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Akademický rok: 2015/2016

Student: Ekaterina Fedorova
Datum narození: 13.08.1994
Identifikační číslo studenta: 18631127

Typ studijního programu: bakalářské
Studijní program: Filologie
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Ruský jazyk a literatura
Identifikační číslo studia: 409012
Datum zápisu do studia: 02.09.2013

Název práce: Результатив и перфект на -(в)ши в нелитературных вариантах
русского языка

Jazyk práce: ruština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí práce: doc. Dr. phil. Markus Giger
Oponent(i): Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D.

Datum obhajoby : 07.09.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Začátek 10:05. Kandidátka představuje svou práci. Vedoucí práce a

oponentka shrnují své posudky. Kandidátka reaguje na posudky:
Termín "mutativnost" vlstně nehraje pro hovorovou ruštinu takovou
úlohu, protože stejně rozsah tvoření konstrukce přesahuje mutativní
slovesa. O kontextech je těžké mluvit. Jedná se o hovorovou ruštinu
a texty z internetu. To se týká i otázky původu používatelů, který
nelze přesně a spolehlivě sledovat. Zdá se však, že konstrukce je
typicky používána i lidmi z Moskvy a Moskevské oblasti a z jihu
Ruska. Otevřená diskuse: dr. Rajnochova konstatuje, že chybí
stylistická část. Částečně nejsou stránky očísleny. Je důležité si
všimnout beletristiky, kde tyto konstrukce mají funkci zdůraznit
sociální status postavy. Dr. Rajnochova se pozastavuje nad
skloňováním příjmení Kuzmina v práci, které je asi ovlivněno
češtinou. Kandidátka komentuje používání konstrukce u Bulgakova.
Komise se po poradě usnesla o známce - 1 (výborně).
Konec 10:30. 

Klasifikace obhajoby: výborně
Předseda komise: doc. Dr. phil. Markus Giger (přítomen) ............................

Členové komise: Mgr. Hana Kosáková, Ph.D. (přítomen) ............................

 PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D. (přítomen) ............................
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 Mgr. Veronika Stranz-Nikitina, Ph.D.
(přítomen)
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