Okruhy k opakování k MAGISTERSKÉ zkoušce platné
od jarního semestru 2022 (pro studenty přijaté od podzimního semestru
2019)
• U magisterské SZZ se od studenta 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. 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
1.
Ablaut (apofonie) – její role v gramatickém systému indoevropských jazyků (popř. i ve
srovnání se sousedními neindoevropskými jazyky).
2.
Rekonstruovaný konsonantický systém indoevropštiny: postup a výsledky. Klasifikace
indoevropský jazyků, satem – kentum.
3.
Rekonstruovaný vokalický systém indoevropštiny: postup a výsledky. Laryngály.
4.
Indoevropská jazyková rodina. Výčet všech větví, nejvýznamnějších moderních jazyků a
jazyků s nejstaršími literárními památkami.
5.
Gramatické kategorie a rekonstruované slovní druhy I: substantiva, adjektiva,
pronomina, numerália (kmeny, typické vývojové tendence).
6.
Gramatické kategorie a rekonstruované slovní druhy II: verbum finititum, participia a
infinitivy, vývojové tendence.
7.
Teorie vázání: vztah syntaktické struktury a druhů koreferujících/nekoreferujících jmenných frází, domény a orientace, binominální each a další typy anafor (reciproční, ...).
8.
Monoklauzální a biklauzální analýzy různých druhů frází (komparativy, infinitivy), druhy
kontroly, ECM konstrukce – vztah k teorii vázání.
9.
Formálně sémantická interpretace teorie vázání: přiřazovací funkce, logické typy, rozdíl
mezi koreferencí a vázáním.
10. Základy statistiky: deskriptivní statistika (mean, medián, vzorek, populace, směrodatná
odchylka a chyba, ...).
11. Základy experimentálního výzkumu: tvorba dotazníku, Latin square design, druhy
experimentů: acceptability, truth-value judgment task.
12. Vizualizace deskriptivní statistiky: druhy grafů, interpretace základních druhů grafů
(krabicové grafy, korelace, lineární regrese, …).
13. Počitatelná, nepočitatelná a falešná nepočitatelná jména: experimentální a lingvistické
přístupy.
14. Formalizace gramatického čísla u jmen (inkluzivní a exkluzivní interpretace plurálu, …).
15. Plurakcionalita (jazyková data a základní rozlišení mezi typy distributivity: multiplikace
událostí vs. testování plurakcionality).
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Možnosti verifikace při etymologizování vlastních jmen (nomen omen; toponymická
bilingva)
Toponymie v perspektivě srovnávací jazykovědy – cíle, metody, výsledky.
Antroponymie v perspektivě srovnávací jazykovědy – cíle, metody, výsledky.
Fonémy a jejich vymezení. Fonémické systémy (typologie a vysvětlení jejich stavby).
Distinktivní rysy (jejich povaha a účel).
Neutralizace a archifoném. Znělost napříč jazyky.
Prozodie. Akcent a tóny. Prozodické systémy – typologie. Prozodická hierarchie.
Fonotaktika – cíle, metody a způsoby popisu. Distribuční jednotka jako soubor pozic.
Slabika, její zvuková podstata a funkce. Slabičnost, sonorita, nukleárnost. Slabikování
(doména, principy a výsledek slabikování).
Kombinace fonémů napříč jazyky. Doložené, potenciální a nemožné kombinace.
Preference a omezení určitých kombinací.

Okruhy určené jen pro jednooborové Mgr. studenty
25. Česká gramatologická tradice do národního obrození.
26. Národní obrození, Dobrovský, reformy pravopisu.
27. Čeští členové Pražského lingvistického kroužku.
28. Hláskové zákony od Raska po mladogramatiky: vývoj metodologie.
29. Mladogramatický vs. strukturalistický přístup: na příkladu Whitneye a de Saussurea.
30. Duch jazyka, Humboldt, Sapir, Whorf a jazyková univerzália a specifika.
31. Typy negativní shody, negace v přirozeném jazyce (typologie).
32. Negativně závislé výrazy: NPI vs. neg-words.
33. Neg-Raising: typy predikátů, testy, experimentální přístupy.
34. Vývoj pojmu „styl“. Stylová norma : norma jazyková : norma komunikační.
35. Stylistika – náplň disciplíny; stylistiky normativní, systémová a teoretická.
36. Teorie funkčních stylů a její přínos k vývoji oboru. Objektivní styly.
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