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09:00 Předsedkyně komise, prof. Gladkova zahájila obhajobu, představila sebe a přítomné členy 

komise a přítomné oponenty. Přítomným pak představila studentku. 

09:05 Školitelka seznámila přítomné stručně se svým hodnocením studentčina studia a její 

disertační práce, které uvedla ve svém písemném vyjádření. 

09: 15 Studentka seznámila přítomné s tezemi své disertační práce. 

09:30 Oponentka, prof. Hoffmannová seznámila přítomné s hlavními body svého posudku a se 

závěrem, že doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. Položila studentce tyto otázky a 

uvedla tyto připomínky, které jsou zahrnuty také v jejím posudku: 

I. pojem „kontaktové Jexikálne javy" v názvu práce neodpovídá přesně jejímu obsahu;

2. proč autorka zařadila nejprve oddíl věnovaný metařečovým komentářům a pak teprve oddíl

věnovaný samotným komentovaným jevům - bylo by možné i obrácené pořadí, nebo to

znamená, že jsou pro autorku primárními daty hlavně komentáře?
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3. příznakovost metařečových komentářů s ohledem na jejich postavení;

4. vzhledem k tomu, že studentka pracuje s uvozovkami jako s jedním z hlavních indikátorů

přítomnosti kontaktových prvků a metakomentářů v textu, jak „odstřihla" při vyhledávání své 

doklady od jistě mnohem hojnějších dokladů na reprodukci řeči, které ale neobsahují kontaktové 

jevy? 

5. jsou hodnotící postoje ke kontaktovým jevům, vyjadřované v metakomentářích, výhradně

kladné, jak v práci konstatuje studentka? 

6. mohla by studentka potvrdit to, čeho se čtenář spíše dohaduje: užívají a komentují víc Slováci

české výrazy, než Češi slovenské? A je spektrum českých výrazů, které užívají a komentují 

Slováci, velmi široké a rozrůzněné, zatímco slovenské výrazy komentované Čechy jsou daleko 

méně početné? 

7. jak studentka chápe pojmy bohemismy a slovakismy?

8. poznámka k významům užívaných slov průpovídka - prípoviedka;

9. poznámka k formální stránce práce, především k chybám v textu v českém jazyce.

09:40 Oponentka, prof. Stančová seznámila přítomné s hlavními body svého posudku a se 

závěrem, že doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. Položila studentce tyto otázky a 

uvedla tyto připomínky, které jsou zahrnuty také v jejím posudku: 

1. potřebnost synonymických terminologických pojmenování metařečový komentář a

metakomentář?

2. jak studentka hodnotí komentář J. Dolníka o češtině jako epijazyku pro Slováky v dnešní

jazykové situaci? Mohla by v této souvislosti vyjádřit nějaké prognózy?

3. jaký je podle studentky vztah mezi postoji k jazyku a metařečovými komentáři?

4. jak souvisí studentčino vyjádření o tom, že používaná kontaktová víceslovná vyjádření

fungují tak, že je uživatelé nejsou schopni používat jako hotové jednotky?

5. podařilo se studentce od odevzdání disertační práce rozšířit korpus kontaktových jevů

oproti těm zachyceným v práci?

09:50 Studentka poděkovala oponentkám za posudky a cenné připomínky, a následně reagovala 

na posudky a položené otázky oponentek. Uvedla, že šíře a obsah práce neodpovídají obsahu, 

neboť zpočátku bylo téma práce chápáno šíře, následně se téma vykrystalizovalo. Cílem práce 

bylo ukázat nejen spektrum jazykových komentářů, ale naznačit i typické zdroje, odkud jsou tyto 

komentáře čerpány, např. písně, názvy článků atd. 
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K metařečovým komentářům uvedla, že nebyly prvním, na co se v práci soustředila, vycházela 

z komentářů, které znala ze svého okolí - v práci ale směřovala opačně, tj. od kontaktových 

prostředků ke komentářům; soustředila se tak na vyhledání prostředků jí dosud neznámých. 

Příznakové a bezpříznakové postavení metařečových komentářů: jejich postavení v antepozici 

bychom mohli vnímat jako východiskové z hlediska frekvence, vyskytuje se ale i postpozice. 

Z hlediska aktivit mluvčího a posluchače jde především o hladký průběh komunikace, antepozice 

je tedy vhodnější, neboť zároveň signalizuje, že si je mluvčí vědom, že jde o kontaktový jev, 

zatímco v postpozici komunikace trochu drhne. Studentka tedy považuje antepozici za 

bezpříznakovou a postpozici za příznakovou. 

Oddělení citací s přítomnými kontaktovými prvky od ostatních: studentka po vytřídění korpusem 

veškerý materiál procházela a třídila ručně, čímž vyškrtala další případy. 

Tomu, zda jsou hodnotící postoje ke kontaktovým jevům, vyjadřované v metakomentářích, výhradně 

kladné, by bylo potřeba věnovat hlubší pozornost, pokud je o co se opřít. Studentka vycházela z 

explicitně uvedených komentářů, které byly skutečně pozitivní, čili mluvčí užívali prostředky, 

které se jím hodily, líbily, což také často explicitně formulovali. Negativní komentáře se 

objevovaly většinou v komentářích na projevy jiných lidí, nebyly ale užívány ve vlastním 

projevu. Kromě toho se studentka v práci zaměřovala na jiné prostředky než je ironie, posměch 

atd. Myslí si, že citování např. Klause neznamená, že má mluvčí negativní postoj k jazykovému 

prostředku, ale může mít negativní vztah ke Klausovi. 

Pojmy bohemismus a slovakismus užívala v jejich obvyklém užití, vycházela z literatury. 

U výrazu průpovídka/prípoviedka si studentka myslí, že negativní je často kontext, ale ne jejich 

samotné užití. 

Za chyby v českém textu se omluvila, nechtěla by, aby byly vnímány jako neúcta k českému 

jazyku. Jsou výsledkem časové tísně a automatických oprav programu. 

Termíny metařečový komentář a metakomentář užívá studentka jako synonyma, druhý pojem 

užívá jako univerbizované spojení, první spojení tedy neoznačuje „komentář komentáře". 

Studentka uznala, že měla terminologii vysvětlit u prvního užití pojmu. 

Otázka postojů k metařečovým komentářům - zkoumání jazykových postojů je otevřená cesta. 

V českém prostředí je zkoumal Ladislav Janovec, upozornila na to prof. Čmejrková. Existuje více 

typů jazykových komentářů: explicitní (mluvčí vyjadřuje hodnotící postoj, oznamovací postoj, 

případně ospravedlňující se postoj) a implicitní. Mnohé prostředky jsou užívány nevědomě, resp. 
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vynoří se ve vědomí mluvčího v určitém kontextu, situačně, nebo v určité společnosti - mluvčí je 

ale nejsou schopni produkovat na požádání. Studentka se nejdříve pokoušela je objevit i 

dotazníkovou metodou, mluvčí ale nebyli schopni na požádání uvést, které kontaktové jevy ve 

své komunikaci využívají. 

Od odevzdání práce studentka nepracovala s novým materiálem, sebraný materiál ale nabízí 

množství možností cest, kterými se dále vydat. 

10:20 Oponentky vyjádřily spokojenost s vystoupením studentky. 

10:22 Předsedkyně komise zahájila diskusi. 

V následné diskusi vystoupili: 

Doc. M. Giger se zeptal, zda se studentka zaobírala přesností sebraných jevů. Studentka uvedla, 

že se přesností sebraných jevů nezaobírala, nevěnovala pozornost tomu, zda je něco považováno 

za slovakismus omylem nebo jestli je to citováno špatně, setkala se ale s několika takovými 

příklady. 

Doc. I. Vaňková uvedla, že ji práce fascinuje, je úžasné, že druhýma očima vidíme sami sebe, čili 

poznávat, jak naši kulturu vidíme očima bratrů. Zeptala se studentky, zda nezkoumala neverbální 

projevy mluvčích, neboť se velmi často užívá gesto, které naznačuje kontaktový jev. Studentka se 

neverbálnímu projevu nevěnovala, neboť slovenský ani český národní korpus neobsahují 

videonahrávky, není tudíž možné danou problematiku zkoumat. 

Dr. K. Jirásek poznamenal, že kladné hodnotící postoje ke kontaktovým jevům byly ovlivněny 

dobou, v níž korpus textů vznikal - v sebraném materiálu převažovalo jejich kladné vnímání, 

neboť studentka čerpala data z období, kdy převažovaly kladné vztahy mezi národy. V textech z 

dřívější doby by se určitě objevily i negativní komentáře, zatímco v současnosti převažuje 

nostalgismus a s ním spojené postoje kladné. 

Prof. H. Gladkova se studentky zeptala, jestli má možnost udělat historickou linii, která by 

umožnila ukázat, z které doby jsou které komentáře. Studentka uvedla, že bohužel tuto možnost 

nemá. Nad podnětem prof. Gladkové se zamyslí, chtěla by korpus dále označkovat, takže pokud 

se podaří zpracovat data určitým způsobem, mohl by se program naučit tato data čerpat sám. 

Prof. H. Gladkova konstatovala, že má asi povědomí deformované masmédii, např. postoj k 

citacím Satinského a Horníčka, jejichž texty žijí v lidech. Otázkou je, jestli by korpusy 

neukázaly, že citace těchto lidí v korpusu budou pravidelně od stejných mluvčích. 
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Na dotaz prof. Gladkové, jestli se v identifikátorech neobjevila řeka Morava ve spojeních jako na 

východ od řeky Moravy/za řekou Moravou, uvedla studentka, že na takové identifikátory 

nenarazila. 

Dr. K. Skwarska navrhla čerpat data ke zkoumání z písní, počítačových her, projevů youtuberů a 

komentářů pod nimi, zkoumat např. komentáře, v nichž se střídají jazyky. Prof. Gladkova 

souhlasila s tím, že zvláště písně jsou velkým zdrojem citací. 

Doc. M. Nábělková se pozastavila nad přesnosti uváděných citací s tím, že množství nepřesností 

v citacích, pokud by bylo zkoumáno, by bylo velké. A i přesto, že se práce studentky na tuto 

problematiku nezaměřovala, bylo by dobré se na ní zaměřit do budoucna. 

Dr. Jirásek vyzdvihnul důležitost přesného popisu metodiky v práci, která je reprodukovatelná a 

může tudíž posloužit jako vzor pro další badatele, kteří by se zabývali stejným tématem. 

Doc. Vaňková upozornila na důležitost zkoumání jazykového a mimojazykového kontextu 

projevu při sledování hodnotících prvků. 

10:50 Předsedkyně komise ukončila samotnou obhajobu a komise zahájila neveřejné zasedání o 

klasifikaci obhajoby disertační práce. 

Předseda komise seznámil studenta a přítomné s výsledkem obhajoby: Obhajoba disertační práce 

byla klasifikována prospěl/a. 

Zapisovatel: Helena Stranjik 
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