Okruhy k opakování k MAGISTERSKÉ zkoušce platné
od podzimního semestru 2016
• Student předloží ke SZZ (bakalářské i magisterské) soupis odborné literatury, kterou
v rámci studia prostudoval. Soupis musí mít samozřejmě řádnou formu uvádění bibliografie.
Očekává se znalost těchto titulů:
de Saussure, Ferdinand: Kurs obecné lingvistiky
Hjelmslev, Louis: Jazyk
Chomsky, Noam: Syntaktické struktury
Erhart, Adolf: Základy jazykovědy/Úvod do studia jazykovědy
Erhart, Adolf: Indoevropské jazyky
Szemerényi, Oswald: Introduction to Indo-European Linguistics / Einführung in die
vergleichende Sprachwissenschaft
• U státní zkoušky zodpoví student nejméně 3 otázky, z toho jednu související s tématem,
jemuž věnoval diplomní nebo oborovou práci.
• V obsahově širokých otázkách by se měl student ve vlastním výkladu soustředit (po ukázání
základních kontur tématu) na jeden užší problém – podle vlastního výběru.
• U Mgr. studentů se automaticky předpokládá znalost okruhů pro Bc. studium. Je možné
položit otázku i z nich.
Okruhy platné pro všechny studenty
Mgr – 1) Montaguovská sémantika: korespondence mezi syntaxí a sémantikou, základní teorie
typů, lambda abstrakce, zobecněné kvantifikátory.
Mgr – 2) Různé druhy syntaktických omezení v přirozených jazycích – silné a slabé ostrovy.
Mgr – 3) Negace: typy negativní shody, negace v přirozeném jazyce a ve formálních
systémech, negativně polaritní výrazy.
Mgr – 4) Teorie vázání, vztah syntaktické struktury a druhů koreferujících/nekoreferujících
jmenných frází.
Mgr – 5) Teorie významu – význam jako jazyku externí entita, význam jako idea v mysli,
význam jako užití výrazu.
Mgr – 6) Vybrané problémy z formální sémantiky přirozeného jazyka: teorie pluralit, druhová
reference, kvantifikace v přirozeném jazyce, událostní sémantika.
Mgr – 7) Verbální fráze – typy infinitivů (stoupání, kontrola, ...), monoklauzální a biklauzální
analýzy různých druhů zanořených infinitivů.
Mgr – 8) Logické typy: lambda abstrakce, fregovský program, predikátová modifikace, logické
typy intersektivních a neintersektivních adjektiv.
Mgr – 9) Vývoj pojmu „styl“. Stylová norma : norma jazyková : norma komunikační.
Mgr – 10) Stylistika – náplň disciplíny; stylistiky normativní, systémová a teoretická.
Mgr – 11) Teorie funkčních stylů a její přínos k vývoji oboru. Objektivní styly
Mgr – 12) Klasifikace indoevropský jazyků, satem − kentum.
Mgr – 13) Rekonstruovaný vokalický systém indoevropštiny: postup a výsledky.
Mgr – 14) Rekonstruovaný konsonantický systém indoevropštiny: postup a výsledky.
Mgr – 15) Hláskové zákony a jejich obecné principy, vhodné příklady.
Mgr – 16) Ablaut (apofonie) – její role v gramatickém systému indoevropských jazyků (popř. i
ve srovnání se sousedními neindoevropskými jazyky).
1

Mgr – 17) Laryngální teorie a teorie kořene v indoevropských jazycích.
Mgr – 18) Ohniska evropského strukturalismu.
Mgr – 19) Pražský lingvistický kroužek
Mgr – 20) Binární jazykový znak a prostředky jeho diferenčního popisu. Různé rozměry
znaku: morfém, věta, jazykovém dílo.
Mgr – 21) Indoevropská jazyková rodina. Výčet všech větví, nejvýznamnějších moderních
jazyků a jazyků s nejstaršími literárními památkami.
Mgr – 22) Afroasijská jazyková makrorodina. Výčet všech větví, nejvýznamnějších moderních
jazyků a jazyků s nejstaršími literárními památkami.
Mgr – 23) Jazyky současné Evropy. Přehled jazykových rodin a skupin (hranici Evropy
vedeme pohořím Ural, řekou Ural, břehy Kaspického moře a íránsko-tureckou hranicí
jižně od Kavkazu).
Mgr – 24) Jazyky současné Přední Indie (Pákistán, Nepál, Bhútán, Indie, Bangladéš, Srí Lanka,
Maledivy). Přehled jazykových rodin. Nejvýznamnější jazyky a písma.
Mgr – 25) Jazyky Číny a Taiwanu. Přehled jazykových rodin a nejvýznamnějších jazyků.
Dialekty čínštiny.
Okruhy určené jen pro jednooborové Mgr. studenty
Mgr – 26) Funkční fonologie, její hlavní principy a metody. Funkce zvukové substance.
Mgr – 27) Neutralizace a archifoném z hlediska funkční fonologie.
Mgr – 28) Fonotaktika a para-fonotaktika (tj. suprasegmentální rovina popisu).
Mgr – 29) Negace a interpretace nominálních frází – povaha negativních NP v různých
přirozených jazycích
Mgr – 30) Vztah negace a aspektu.
Mgr – 31) Vývoj teorie frázové struktury – bezkontextové frázové gramatiky, X'-teorie, holá
frázová struktura.
Mgr – 32) Analytické modely v morfologii (Marcus).
Mgr – 33) Indoevropská flexe derivační a paradigmatická. Paradigmatizace IE jména a slovesa.
Mgr – 34) Přehled jazyků starověkého i moderního Balkánu, jejich genetické i typologické
zařazení, geografické rozšíření, demografická aj. charakteristika.
Mgr – 35) Germánské jazyky v Evropě a mimo Evropu, jejich specifika v rámci indoevropské
jazykové rodiny, jejich geografické rozšíření, vývoj a současný význam.
Mgr – 36) Jazyky starověké i současné Itálie a moderní románské jazyky: přehled, geografické
rozšíření, lingvistická kurikula.
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