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Formální úprava a využití odborné literatury: 

Po formální stránce splňuje práce požadavky kladené na diplomové práce (obsahuje čestné prohlášení, 

obsah, dále klíčová slova, abstrakt v českém a anglickém jazyce) a je až na některé drobné nedostatky 

(překlepy, úprava seznamu literatury) pečlivě upravena. Diplomová práce je opatřena jednotným 

poznámkovým aparátem, seznamem použité literatury a přehlednými přílohami, které usnadňují 

orientaci v problematice. Práci s použitou literaturou, materiálem excerpovaným z korpusu a s 

citacemi rovněž pokládám za korektní. 

 

Struktura práce a použité metody:  

Strukturu předložené diplomové práce považuji za vyváženou a vhodně zvolenou ve vztahu k tématu 

a vytyčenému cíli. Diplomová práce má přehlednou strukturu, která zahrnuje teoretickou analýzu a 

praktickou část, použití dílčích metodologických postupů rovněž odpovídá záměru. 

Teoretická část nabízí na začátku úvod do problematiky pádu jako gramatické kategorie: vymezení 

pojmu pádu (s důrazem na jeho syntaktický význam) a základní charakteristiku variantních flexí pro 

podstatná jména mužského rodu z první skloňovací skupiny. 

Dále je definován pojem druhého lokálu, jeho místo v paradigmatickém systému a nastíněny tendence 

jeho užití. Kromě toho je vytvořen přehled historického vývoje druhého lokálu od jeho vzniku spojením 

u-kmenových a o-kmenových substantiv v období staroslověnštiny až do současného stavu. 

V následujících podkapitolách se autorka zaměřuje na otázku, jaká substantiva mohou tvořit druhý 

lokál a uvádí jejich specifika, sémantické rysy a všechny restrikce, které musí tato substantiva splňovat. 

Předložení uceleného kontextu problematiky lokálu zahrnuje problematiku předložek pojících se s 

druhým lokálem. 

Za nejpřínosnější se dá označit druhá, praktická a stěžejní část práce, která začíná otázkou výběru slov 

pro analýzu. Autorka porovnává seznamy Ďuroviče (1964) a Zaliznjaka (1977) a pokouší se vyložit 

rozdíly mezi nimi a porovnat je s výsledky získanými z ruského národního korpusu. Následně autorka 



v samostatných kapitolách zevrubně analyzuje vybraná substantiva s obligatorní a variabilní  

koncovkou -u a substantiva, u nichž výběr koncovky rozlišuje význam. Je zde brána v potaz jak časová 

osa vzniku textů, tak i sémantické a stylistické aspekty konkrétních užití. V závěru autorka provádí 

rekapitulaci vlastní analýzy jazykového materiálu a shrnuje výsledky zmapování vývoje druhého lokálu. 

 

Splnění cílů práce: 

Práce si klade za cíl komplexní popis historického vývoje lokálu v ruštině 19. a 20. století, zejména pak 

vývoje tzv. druhého lokálu. Dalším záměrem je také na základě korpusového materiálu pokus o 

zachycení sémantických a syntaktických aspektů proměn fungování této variantní pádové koncovky 

v jazykovém systému ruštiny. Autorka se s těmito úkoly zdárně vyrovnala, všechny požadavky zadání a 

cíle práce byly splněny. Za velmi inspirativní považuji především pečlivé zvážení sémantického, 

stylistického a syntaktického (zejména výskyt přívlastku shodného) aspektu při analýze získaného 

korpusového materiálu, popis charakteru případného odklonu od normy a jeho usouvztažnění s dobou 

vzniku textu, což poskytuje lepší vhled do dynamiky jazykových procesů.  

 

Podněty k diskusi: 

Na str. 15 zmiňujete dva různé přístupy při popisu současných tendencí v použití druhého lokálu: názor 

Browna (2007), že v současné době je Loc2 stále méně populární, nicméně se objevují tendence k jeho 

opětovnému růstu a názor Plungjana (2002), že se počet substantiv, která mají schopnost vytvářet obě 

pádové varianty snižuje a nové lexémy tuto schopnost nemají. Mohla byste zobecnit závěry, ke kterým 

jste v tomto ohledu dospěla na základě výsledků vlastního rozboru? Která další substantiva byste 

zařadila do rozboru při případném pokračování výzkumu? 

 

Hodnocení práce: 

Práci považuji za velmi zdařilou. Výsledky teoretického bádání jsou zde vhodně propojeny s vlastní, 

pečlivě provedenou praktickou analýzou korpusového materiálu. Práce tak splňuje požadavky, 

standardně kladené na diplomovou práci (v souladu s OD 10/2014). Autorka prokázala schopnost 

orientace v odborné literatuře, práce s prameny a samostatného výběru a analýzy zvoleného 

materiálu.  Doporučuji proto k obhajobě s hodnocením výborně. 

  

 

V Praze dne 22.08.2017      Mgr. Veronika Stranz-Nikitina, Ph.D. 

 

 

 


