminologii – 

s pojmem „parasystém“ nepracovala z důvodu, že se podle ní vztahuje spíše ke slovotvorbě, 

vysvětlila, jakým způsobem lišila mezi výrazy neutrálními v širším smyslu a výrazy neutrálními 

v rámci spisovné češtiny, a přijala poznámku doc. Roberta Adama o možném lepším vymezení 

příznaku archaický vs. knižní. Dále se věnovala výtce, že mohla detailněji rozpracovat část 



příkladovou; uvedla, že nebylo jejím cílem zpracovat všechny relevantní výrazy, ale poukázat na 

jednotlivé typy a podrobnému zpracování všech problematických výrazů by se věnovala ve své 

následující práci. Kandidátka také odpověděla na poznámku o diskrepanci mezi kodifikací a 

územ, resp. o problematice, již porovnávání jazykového materiálu z kodifikace a úzu způsobuje. 

Odůvodnila nutnost jejich srovnání danou obtížným zjišťováním úzu staršího a rovněž nízkou 

frekvencí zkoumaných výrazů v úzu obecně. Doktorandka rovněž poděkovala doc. Hladké za 

upozornění na materiál tzv. zbytkových korpusů. 

Oponenti vyjádřili s vystoupením kandidátky spokojenost. 

Diskuse: 

Doc. Vladimír Petkevič se zeptal na to, jak by chtěla kandidátka s tématem v budoucnu pracovat. 

Mgr. Kamila Smejkalová chce hlouběji rozpracovat interdeklinační pohyby vzorů „žena“ a 

„růže“. Doc. Zdeňka Hladká doporučila kandidátce zaměřit se na zpracování jednotlivých 

odchylek a nesrovnávat kodifikaci spisovného jazyka s běžným územ, v němž jsou zastoupeny i 

prvky nespisovné, navrhla užší spolupráci s korpusovými lingvisty. Doc. Robert Adam se 

vyjádřil, že by vytvořené tabulky deklinačních odchylek a nově rozeznaných podvzorů měly být 

v budoucí kodifikační praxi reflektovány velmi citlivě, aby nedošlo k rozporu mezi požadavkem 

plného zachycení systému jazyka a snahou podat systém mluvčím češtiny přehledně, souhlasně 

se vyjádřil i prof. Petr Mareš s poukazem na potřebu osvojitelnosti deklinačního systému 

mluvčími. Mgr. Kamila Smejkalová souhlasila, uvědomuje si klady zjednodušení podtypů pro 

budoucí kodifikaci, nejprve je ale třeba vymezit všechny jednotlivé podtypy.  Prof. Petr Mareš, 

doc. Iva Nebeská, doc. Zdeňka Hladká a doc. Robert Adam se v tomto pořadí vyjadřovali 

k příznaku knižnosti a jeho obtížné vymezitelnosti v rámci konceptu centra a periferie ve 

spisovné češtině. 

Vyhlášení výsledku tajného hlasování: Komise navrhla udělit titul doktorka (Ph.D.) 

Zapsala: Mgr. Hana Prokšová 

Podpis předsedy komise: 


