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Součásti SZZK 
 

 

(I) Obhajoba diplomové práce  
 

 podle výběru studenta se koná na jednom, nebo na druhém oboru 

 

 

(II) Státní zkouška z jednoho z následujících tematických okruhů 
 

 A1: Všestranný rozbor jazykového materiálu. Kognitivní aspekty jazykové struktury. 

 A2: Všestranný rozbor jazykového materiálu. Variabilita, diachronie, typologie. 

 A3: Všestranný rozbor jazykového materiálu. Sociolingvistika a pragmatika. 

 A4: Všestranný rozbor jazykového materiálu. Lingvistické teorie. 

 

 

 

Zkušební tematické okruhy (podrobněji) 
 

 

 V části společné (všestranný rozbor jazykového materiálu) se zkouší schopnost 

studenta pohotově si poradit s analýzou určitého jazykového jevu/problému. 

 

 Část specializační si student volí podle svého zaměření. Základní rámec pro zkušební 

otázky je uveden v hlavičce každého okruhu. Konkrétní otázky pak vycházejí (a) ze 

základních témat, (b) z náplně (sylabu) pěti absolvovaných lingvisticky zaměřených 

kurzů (mimo povinné předměty navazujícího magisterského studia). Tyto předměty si 

student vybírá individuálně podle vlastního uvážení tak, aby se tematicky vztahovaly 

ke zvolenému okruhu (viz základní rámec pro otázky). Může se jednat i o kurzy 

absolvované v rámci zahraničního výjezdu. 

 

 Postup: zvolený okruh a seznam pěti předmětů (včetně kódu; v případě zahraničního 

kurzu včetně sylabu v angličtině/češtině) student sdělí e-mailem na sekretariát LINGu 

současně při podávání přihlášky ke státnicím. 

 

 Tematické okruhy jsou rozpracovány na dalších stranách. 
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Tematický okruh A1 

 

Všestranný rozbor jazykového materiálu 

Kognitivní aspekty jazykové struktury 
 

 

1. Všestranný rozbor jazykového materiálu:  
 

 zvuková, morfologická, syntaktická a sémantická analýza, včetně základní aplikace 

konstrukčně gramatického způsobu reprezentace. 

 

2. Kognitivní aspekty jazykové struktury: 
 

Základní rámec: otázky kategorizace, akvizice, typy mentálních operací při užívání 

jazyka, metodologické možnosti a problémy, kognitivně motivované explanace. 

 

Témata podrobněji 

 

(a) Kognitivní lingvistika 

 

 Kategorizace a lingvistika. 

 Klasická a prototypová kategorie. 

 Centrum a periferie v Pražské lingvistické škole. 

 Prototypové kategorie v jazyce a v lingvistice. 

 Metafory a metonymie (CMT). 

 Blending Theory. 

 Metafora a metonymie jako prostředky extenze kategorie. 

 Encyklopedické znalosti a lidská jazykové činnost. 

 Homonymie vs. polysémie. 

 

(b) Náplň pěti absolvovaných lingvistických předmětů (podle výběru studenta) 
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Tematický okruh A2 

 

Všestranný rozbor jazykového materiálu 

Variabilita, diachronie, typologie 
 

 

1. Všestranný rozbor jazykového materiálu:  
 

 zvuková, morfologická, syntaktická a sémantická analýza, včetně základní aplikace 

konstrukčně gramatického způsobu reprezentace. 

 

2. Variabilita, diachronie, typologie: 
 

Základní rámec: typy a mechanismy jazykových změn, gramatikalizační teorie, 

typologický přístup k jazykové struktuře, jazyková evoluce. 

 

Témata podrobněji 

 

(a) Lingvistická typologie 

 

 Typologický přístup k jazyku: kroslingvistický přístup, individualizující vs. 

generalizující koncept typu, holistická typologie, prediktivní síla typologického 

parametru, princip uniformaritarianismu. 

 Kategoriální partikularismus vs. univerzalismus: deskriptivní kategorie, 

univerzální kategorie, komparativní koncepty. 

 Samplování: racionale samplování, reprezentativnost / tendenčnost typologického 

vzorku, vzorek variantnosti vs. vzorek pravděpodobnosti, Dryerova samplovací 

metoda. 

 Typologické generalizace: substanční a formálná univerzálie, absolutní 

a statistické univerzálie, omezené a neomezené univerzálie, ekvivalenční 

a implikační generalizace, tetrachorická tabulka, implikační hierachie, sémantické 

mapy / konceptuální prostor, euroverzálie apod. 

 Morfologická typologie; index synteze, polysynteze; index fúze, kumulace / 

separativnost, tzv. hypotéza aglutinace; lokus (H/D-marking). 

 Slovosledná typologie: volnost / vázanost slovosledu, tzv. základní slovosled, 

slovosledná harmonie a dominance, Fundamental Principle of Placement, Principle 

of Natural Serialization. 

 Pražská jazyková typologie: pojetí typu; vlastnosti tzv. aglutinace, flexe, 

introflexe, izolace, polysynteze; kritika. 

 Typologická příznakovost: strukturní komplexita, diferenciace, distribuční 

potenciál, neutrální hodnota. 

 

(b) Náplň pěti absolvovaných lingvistických předmětů (podle výběru studenta) 
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Tematický okruh A3 

 

Všestranný rozbor jazykového materiálu 

Sociolingvistika a pragmatika 
 

 

1. Všestranný rozbor jazykového materiálu:  
 

 zvuková, morfologická, syntaktická a sémantická analýza, včetně základní aplikace 

konstrukčně gramatického způsobu reprezentace. 

 

2. Sociolingvistika a pragmatika: 
 

Základní rámec: variantnost jazyka, proměnlivost jazykových situací, utváření textu 

a rozhovoru, vzájemný vztah jazyka a interakce, problematika významu v interakci, 

diskurs.  

 

Témata podrobněji 

 

(a) Sociolingvistika a pragmatika 

 

 Vztah jazykových a sociálních jevů, závislé proměnné a nezávislé proměnné 

v sociolingvistickém výzkumu, jsou jazyk a jeho užívání pouhým odrazem 

společnosti? 

 Labovovy výzkumy sociální stratifikace v New Yorku – variační sociolingvistika. 

 Gumperzovy výzkumy jazyka a sociální identity – interakční sociolingvistika. 

 Jaké jazykové jevy jsou předmětem sociolingvistického výzkumu (pojem 

„jazyková proměnná“ a její typy). 

 Teorie sociálních sítí v sociolingvistickém výzkumu. 

 Sociolingvistické, lingvisticko-antropologické a etnometodologické přístupy 

k terénnímu výzkumu. 

 Sociolingvistické přístupy ve výzkumu mnohojazyčnosti a mnohojazyčných 

situacích. 

 Jazykový management a jazykové plánování. 

 Vztah textu a kontextu, různé pojetí kontextu, pojem pragmatiky včetně pojetí 

praxeologického. 

 Mluvní akty (J.Austin, J. Searle). 

 Komunikační/konverzační maximy (H.P. Grice). 

 „Problém“ nepřímých mluvních aktů, jazykové indikátory mluvních aktů. 

 Organizační formy rozhovoru a jeho utváření. 

 Teorie zdvořilosti (P. Brownová/S. Levinson). 

 Textová lingvistika a tematické posloupnosti. 

 Diskurs jako užívání jazyka a diskurs jako sociální praxe. 

 

(b) Náplň pěti absolvovaných lingvistických předmětů (podle výběru studenta) 
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Tematický okruh A4 

 

Všestranný rozbor jazykového materiálu 

Lingvistické teorie 
 

 

1. Všestranný rozbor jazykového materiálu:  
 

 zvuková, morfologická, syntaktická a sémantická analýza, včetně základní aplikace 

konstrukčně gramatického způsobu reprezentace. 

 

2. Lingvistické teorie: 
 

Základní rámec: historie teoretického myšlení, srovnání formálních a kognitivně-

-funkčních přístupů, otázka jazykových univerzálií, interdisciplinární souvislosti. 

 

Témata podrobněji 

 

(a) Dějiny moderní lingvistiky 

 

 Vznik lingvistiky v 19. století (faktory, fáze, hlavní rysy). 

 Mladogramatici. 

 Obrat od historicko-srovnávací jazykovědy, Saussurovský zlom. 

 Evropské strukturní školy (Ženevská škola, Kodaňský lingvistický kroužek –  

glosematika, PLK). 

 Počátky Americké lingvistiky (Boas, americké indiánské jazyky a tzv. „issue of 

primitive languages“). 

 Americká deskriptivistická tradice (Boas, Bloomfield, distribucionalismus, 

generativní gramatika – standard theory). 

 Americká antropologická linie (Boas, Sapir, Whorf, Hymes). 

 Meze strukturní lingvistiky a cesta za její hranice (Whorf, Speech Acts, jazyková 

kompetence podle D. Hymese, etc.). 

 

(b) Náplň pěti absolvovaných lingvistických předmětů (podle výběru studenta) 

 

 


