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Jméno a tituly posuzujícího vedoucího/oponenta: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D. 

☐ posudek vedoucího/vedoucí ☒ posudek oponenta/oponentky   
Autor/autorka: Renata Bočková 
Název práce: Old English nominal suffixes –el, -els, -incel: a survey in diachrony 
Rok odevzdání: 2016/17 
 
Odborná úroveň práce:  

☒ vynikající   ☐ velmi dobrá   ☐ průměrná   ☐ podprůměrná   ☐ nevyhovující 
 
Věcné chyby: 

☐ téměř žádné   ☒ vzhledem k rozsahu přiměřený počet   ☐ méně podstatné četné   ☐ závažné 
 
Zvolená metoda: 

☐ původní a adekvátní   ☒ vhodně zvolená   ☐ nepříliš vhodná   ☐ nevhodně zvolená 
 
Výsledky: 

☒ originální   ☐ původní i převzaté   ☐ netriviální kompilace   ☐ citované z literatury   ☐ opsané 
 
Rozsah práce: 

☐ příliš velký   ☒ přiměřený tématu   ☐ dostatečný   ☐ nedostatečný 
 
Použitá sekundární literatura (počet a výběr titulů): 

☒ nadprůměrná (rozsahem nebo náročností) ☐ průměrná   ☐ podprůměrná   ☐ nevyhovující 
 
Grafická a formální úroveň: 

☐ vynikající   ☐ velmi dobrá   ☒ průměrná   ☐ podprůměrná   ☐ nevyhovující 
 
Jazyková úroveň: 

☐ vynikající   ☐ velmi dobrá   ☒ průměrná   ☐ podprůměrná   ☐ nevyhovující 
 
Tiskové chyby: 

☐ téměř žádné   ☒ vzhledem k rozsahu a tématu přiměřený počet   ☐ četné 
 
Celková úroveň práce: 

☐ vynikající   ☒ velmi dobrá   ☐ průměrná   ☐ podprůměrná   ☐ nevyhovující 
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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta (cca 100-200 slov) 
Silné stránky práce: 

• Na práci si zvláště cením průzkumu poměrně málo probádané oblasti slovotvorby v diachronní 
perspektivě. S tím souvisí i náročnější práce se sekundární literaturou a prameny.  

• Metodologie, ač nijak zvlášť inovativní, je vhodně zvolená a z práce je poznat, že autorka dokázala 
pružně reagovat na problematický materiál i změnou postupů. 

• Za pozornost stojí také poměrně široká paleta vhodně zvolených sekundárních zdrojů (literatura, 
slovníky, gramatiky, korpusy). 

 
Slabé stránky práce: 

• Práci bych snad vytkl, že neuvádí prakticky žádná data načerpaná při korpusovém sběru materiálu a 
spokojuje se s velmi obecnými kvantitativními závěry typu málo/vysoce frekventovaný sufix. Je 
pochopitelné, že produktivitu sufixů nelze přímo posuzovat na základě frekvence tokenů, lze ale 
např. počítat s frekvencí per type (oproti běžné per token), případně nechat počty bez interpretace 
pro navazující výzkum.  

• Podobně je škoda, že v práci není uveden celý seznam sufixů (zřejmě shromážděných z literatury?). 

• V jazykové rovině by si autorka měla dát více pozor na použití členů, slovosled a občasné záměny 
slov (inside>insight, reanalyzation>reanalysis apod.). Návrhy oprav jsem vyznačil do výtisku práce. 

 
Otázky k obhajobě a náměty do diskuze: 

1. Konzultovala autorka seznam sufixů v online verzi Anglosaského slovníku? 
2. Na str. 31 zmiňuje potíže s literaturou týkající se vývoje sufixů v dalších ger. jazycích. Zkoušela  

nahlédnout do etym. slovníků současných jazyků? 
3. V závěru autorka navrhuje analyzovat další staroanglické sufixy. Doporučila by stejný postup, 

nebo by ho v něčem modifikovala? 
 
Další poznámky: 

• Občas nekonzistentní datace: v abstraktu „none of which survived to ME“, dále se ale konstatuje 
průzkum v EME, na str. 14 se období LME vymezuje lety 1250-1500, následně se ale spojuje s rokem 
1205 atp. 

 
Práci  

☒ doporučuji    ☐ nedoporučuji    uznat jako bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 

☒ výborně   ☒ velmi dobře   ☐ dobře   ☐ neprospěl/a 
 
 
Místo, datum a podpis vedoucího/oponenta: V Praze, 10. 6. 2017 


