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Posudek vedoucího práce k diplomové práci Bc. Terezy Klimánkové 
„Vývoj „druhého lokálu“ v ruštině 19. a 20. století“

Ve své diplomové práci se autorka ujala klasického rusistického tématu – konkurence
dvou koncovek v lokálu (prepozitivu) singuláru podstatných jmen mužského rodu 1. 
skloňování – /-e/ a /-u/. Tématiku osvětluje na základě existující literatury i evidence 
v NKRJa.

Práce je rozdělena do deseti kapitol: začíná úvodem (s. 8-9), po němž následuje kap. 
2 „Pádový systém ruštiny“ (s. 10-14), dále 3 „Druhý lokál“ (s podkapitolami 
„Historický diskurz“, s. 15-20 a „Substantiva s druhým lokálem“, s. 21-27), 4 „První 
lokál“ (s. 28n.) a 5 „Předložky pojící se s druhým lokálem“ (s. 30-32). Zatímco tyto 
části tvoří teoretický základ práce, další jsou věnovány excerpce a analýze autorky: 6 
„Výběr slov pro analýzu“ (s. 33-37), 7 „Obligatorní užití koncovky -u“ (s. 38-51, 
konkrétně se analyzují slova год, берег, век, лес), 8 „Variabilní užití koncovky -u“ (s. 
52-65, konkrétně se analyzují slova дым, уголок, чай, дуб), 9 „Lexémy, u nichž výběr 
koncovky rozlišuje význam“ (s. 66-77). Následuje závěr (kap. 10), seznam použité 
literatury očíslený jako 11, seznam obrázků (12), seznam zkratek (13) a tři přílohy 
(seznam substantiv s obligatorním užitím koncovky Loc2, přehledy evidence z NKRJa). 
Práce má v předložené podobě 90 tištěných stran.

Na posuzované práci lze kladně hodnotit již samotný výběr tématu – jedná se o aktuální 
rusistické téma, ne tolik tím, že pojednává o oblíbené problematice druhého lokálu, ale 
hlavně i tím, že využívá elektronický korpus, a to i s ohledem na jeho diachronní 
hloubku, která je v případě tématu předložené práce důležitým předpokladem jeho 
zpracovatelnosti. Zároveň je práce tím příspěvkem k „objektivní mluvnici“, po ní se 
různě volá (M.V. Vsevolodova) a která by se orientovala na úzu, nikoliv pouze na 
explicitní kodifikaci. Autorka se pak podrobné seznámila s možnostmi NKRJa a 
vytvořila v jeho rámci způsob, jak analyzovanou problematiku uchopit. Zejm. si 
vytvořila v rámci různých skupin substantiv mužského rodu užívajících i koncovku -u
vzorky, které díky rozsahu své evidence v korpusu dovolují jisté závěry – nemálo slov 
není na toto v korpusu dostatečně zastoupeno. Při analýze autorka vždy zohledňuje 
stylistický kontext – pouhý výskyt toho či onoho tvaru nemusí vždy mít výpovědní 
hodnotu, ani pouhý jejich počet. Autorce se tak podaří přesvědčivě ukázat, že alespoň 
v rámci jí analyzovaných slov došlo v minulosti k nezanedbatelným změnám, zejm. 
k zúžení variabilnosti (s. 45, 50 atd.). Lze předpokládat, že se zde odráží odeznívání 
staré stylistické opozice mezi Lsg na -e odpovídajícím historicky o-kmenovým 
maskulinům a na -u (odpovídajícím u-kmenovým maskulinům), jak se ukazuje ještě u 
Lomonosova.

Autorka si je při tom všem vědoma i hranic korpusu, proto omezuje svou analýzu na 
vybraná slova, u nichž

Předložená práce je napsána s nadhledem a jistotou, graficky přehledně a stylisticky 
z největší části bezvadně.

Předložená práce je příkladem toho, že autorka splnila to, co jsem si já jako vedoucí 
práce při zadávání představoval, i když se analýza musela omezit na některé vzorky. 
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Splnila to velmi dobře. Nemohu a nechci proto uvést nějaká zásadní negativa. Kritika 
by zůstala v drobnostech, jako např. nezohlednění některých položek z literatury 
(KRYSIN, L. P. (red.): Russkij jazyk po dannym massovogo obsledovanija: opyt soci-
al’no - lingvističeskogo izučenija. Moskva: Nauka, 1974 nebo kolektivní Očerki po isto-
ričeskoj grammatike russkogo literaturnogo jazyka XIX) nebo nejednotný seznam litera-
tury (u ruských položek se střídají transliterace a azbuka). Nacházím i některé drobné 
chyby (U feminin se druhý lokál dá rozlišit hůře a to proto, že v grafické podobě se nijak 
neodlišuje. Rozdíl je pouze v mluvené podobě, jelikož se zde druhý lokál vyznačuje pře-
sunutím přízvuku na koncovku -e, s. 15; Do tohoto nadřazeného pojmu totiž spadá také 
koncovka lokálu na –e, tamže – má být koncovka /-i/, protože se jedná o slova 3. dekli-
nace, jak autorka sama píše) či překlepy (pokusy o ustanovení jednoho, popřípadě obec-
ného, významu, s. 10; Koncovka genitivu singuláru na -u, která se v konečné grafické 
podobě zaznamenává -у/-ю existuje vždy jako paralela pro základní koncovku -a, s. 11; 
slova, která prošly, s. 12; Tato spojení jsou ovšem náchylná k adverbializaci či jinému 
typu lexikalizace. Tato spojení jsou ovšem náchylná k adverbializaci či jinému typu le-
xikalizace, s. 12; V maskulinech se tato variantní pádová koncovka vyskytuje ve formě
koncovky -u, s. 15 – ne spíše u maskulin?; Jelikož se však naše práce zabývá pouza
maskulinami tvořícími, s. 15; Uvádí příklad u-kmenového substantiva synъ, ve kterém je 
doložen genitiv singuláru synu (tedy s tabulkovou koncovkou u-kmene) pouze třikrát, v 
ostatních případech je doložen s o-kmenovou koncovkou syne, s. 20 – asi syna; počet 
slov, které mohou tvořit, s. 22; daleka ne všechny substantiva, s. 24; v několika varian-
tách, která závisí na významu substantiva, s. 31 atd.).

Vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučuji diplomovou práci „Vývoj „druhého 
lokálu v ruštině 19. a 20. stol.“ Bc. Terezy Klimánkové bez výhrad k obhajobě a 
navrhuji v případě úspěšné obhajoby její hodnocení stupněm 1 – „výborně“.

V Praze, dne 5. 9. 2017 (Markus Giger)




