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Komise: 

prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. (předseda) ,  

doc. PhDr. Svetislav Kostid, Dr., 

doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.,  

PhDr. Jan Červenka, Ph.D. (školitel),  

PhDr. Alena Oberfalzerová, Ph.D., 

PhDr. Veronika Zikmundová, Ph.D., 

oponenti:  

Mgr. Viktor Elšík, Ph.D., 

Tibor Pintér, Ph.D. (připojen přes Skype)  

1. Předseda rady zahájil obhajobu a upozornil na spojení s jedním z oponentů přes komunikační

program Skype – jednalo se o první takto uskutečněnou obhajobu na Filozofické fakultě, v

případě úspěšného průběhu plánuje oddělení vědy FF UK této možnosti využívat i nadále.

2. doktorandův školitel, dr. Červenka byl vyzván k představení doktoranda, jeho studia a práce

na disertaci, dále k přečtení svého posudku; školitel tedy přečetl shrnutí práce, jako její klady

uvedl zejména méně obvyklé pozorování jazykového kontaktu mezi dvěma subdialekty

severocentrální romštiny, nikoliv mezi romštinou a majoritním jazykem, dále pečlivost při

počítání a znázorňování výsledků, jako i široké spektrum úhlů pohledů, z nichž data

analyzoval. Za hlavní zápory považuje chybějící reflexi tvorby dotazníků, vlivů na získávání dat

a podrobnější vysvětlení významů výsledků, chybějící popis obou sledovaných subdialektů. Za

nedostatečné také považuje teoretické základy doktoranda, což se v práci projevuje

především v oblasti dialektologie a lingvistiky, a volbu a využití uvedené literatury.

(podrobněji viz posudek školitele)

3. předseda komise požádal doktoranda o představení práce v 5 až 10 minutách; doktorand měl

připravenu počítačovou prezentaci práce a její tištěnou verzi. Představil strukturu práce, cíl

práce, motivaci, cílovou lokalitu provedeného výzkumu a národnostní i jazykovou situaci v ní,

dále použitá kritéria a metody, pak přešel k prezentaci zjištěných dat a svých závěrů.

4. předseda vyzval oponenta dr. Pintéra k přečtení posudku, resp. vybrání toho

nejpodstatnějšího:

– oponent ocenil přínos práce jakožto první svého druhu (směr a míra akomodace mezi

dvěma subdialekty romštiny v rámci tří generací komunity jednoho města) na území

Slovenska, přestože nejde tak do hloubky, jako např. práce doc. Hübschmannové či dr. Elšíka

vydané v ČR. Oponent také shledal, že autor vyhověl požadavkům, které si na svoji práci

stanovil, důkladně a podrobně zaznamenal situaci subdialektu v Jelšavě. .

- Na druhou stranu práci chybí v závěru stručné a pro čtenáře srozumitelné shrnutí

autorových zjištění. Za zápory práce dále považoval nejasný výběr respondentů,

nedostatečně rozčleněné věkové kategorie, do nichž byli rozděleni při analýze,

opomenutou kategorizaci dle pohlaví, chybějící reflexi mobility a maritálních okruhů

respondentů, chybějící popis sledovaných subdialektů, dále i on zmínil nesoulad mezi

seznamem použité literatury a obsahem práce, tedy že autor uváděnou literaturu v práci



nereflektuje, navíc oponent postrádá zahraniční odbornou literaturu. (podrobněji viz 

posudek oponenta) 

5. předseda vyzval oponenta dr. Elšíka k zestručnení posudku (tedy vynechání již popisované 
struktury a obsahu práce)

- oponent ocenil poctivou doktorandovi práci při získávání a analýze dat, která zahrnovala 
velké množství kritérií, jako i vhodně zvolené otázky v sociolingvistické části šetření. I on 
vidí přínos práce v tom, že jako první rozsáhleji sleduje dva subdialekty v jedné lokalitě

- oponent dále uvedl své hlavní čtyři výtky (z celkových cca 21):

 nedostatečné zpracování kvantitativního výzkumu dle současných metod, 
chybějící usouvztažnění strukturních a sociolingvistických zjištění,

 chybějící systematická interpretace uváděných generalizací, tendující

k nepodloženým predikcím autora

 chybějící reflexe odborné diskuse a literatury nad metodami zkoumání 
akomodace a mezidialektních kontaktů

 neprůkazná práce s uvedenou bibliografií – seznam použité bibliografie obsahuje 
55 položek, v textu jsou však pouze dva odkazy na literaturu, navíc na takovou, 
která v seznamu chybí (více viz posudek oponenta)

6. doktorand dostal prostor k obhajobě: jeho práce je především deskriptivní, má být „fotografií 
situácie“, statisticky vyjádřit zjištění by nešlo kvůli nepoměru v počtu mezi věkovými 
skupinami (oponent Elšík upozornil, že je to mu naopak, ale bylo by právě třeba určit 
statistickou významnost proměnných), výběr literatury byl činěn především ze dvou hledisek

– motivační a naučná literatura

7. poté předseda vyzval oponenta Pintéra k doplňujícím otázkám – ten se již na nic dalšího 
zeptat nechtěl, proto byla zahájena všeobecná diskuse

8. předseda uzavřel diskusi, požádal nečleny komise o opuštění místnosti a zahájil hlasování

9. doktorandovi byl sdělen výsledek hlasování. 

Zapsala Jiřina Stolařová 


