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Posudek vedoucího práce k diplomové práci Bc. Terezy Kopcové 
„Morfologická defektivnost jako problém při výuce ruštiny jako mateřštiny 

a cizího jazyka“ 
 
Ve své diplomové práci se autorka ujala tématu, které v poslední době přitahuje 
značnou pozornost: mezery v morfologickém systému spisovné ruštiny a jejich 
kodifikace; tuto problematiku autorka spojuje s otázkou zprostředkování dané 
kodifikace ve formální výuce jazyka (mateřštiny i cizího jazyka v českém prostředí). 

Předložená práce je dělena na úvod (s. 9-10), základní pojmy (s. 11-12), dále 
kapitolu s titulem „Slovesa“ (obsahující fakticky svědectví o netvoření 1sg u některých 
sloves) (s. 13-36), kapitolu s titulem „Podstatná jména“ (obsahující problematiku 
netvoření Gpl jistých substantiv) (s. 37-48), kapitolu s titulem „Participia“ (obsahující 
otázku tvoření příčestí přítomného činného od sloves dok. vidu) (s. 49-63), kapitolu 
s titulem „Dotazníkové šetření“ (s. 64-97), závěr (s. 98-99) a seznam použité literatury 
(s. 100-104). 
 
Na předložené práci lze kladně hodnotit skutečnost, že si autorka samostatně vybrala 
téma a vypracovala koncepci, prohledávala a srovnávala nákladně různé gramatiky, 
příručky a učebnice, vyvinula dotazník, který vyplnilo 40 respondentů, a doplnila tyto 
výsledky doklady zejm. z internetu, jehož často spontánně vzniklé a neredigované psané 
texty v mnoha případech dovolují sledovat úzus mimo explicitní kodifikaci. Autorce se 
podařilo doložit, že lexikální jednotky podléhající z hlediska explicitní kodifikace 
stejným restrikcím (vykazující stejné typy defektivnosti) se ve vědomí uživatelů jazyka 
(v jejich internalizované normě) chovají různě (s. 69-71, 89, 95), a autorka k tomu uvádí 
v několika případech přesvědčivé hypotézy o důvodech (s. 95, 96). Výsledky 
dotazníkového průzkumu jsou prezentovány v podobě slušivých barevných grafů. 
 
Kriticky je třeba poukázat na to, že autorka se v předložené práci často vyhýbá 
vlastnímu úsudku, ba dokonce vlastnímu textu – celé části práce jsou pouhým řazením 
citátů za sebou (např. s. 11-12, 30-34, 37), aniž by je autorka i jen textově spojovala; 
přitom ne každý citát je vhodný: delší citát z RG (1980) na s. 12 není definicí 
defektivnosti, je to pouze komentář k ní. Různé příspěvky z internetových fór se 
dostatečně nekomentují: když na s. 42 uživatel tvrdí, že slovo мечта nemá plurál, je to 
patrně omyl, na s. 43 je citován uživatel, který implicitně kritizuje „pravidlo“ používat 
v Gpl мечтаний místo мечт, když říká, že první slovo označuje proces, autorka dále 
zaujímá velmi vágní stanovisko k tvaru мечтов, občas navrhovanému ve fórech 
(„Množství respondentů se kloní a považuje za normativní formu genitivu plurálu 
мечтов“, s. 44) – jak „se kloní“, proč „množství“, a není to alespoň někdy nejspíše 
jazyková hra, ironie, žert? Ve stejné souvislosti: „Zbývající komentáře, které můžeme v 
odpovědích nalézt, jsou takové, že substantivum мечта vůbec netvoří formy plurálu s 
vyjímkou nominativu pl. мечты a je možné tedy použít množné číslo pouze ve formě 
две мечты.“ – 1. Někteří uživatelé explicitně uvádějí jiné plurálové tvary než Npl (viz 
s. 43), 2. две мечты je Gsg, nikoliv Npl., i když tyto tvary jsou v tomto případě 
homonymní. Na stejném místě: „Pouze jeden repondent správně uvedl, že se jedná o 
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mezeru v paradigmatu.“ – Já jich napočítám aspoň čtyři: I. A, I.B, II. A, III. A. Ve 
stejné souvislosti: nekomentuje se, že řada uživatelů se snaží mezeru v paradigmatu 
odůvodnit sémanticky (sotva přijatelně, samozřejmě, ale přece zajímavě). I doklady na 
futurální příčestí z internetu by si občas také zasloužily bližší komentář, viz na s. 60 
doklad Объявление о продаже Интернет-магазин часов, сделающий Вас 
свободными в Ростовской области на vito – na co se zde vztahuje сделающий?, 
obdobně na s. 62: Меня всё посещали мысли, что я скажу ребёнку, случайно 
оказавшемуся в праздничные дни в своей родной школе и увидящий там это => na 
co se vztahuje увидящий? Na s. 49 se v citátech vedle sebe používají termíny 
participium/příčestí/přídavné jméno slovesné, není k tomu komentář. Na s. 74 a 95 se 
uvádí opakovaně tvar бошек – tento tvar by si zajisté zasloužil komentář. 

Jiné části práce zase přinášejí strohé výsledky v podobě grafů bez jakéhokoliv 
komentáře (s. 64-93); komentář následuje později a ve spíše skromném rozsahu (s. 94-
97). Výběr literatury se někdy jeví jako nahodilý, při všem respektu vůči „Slovníku 
lingvistických termínů“ E. Lotka není zcela jasné, proč zrovna toto dílo musí sloužit 
jako podklad pro většinu pojmů v práci (s. 11n.). Na druhé straně není v práci uvedena 
kolektivní monografie Baerman, M., Corbett, G. G., Brown, D. P. 2010. Defective 
Paradigms: missing forms and what they tell us. Oxford. (Oxford University Press 163) 
a kupodivu ani starší práce Družininé o defektivních slovesech, ani novější příspěvky 
k tématu (Baronian/Kulinich). 

Zvoleným tématem předpokládaný didaktický rozměr v konečné podobě práce 
z větší části chybí, alespoň co se týče vzdělávání rodilých mluvčích v Rusku 
(problematika se odráží pouze v některých odpovědích informantů), protože autorka 
nepřináší téměř žádné informace o tom, na jakém stupni, jakými postupy a s jakými cíli 
se „neexistence“ jistých morfologických tvarů v Rusku vyučuje, a to přes to, že jsme 
v létě 2014 měli první indicie (v podobě pedagogických materiálů z internetu), na jakém 
stupni a jakými cvičeními se některé případy defektivnosti v Rusku ve škole probírají. 
Zato se autorka v řadě případů od vlastního tématu vzdaluje a uvádí různé informace, 
které s tématem souvisejí spíše volně: např. se na s. 14-16 rozsáhlým způsobem 
prezentuje třídění ruského slovesa podle Isačenka, které se ovšem později – s. 56-59 – 
nahrazuje tříděním podle RG 1980, a to bez komentáře, na s. 16 se podrobně komentují 
funkce tvarů kategorie osoby, na s. 39 se v jiném historickém exkurzu píše i o Gpl 
maskulin, o nichž jinak v práci není řeč, na s. 50 je ne úplně srozumitelná pasáž „Tato 
participia [příčestí minulá trpná, MG] se tvoří od všech sloves dokonavých a od většiny 
sloves bezpředponových přechodných sloves nedokonavého vidu“ – jednak se příčestí 
minulé trpné určitě netvoří ode všech dok. sloves (srov. intranzitivní slovesa), ale proč 
se o tvoření tohoto příčestí vůbec podrobně mluví, když se o něm v práci vlastně 
nepíše?, na s. 51n. je poměrně rozsáhlý historický exkurs vč. úvah o diglosii a 
bilingvismu na staré Rusi. Drobnosti: s. 37: „I. Substantiva ženského, mužského rodu a 
středního rodu zakončená v nominativu singuláru na koncovku -a: улица, воевода, 
плакса, линия.“ – jsou v této deklinaci neutra?, „III. Substantiva ženského rodu s 
kořenem zakončeným v nominativu singuláru na měkkou souhlásku nebo sykavku“ – 
místo kořenem asi kmenem, viz četná substantiva na -ость, s. 39: „stimulovalo existenci 
paralelních variant gen pl. (басня / баснь)“ – místo басня asi басней?, ve stejné 
souvislosti: jakou úlohu hraje pro diskutovanou otázku (totiž kodifikační neexistence 
Gpl) popisovaná konkurence koncovek Ø – ей? Na s. 53 se píše „Participia budoucího 
času se do dnešní doby nezachovala ani v jednom z románských jazyků ani v latině“ – 
jak je třeba jejich údajnému zániku v latině rozumět? 

Práce obsahuje řadu překlepů, a to jak v českém metatextu, tak v ruských a 
slovenských citátech: s. 9: Vyustěním, podstaných jmen, s. 10: zda li, přápadně, s. 11: 
sytém, čiasť, v ruštině (slovensky), Jednotlivá slová (slovensky), s. 12: čiast, s. 17: 
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sloves, které, s. 20: лихородить, s. 24: současné normativních slovníky, s. 25: u sloves 
pasivního lexikonu, s. 36: язкы, s. 39: u lexém používající se ve spojení s číslovkami atd. 
atd. Na s. 46 Саннинков je místo Санников, na s. 53 je Šernevič zřejmě za 
Шершеневич. 

Různě se v českém textu skloňují ruská slova rusky, zejm. příjmení (např. „dřívější 
výsledky experimentu Krapivinoj“, s. 63), ale někdy i jiné („Sloveso болеть (оd 
ощущении боли)“, s. 18, přesný tvar mi zde ovšem není jasný) 

 
Přes uvedené nedostatky lze uznat snahu autorky o proniknutí do problému a jeho 
osvětlení, jak i značné úsilí v oblasti excerpované literatury a práce s informanty. 
Diplomovou práci Bc. Terezy Kopcové „Morfologická defektivnost jako problém při 
výuce ruštiny jako mateřštiny a cizího jazyka“ doporučuji k obhajobě a navrhuji 
v případě úspěšné obhajoby její hodnocení stupněm 2 – velmi dobře. 

 
 
 
 

V Praze, dne 8. 9. 2016 (Markus Giger) 


