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Frejlachová, Markéta: Deutsche Verben mit Präfix durch-. ÚGS FF UK Praha, 2018, 42 

stran + 2 strany příloh 

 

Posudek bakalářské práce 

Předkládaná bakalářská práce se věnuje relevantnímu morfologickému tématu z oblasti 

odlučitelných a neodlučitelných předpon. Autorka se snaží navázat na dosavadní výzkumy a 

rozšířit empirickou základnu variace němčiny v této oblasti o další data. Volba tématu je 

obzvlášť relevantní v kontextu studia němčiny jakožto cizího jazyka, protože nerodilí mluvčí 

narážejí při užívání sloves (nejen) s touto předponou na četné obtíže. Vzhledem k tomu, že se 

autorka empiricky zabývá analýzou sedmi vybraných sloves (durchbummeln, durchtanzen, 

durchschlafen, durchfeiern, durchtrinken, durchzechen a durchwachen) a u nich pak tvary 

participia II v přívlastku, by bývalo stálo za úvahu připojit k názvu práce i podtitul, který by 

toto zaměření specifikoval. Práce představuje kvantitativně orientovanou studii, při níž 

autorka vychází z existence jazykové proměnné, identifikovatelné díky jazykovému systému 

– zde konkrétně díky struktuře sloves, v níž se ke slovesnému kmenu připojují konkrétní 

předpony, z nichž některé lze v závislosti na dalších faktorech současně jak odloučit, tak 

neodloučit.  

Práce je členěna do přehledové, teoreticky orientované části, které předchází úvod, a části 

empirické. Na ni navazuje závěr. Výběr sloves pro empirickou část působí na první pohled 

relativně nahodile, avšak na str. 8 – a pak ještě jednou na str. 24 – tuto volbu autorka 

zdůvodňuje odkazem na význam ve slovnících, který je popsán pomocí verbringen + činnost 

vyjádřená slovesem bez předpony (např. eine Zeitspanne tanzend, bummelnd, feiernd atd. 

verbringen).               

Na úvod navazuje přehled o stavu dosavadního bádání a o kodifikaci tohoto jevu na bázi 

četných slovníků i gramatik (verze online i tištěné, str. 9-21). Opomenuty nejsou ani 

preskriptivně zaměřené příručky. V této části dominují hlediska přebíraná od A. Šimečkové 

(str. 12 a násl.), která autorka promítá posléze i do způsobu analýzy. Za východisko 

kodifikačního popisu volí autorka vydání slovníku Duden z roku 1993, což je dílo staré čtvrt 

století. Nabízí se tak otázka, co vedlo autorku právě k tomuto vydání a nikoli nějakému 

novějšímu. (Jistý komentář k tomuto problému je připojen v 8. poznámce pod čarou na str. 

17, ale ten tu přichází relativně pozdě). Přehled kodifikace se kromě toho netýká pouze sedmi 

vybraných sloves a jejich participia II užitého v přívlastku, nýbrž všech slovesných lexémů 

s touto předponou užívaných syntakticky i mimo přívlastek, tzn. i v analytických slovesných 

tvarech. Poněkud zarážející tak nakonec je, že specificky atributivnímu užití participia II 

vybraných sloves není věnována v teoretickém úvodu žádná samostatná pasáž. Nutno na 

druhou stranu ocenit, že autorka kodifikaci procházela velmi pečlivě a narazila přitom na 

cenné zajímavé rozcházející se údaje mezi jednotlivými slovníky či gramatikami. Rovněž 

kladně je možné ohodnotit autorčino úsilí při sběru dat. Ačkoli se jedná o korpusovou rešerši 

ve smyslu korpusbasierte Forschung, nepostupovala autorka pouze mechanicky. Pasáže 

věnované popisu tohoto postupu vyhledávání a třídění dat přispívají k transparentnosti a 

umožňují ověřitelnost autorčina postupu (str. 23).  
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Základní výzkumná otázka směřuje především k relevanci syntaktických a stylistických 

faktorů, které zkoumanou ne/odlučitelnost u vybraných sloves ovlivňují. Autorce se však ne 

zcela daří uvést do souladu (nutně) úzký výběr sloves a (nepřiměřeně) široký záběr přehledu 

kodexů a odborné literatury. Toto ne úplně propracované propojení výzkumné otázky, 

teoretického rámce, empirického výzkumu a shrnutí poznatků v závěru ruší celkovou 

koherenci textu bakalářské práce. 

Z obsahového hlediska není na tomto místě nutno práci dále podrobněji shrnovat. Spíše se 

zaměřím na vybrané konkrétních detaily a souvislosti, jimž by se autorka měla věnovat při 

přípravě na obhajobu:  

Příklad dole na str. 12 u slovesa durchsägen: Proč je pro ne/odlučitelnost předpony důležité, 

že ve valenci tohoto slovesa se u obou variant nachází stejný předmět? Je možné vysvětlit 

nuance rozdílu mezi odlučitelnou a neodlučitelnou variantou?  

Slovesa pohybu (příklady s durchfahren, str. 13) jsou komentována v souvislosti s korelací 

tranzitivnosti a odlučitelnosti. Jak zobecnitelná je tato korelace u dalších simplicií 

vyjadřujících pohyb jako např. gehen nebo fliegen?  

Je u odkazu na Eromse na str. 14 nahoře forma durchwachen „ein partizipiales Attribut?“ 

V Eromsově resp. Kühnholdově tabulce na str. 14 není třetí durch specifikováno na 

odlučitelnou resp. neodlučitelnou variantu a autorka to takto ponechává bez komentáře. Co 

z toho lze vyvozovat? Nedalo by se kromě toho odlučitelné durch v této tabulce vyložit 

jednotněji? 

Na str. 15 konstatuje autorka u slovesa durchbohren s odkazem na Helbiga a Buschu jen malý 

rozdíl mezi odlučitelnou a neodlučitelnou variantou. V čem tento – byť malý – rozdíl 

spočívá? Lze tu vypozorovat souvislost s výše uvedeným příkladem slovesa durchsägen ze 

str. 12? 

V oddíle věnovaném stylistice (oddíl 3.6) autorka uvádí úvodem na str. 16 u odlučitelného 

durch současně stylistickou neutrálnost i příznakovost. Jak tomu má čtenář rozumět? Jako 

rozporný se dále jeví příklad nahoře na str. 18 (u slovesa durchschauern), který autorka 

uvozuje v rámci komentáře k odlučitelnosti, ale pak cituje variantu neodloučenou. 

Některé uváděné informace nejsou z hlediska zvoleného tématu vždy úplně relevantní. V sérii 

příkladů na str. 25 se v empirické části autorka ještě jednou věnuje tranzitivnosti, ale 

konkrétní dopady na ne/odlučitelnost předpony durch nejsou vždy patrné: „Schuhe 

durchtanzen“, „den Saal durchtanzen“, „alle Tänze durchtanzen“ – jak z tohoto poznat, zda je 

durch užito odlučitelně nebo neodlučitelně? 

Komentáře korpusových rešerší (oddíl 3 – Daten, str. 29 a násl.) jsou sice poměrně 

systematické (zvláště vzhledem ke zkoumaným kookurencím), ale současně též relativně 

jednotvárné; v komentářích se autorka problému odlučitelnosti zkoumané předpony nevěnuje 

úplně centrálně.  

V analytické části (Datenauswertung – 4) autorka vypozorovala několik zajímavých detailů a 

souvislostí, a to zvláště u příkladů, které naznačují poměrně volnou variaci ne/odlučitelnosti 

zkoumané předpony (např. u syntagmatu durch(ge)tanzte Nacht, str. 33). Přesto si i tady 

mohla položit systémovou otázku, zda se jedná o případy typu eine Zeitspanne tanzend 
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verbringen, tedy participium II durchtanzt, anebo o případy typu bis zu Ende durchgetanzt. 

Zajímavý je též poznatek související se sřetězováním několika participií II v přívlastcích (str. 

37). 

Závěr práce opakuje kritéria pro možnou ne/odlučitelnost zkoumané předpony a shrnuje 

některé vlastní autorčiny poznatky s několika detailnějšími doplněními. 

Z jazykového hlediska je práce napsána celkem slušnou němčinou. Přesto se gramatické či 

jiné nesrovnalostí a překlepy v textu také vyskytnou (první věta v oddíle 3.6, chybějící 

podmět v „in anderen Texten wirkt expressiv“, na str. 21 „vom dem Kontext“, „mit der 

Aufsassung“ tamtéž). Čtenář ale dokonce narazí i na neúplné věty (na str. 10 dole „[…] 

werden nicht nur Übereinstimmungen sondern auch… entdeckt“ nebo na str. 22 „Nach der 

Tabelle, die die quantitativen Ergebnisse zusammenfasst.“). Výčet těchto příkladů není 

kompletní. 

Z hlediska formátování a z hlediska typografického působí práce místy nepřehledně. Jedná se 

především o pasáže, v nichž autorka cituje z kodexů. Nejednotné je psaní závorek u citací 

v textu (na str. 13 např. Šimečková (2002: 45) i Šimečková 2002: 64-65 bez závorek), psaní 

mezer mezi uvozovkou a začátkem citátu („ wird im vorangestellten Attribut, rovněž na str. 

13) nebo užívání kurzívy a tučného písma. Ne zcela pečlivá je typografická práce u některých 

poznámek pod čarou (velikost písma, odsazení řádku aj., konkrétně na str. 15 dole u pozn. 5 a 

6 nebo na straně 37, která je plná příkladů citovaných z korpusu) nebo v tabulkách (např. v 

tabulce na str. 19 je v levém sloupci dole neúplný poslední řádek „eine Strumpfhose [kurz]“). 

Nedůsledné je rovněž psaní velkých a malých písmen v citovaných příkladech, jedná-li se o 

celé věty (např. na str. 20), nebo oddělování příkladů či odstavců volnými řádky. Malá a 

velká písmena nejsou užita jednotně např. ani u jmen autorů citovaných děl na str. 40. To 

působí dojmem nepečlivé redakce textu před odevzdáním práce. Odstranění těchto nedostatků 

by bývalo nebylo příliš náročné a je jen škoda, že jich ve finální verzi zbylo tolik. 

Závěrem lze konstatovat, že autorka práce prokázala kompetenci shromáždit a utřídit 

relevantní množství dat a shrnout příslušné pasáže z gramatik a základní odborné literatury 

věnované odlučitelnosti zkoumané předpony. Proto doporučuji práci k obhajobě. Bohužel 

nelze současně přehlížet četné nedostatky v oblasti formátování textu a nepropojení příliš 

širokého záběru přehledové části (kodifikace a odborná literatura) s vlastním empirickým 

výzkumem. Jako hodnocení proto navrhuji známku „dobře“. Konečné hodnocení však bude 

možné až po obhajobě samotné. Do diskuse navrhuji výše zmíněné otázky a námitky. 

Ve Freiburgu 14. května 2018                                                                         Vít Dovalil, Ph.D.  


