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Průběh obhajoby: 

Autorka prezentovala svoji práci, charakterizovala teoretické zázemí, terminologii a metodologii. Na 

teoretickou část navazuje analýza jazykového materiálu a charakteristika zdroje (Ezopovy bajky).  

Popsala slovosledné zvláštnosti a některé vybrané jevy signalizující rozdílnosti aktuálního členění 

v češtině doby střední od dnešní.  

 

Vedoucí práce 

Na práci je vidět rychlé dokončování – poslední pasáže obsahují velké množství hovorových prostředků a 

několik chyb.  

Autorka si vybrala zajímavé, ale náročné téma – problémy aktuálního členění v textu češtiny doby 

střední. S problematikou se vyrovnala poměrně úspěšně – dokonce výsledky práce naznačují daleko 

hlubší zjištění, než autorka sama postihuje. Co považuji za nedostatek, je poměrně malé množství 

příkladů a to, že se autorka zaměřila pouze na několik jevů.  

V rozsahu bakalářské práce autorka splnila požadavky a práci lze doporučit k obhajobě.  

 

Připomínky vedoucího práce 

4.1 Autorka upozorňuje, že Mathesius odstranil z přístupu k aktuálnímu členění 

psychologizující pohled. Určitě není třeba při analýze aktuálního členění zohlednit 

psychologické faktory?  

4.2 Autorka upozorňuje na s. 26, že výraz „k mnohému městskému naučení“ není do věty 

včleněn v souladu s výpovědní dynamičností, což se domnívám, že nelze říci. Prosím 



autorku, aby své tvrzení korigovala a vysvětlila, proč tomu tak nemůže být.  

4.3 Podobně bych pasáž, interpretovanou na s. 26–27, „básně velmi užitené jsou, a k tomu i 

potřebné“ interpretoval jinak – dokázala by autorka najít jiné řešení?  

 

Reakce autorky 

AČV je lingvistický problém, ale psych. stav mluvčího se do výpovědi promítá.  

Příklad v připomínce 4.2 autorka práce brala pouze z hlediska slovosledu. 

Na připomínku 4. 3 promyšleně uvedla různé způsoby interpretace jevu. 

 

Oponent práce 
 

Při zpracování uvedeného pramene je třeba porovnat větší množství materiálu z dané doby a období 

předcházejícího i z let následujících.  

Chybí kopie zpracovávaného dokumentu – není možné ověřit citované texty. Ve druhé polovině práce se 

objevují výrazy, které obsah relativizují  - str. 25, 28, 30. Věta začínající na 4. řádku je obtížně 

srozumitelná (str. 30). Chyby v koncovkách – str. 27. 

 

Dotazy a připomínky oponenta práce 

4.1 Vlivy autorského jazyka. 

4.2 Je možno segmentovat text na základě zjištěných údajů – různí autoři? 

4.3 Je možné dvojí chápání T – R vzhledem k dnešku a k minulosti? 

 

Reakce autorky 

Autorský jazyk může mít na výstavbu textu pochopitelně vliv, ale autorka práce se jím nezabývala 

vzhledem k určitému omezení rozsahu analyzovaného souboru textů – neměla k dispozici jiné texty 

daného autora či autorů, aby mohla rozhodnout o větším množství překladatelů a autorů. 

Téma a réma používá člověk automaticky, takže se v zásadě chápe stejně, ale projevuje se jinak.  

 

Komise se shodla na náročnosti tématu a na pečlivě připravené obhajobě, proto ocenila výkon zlepšením 

známky, než byly původní návrhy. 
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