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Průběh obhajoby: 

Autorka stručně pohovořila o metodologii své práce a o závěrech, popsala zpracování slovníku a jeho 

účel.  

 

Vedoucí práce 

Práce je celkově nevyváţená – střídají se teoretické i praktické pasáţe, ale není zcela jasné, 

k čemu některé zpracované teoretické problémy autorka potřebuje. Za cenný pokládám slovník, jenţ je 

přehledný a pro výukové účely vhodný, rovněţ oceňuji konfrontaci přístupů českého, ruského a 

angloamerického k problematice didaktiky cizího jazyka. Syntaktická pasáţ působí nedokončeně – 

slovesa s trojí valencí autorka pouze naznačuje, neanalyzuje podrobně. Chyby, stylizační a jiné 

nedostatky jsou výběrově vyznačeny přímo v textu práce. Jako celek působí práce roztříštěně a neúplně, 

závěr by měl být podrobnější.  

V práci dochází k přerušování a znovunastolování témat, autorce se nedaří psát odborným stylem, 

mnohdy pasáţe připomínají spíše styl prostě sdělovací (včetně uţívání hodnotících výrazů), citační údaje 

jsou nejednotné, objevuje se mnoho překlepů, ba i autorské poznámky nutné k přípravě práce (s. 16), 

zjevně bylo třeba udělit větší pozornost korektuře práce. Nadpisy kapitol na konci stránky nepřispívají 

přehlednosti.  

 



Připomínky vedoucího práce 

Prosím, aby studentka objasnila, proč jsou do práce zařazeny pasáţe věnované homonymii.  

U obhajoby by studentka měla pojednat o trojvalenčních a čtyřvalenčních konstrukcích podrobněji, neţ 

tak činí v práci, a uvést příklady.  

Prosím, aby se zamyslela nad lexikografickým a syntaktickým pojetím problematiky vazby.  To se 

projevuje v některých příkladových pasáţích, např. s. 39. 

Co myslí autorka tím, ţe slovesa, která vyţadují akuzativ jako pravovalenční aktant, jsou různorodá? (s. 

13) 

Na s. 33 došlo k obrácenému uvedení problematiky grafické stránky y/u.  

 

Reakce autorky 

Autorka povaţovala za důleţité vymezit termín homonymie, neboť se homonymie vyskytuje ve všech 

jazykových rovinách, tudíţ se objevuje i v jím zpracovaném materiálu v podobě mezijazykové 

homonymie.  

Čtyřvalenční slovesa do teoretické části nezařadila, protoţe se neobjevovala ve slovníkové části, proto je 

do teoretické pasáţe nezhrnovala. Dále prezentovala některá třívalenční slovesa, našla některé shodné 

rysy, ale nevyčleňovala je jako samostatné skupiny, neboť jich je málo. 

Vazbu slovesa nepojala dostatečně hluboko ani při obhajobě. 

Různorodost sloves mínila sémanticky. 

Objasnila, jak myslela grafiku u, k níţ směřovala výtka vedoucího. 

 

Oponent práce 

V teoretických východiscích bylo třeba věnovat více pozornosti zkoumané problematice, jejíţ některé 

aspekty jsou pojaty velmi povrchně na úkor jiných (zbytečně zařazených) pasáţí. Rovněţ autorčiny 

závěry v teoretické části jsou dosti zjednodušené. 

Seznam pouţité literatury je celkem obsáhlý a zahrnuje i zahraniční tituly. V uvedené bibliografii i v práci 

samotné však  autorka opomíjí významnější práce lingvistů, zabývajících se  danou problematikou (např. 

Ţaţa, Nedomová). 

Praktická část DP rozsahem převaţuje, coţ vzhledem k charakteru práce a mnoţství uvedených pojmů ve 

slovníku  nepovaţuji za nedostatek.  Slovník by  mohl mít praktické vyuţití, jeho tištěná podoba (součást 

práce) by však  vyţadovala pečlivější zpracování. 

V práci se objevuje značná nejednotnost v oblasti interpunkce (včetně označování přízvuků pouze v 

některých ruských slovech), v citacích. Nedostatečná korektura nezachytila kromě zapomenuté autorčiny 

poznámky (v obsahu i v textu samotném) také řadu překlepů a bohuţel i hrubých chyb morfologických, 

syntaktických i stylistických (např. str. 5, 15, 35, 40, 47 atd.). Postrádám rovněţ některé náleţitosti 

diplomové práce (např. Resumé). 



 

Dotazy a připomínky oponenta práce 

S jakými výukovými materiály pro rusky mluvící studenty češtiny se diplomantka seznámila? Prosím o  

stručné  zhodnocení vzhledem ke zpracovávanému tématu.   

Proč se autorka nezmínila o čtyřvalenčních slovesech? 

 

Reakce autorky 

Autorka zná některé učebnice češtiny pro ruskymluvící cizince, nepovaţuje je za dostatečně 

komunikativní a praktické, zejména Chcete mluvit česky – ruskou mutaci řady učebnic.  

V učebnicích se některé vazby učí lexikálně, celkově je ovšem tématu věnován velice malý prostor. 

 

Diskuse 

Dr. Palkosková poloţila otázku, zda je slovník pouţíván v praxi a jak to hodnotí studenti.  

Autorka pohovořila o moţnostech jeho vyuţití a jak s ním sama autorka pracuje v praxi. Zpětnou vazbu 

doposud nemá.   

Přínos slovníku byl komisí vyzdviţen, komise se shodla na nedostatcích v ostatních pasáţích. 
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