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MOŽNÁ TÉMATA DIPLOMOVÝCH/OBOROVÝCH PRÁCÍ 
Z OBECNÉ JAZYKOVĚDY 

PLATNÁ OD PODZIMU 2012 
 
Zde jsou návrhy témat diplomových/závěrečných prací pro studentovu orientaci. Pracovníci 
Ústavu jazykovědy a baltistiky vítají při volbě témat iniciativu studentů a pokusí se jim být 
oporou při práci na dalších, zde neuváděných tématech.  
 
prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc.  
 
BAKALÁŘSKÉ 

 Adaptace přejatých slov (latinismů, grecismů, ev. anglicismů) ve vybraném cizím 
jazyce v porovnání s mateřštinou; srovnání výslovnostních doporučení, pravopisných 
adaptací, posunů významu, stylových charakteristik apod. – práce by sledovala jen 
jeden z aspektů.  

 Výslovnost mezinárodních zkratek v cizím jazyce ve srovnání s mateřštinou.  
 Výslovnost a grafika českých vlastních jmen (osobních, zeměpisných atd.) v cizím 

jazyce – hledání zákonitostí adaptace. 
 Spontánní mluvený projev a jeho variabilita.  
 Je možno přijít s vlastním návrhem tématu z okruhu sociolingvistiky; upřesnění je 

možné až po diskusi.  
 

MAGISTERSKÉ 
 Cizí jazyk „snadno a rychle“ – rozbor takto zaměřených příruček z počátku 20. století 

ve srovnání s dnešními „rychlokurzy“.  
 Proměny překladu – srovnání nové a staré verze překladu z hlediska adekvátnosti 

jazyka a stylu.  
 Fonetika a fonologie v rámci mluvnic/učebnic konkrétního jazyka.  
 Terminologie v … textu.  
 Frazém jako prostředek aktualizace textu; ev. v konfrontačním pohledu - tj. analýza 

originálu a překladu z tohoto hlediska. 
 

prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.  
 
BAKALÁŘSKÉ 
 
1. Významné osobnosti světové jazykovědy (biograficko-bibliografické črty s podrobným 
zpracováním vybraného díla):  

 Bopp, Franz  
 Brugmann, Karl  
 Schleicher, August  
 Schmidt, Johann  
 Benveniste, Émile  
 Greenberg, Joseph H.  
 Meillet, Antoine  
 Pedersen, Holger  
 další dle dohody  
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2. Konfrontativně deskriptivní práce:  
 Lužickosrbské jazyky: mezi polštinou a češtinou  
 Od jazyka vikingů k moderním skandinávským jazykům  
 Od klasické k moderní řečtině  
 Finština a estonština: podobnosti a rozdíly  
 další dle dohody  

 
MAGISTERSKÉ 
 

 Aplikace glottochronologie – konkretizace dle dohody 
 

doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.  
 
Novotvarem „konklúsní“ označuju práci jak diplomovou, tak oborovou (rozlišují se v 
bakalářském a magisterském stupni). Rozdíl mezi nimi vidím jen v rozsahu a intensitě 
zpracování. Mnohá z předložených temat lze zpracovávat na různých stupních. Proto nejprve 
předesílám obecné požadavky, jež na jednotlivé stupně kladu.  
  
1º BAKALÁŘ má pochopit, že věda není soubor vědomostí, ale kultúrní činnost, jejímž 

výsledkem jsou intelektuální konstrukty.  
2º MAGISTR má alespoň jeden takový konstrukt důkladně zevnitř poznat.  
3º DOKTOR má právě jeden takový konstrukt sám vytvořit.  
  
Nabízím čtyři tematické okruhy, první dva ilustruju několika příklady. Kdo má zájem psát 
konklúsní práci pod mým vedením, může samozřejmě navrhnout tema vlastní. Konkrétní 
zadání závisí na oboustranné dohodě.  
  
I. Uplatnit již existující pojmový aparát při rozboru konkrétních textů  
 (zvláště vhodné pro 1º, za jistých předpokladů rozšiřitelné do 2º)  
· rozbor klasického literárního díla v pojmech antické rétoriky a poetiky  
· tematický rozbor textu ve vztahu k aktuálnímu členění větnému  
· morfosyntaktický rozbor českého nebo cizojazyčného textu podle konkrétní 

jazykovědné teorie  
  
II. Promyslet výkladový aparát konkrétního jazykovědného díla 
 (vhodné pro 2º, za jistých předpokladů použitelné i v 1º)  
· antické spisy o rétorice jako způsob soustavného výkladu řeči (předpokládá se znalost 

latiny nebo řečtiny)  
· fonologie latiny: práce Jána Horeckého v kontextu fonologické diskuse po smrti N. S. 

Trubeckého  
· ruská morfologie v pražské škole: Karcevskij, Trubeckoj, Jakobson… a Leška  
· zákruty ženevské školy: Saussure v podání Ballyho & Sechehaye vs. Saussure 

autentických zápisků (znalost francouzštiny nutná)  
· dánská lingvistika a kodaňská škola: rozbor vybraných děl  
· československá lingvistika a pražská škola: rozbor vybraných děl  
  
III. Podat systémový výklad konkrétního jazykového jevu, či souboru jevů  
 (vhodné pro 3º, za jistých předpokladů použitelné i v 2º)  
  
IV. Sémantika a sémiotika  
 (pouze 3º)  
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PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.  
 
Pro oba stupně (Bc. a Mgr. práce s liší v rozsahu a hloubce zpracování) 
 

 Vybrané téma z dějin lingvistiky 19. a 20. století 
 Komparace kompozit ve vybraných jazycích 
 Rysová geometrie v popisu fonologického systému vybraného jazyka 

 
 
PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.  
 

 Témata bakalářských i magisterských prací jsou shodná, nicméně u bakalářské práce 
očekávám více práci s daty (korpusové sondy, sběr dat, dotazníkové metody, …), na 
sebraná data pak student aplikuje jednu z teorií, kterou mu určím. Cílem bakalářské 
práce by mělo být naučit studenta vidět za mnohostí dat vzory, které vycházejí z 
jazykových pravidel.  

 Magisterská práce by měla ukázat studentovu schopnost pracovat s teoriemi 
samostatněji a testovat jejich predikce, výhody, nesrovnalosti. Cílem pak je naučit 
studenta promýšlet důsledky různých lingvistických konstruktů ve vztahu k 
přirozenému jazyku. 

 
Syntax  

• Silné a slabé ostrovy 
• Aspekt – slovanský aspekt, formální teorie aspektu, …  
• Kvantifikátory, shoda, gramatické číslo 
• Anafory – distribuce a interpretace 

 
Filozofie jazyka  

• Dějiny pojmů: presupozice, implikatura, …  
• Dějiny internalismu a externalismu vzhledem k jazykovědě  
• Komputační teorie mysli  
• Modularita mysli 

 
Formální sémantika  

• Negace a její interakce s ostatními operátory  
• Ambiguita a neambiguita vět s více kvantifikátory  
• Teorie pluralit 

 
PhDr. Aleš Bičan, Ph.D. 
 
BAKALÁŘSKÉ 

 Kontrastivní srovnání fonetického systému češtiny/slovenštiny s … (konkrétní jazyk dle 
dohody)   
Cílem je srovnat hláskový systém češtiny (slovenštiny) s jiným jazykem, určit, v čem 
se tyto jazyky ve své fonetice shodují a v čem liší. Je možné zpracovat i jako Mgr. 
práci.  

 Vývoj fonetiky v České republice po roce 1989  
V roce 1995 vyšla kniha Nástin vývoje fonetiky 1, druhý díl však nikdy nebyl vydán. 
Cílem je zmapovat vývoj fonetiky v České republice. Stejné téma je možné zpracovat 
pro Slovenskou republiku. 
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 André Martinet  
Cílem je charakterizovat osobnost a dílo A. M. Práce předpokládá znalost 
francouzštiny! 

 
MAGISTERSKÉ 

 Vývoj pojmu archi-foném v československé jazykovědě po r. 1939 
V r. 1939 vyšla Trubeckého kniha Grundzüge der Phonologie, kde jsou podrobně 
představeny pojmy neutralizace a archi-foném. Ve Vachkově Lingvistickém slovníku 
Pražské školy však stojí, že v r. 1939 bylo od pojmu archi-foném upuštěno. Cílem práce 
je zjistit, jestli tento pojem opravdu přestal být používán československými lingvisty. 

 André Martinet a jeho recepce v československé lingvistice 
A. M. svůj přístup nazývá funkční stejně jako pražská škola. Cílem je popsat vnímání 
teorie A. M. československými lingvisty. 

 Funkčně fonologický popis konkrétního jazyka  
Tato práce může vzejít z rozšířené seminární práce pro předmět Funkční fonologie. 
Cílem je popsat jazyk podle výběru pomocí funkční teorie André Martineta, popř. 
Axiomatického funkcionalismu. 

 Pojem neutralizace jinde než ve fonologii 
Neutralizace se jako pojem nejvíce využívá ve fonologii, našel však i uplatnění jinde. 
Cílem je popsat, jak se pojem užívá mimo fonologii. 

 
Ing. Josef Vojáček, Ph.D. 
 
Možná témata bakalářských prací: 

 Volapük, Esperanto, Ido – snahy o reformování a jejich reformy 
 František Vladimír Lorenc – jazykovědec a polyglot 
 Tibor Sekelj, polyglot, člověk mnoha zaměstnání 
 Počátky esperantského hnutí v českých zemích za Rakousko-Uherska 

 


