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Oponentský posudek bakalářské práce 

 
Frejlachová, Markéta (2018): Deutsche Verben mit Präfix durch-. ÚGS FF UK, vedoucí – 
PhDr. Vít Dovalil, Ph.D.  
 Předložená bakalářská práce vykazuje několik relativně závažných nedostatků, nelze jí ale upřít i jistá pozitiva. Celkově práce v kontextu dnešní doby obstojí. Následující řádky obsahují nutně komprimované zdůvodnění tohoto hodnocení.  
 
Téma je relevantní, a to mj. i vzhledem k zaměření studia německého jazyka a literatury na ÚGS FF UK. Práce má logickou strukturu, jednotlivé části na sebe dobře navazují. Autorka prokázala schopnost provést empirickou analýzu jazykového materiálu a zhodnotit při tom prostudovanou literaturu, jejíž množství je však vzhledem k tématu sotva dostatečné.   
 Metodologie práce byla zvolena víceméně přiléhavě, vzhledem k době, ve které text vznikl, je ovšem spíš konzervativní. S korpusem je potřeba zacházet jako se svébytným nástrojem 
analýzy, nikoli pouze jako s digitalizovanou kartotékou. Znamená to mj. výrazněji využít jeho funkcionalit, především kookurenční analýzy.  Syntagmatické aspekty v textu tematizovány jsou, jako takové ovšem nejsou pojmenovány, ani nijak problematizovány. Za nedostatek považuji také to, že výběry, které autorka učinila, nejsou vždy úplně přesně zdůvodněny a okomentovány.  
 
Z obsahového hlediska mám k textu následující poznámky, popř. otázky, které nejsou nutně myšleny jako kritika výběr :  
 
(a) Na s. 7 se o slovesech s předponami durch-, wieder- atd. mluví jako o derivátech. Je toto pojetí derivace příhodné? Prosím, rozveďte.  b  Výčet „Wörterbücher, präskriptive (andbücher, Grammatiken und Forschungsliteratur“ na s.  je nelogický, protože se v něm mísí různá kritéria a jednotlivé skupiny se navzájem 
prostupují.  c  Např. na s.  se v souvislosti se slovníky mluví o „Lemmatisierung“. Nemá zde být spíš „)nventarisierung“? V čem se tyto pojmy v germanistické meta lexikografii liší?  
(d) V čem je rozdíl mezi pojmy „Textsorte“ a „Textart“? s. 15) 
(e) S. : „ ...  die anderen Kriterien ...  erfordern keine spezifischen )nformationen zu den ausgewählten Verben.“ – Proč?  f  S. : Apodikticky formulovaná pasáž „Die in (elbig/Buscha ...  formulierte Regel (...) kann nicht verwendet werden“ je problematická. Spíš by mělo být „kann nicht immer verwendet werden.“ 
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(g) Na s.  se objevuje slovní spojení „lexikographische Wörterbücher“. Prosím, vysvětlete, co to znamená, a uveďte příklady slovníků, které nejsou lexikografické.  h  S. : „ ...  sind bis auf die Ausnahme identisch.“ Jaká výjimka se zde myslí?  
(i) V práci bych ocenil hlubší zamyšlení nad obecnými aspekty jazyka pravidlo vs. tendence, empirie vs. introspekce atd.  a komentář k nim např. v poznámkách pod čarou , který by zpracovávané téma zasadil do širšího kontextu lingvistického výzkumu.  
 Jazykové ztvárnění textu hodnotím jako průměrné či lehce nadprůměrné. Očekávat od bakalářské práce dokonalou stylistickou vybroušenost samozřejmě nelze, přesto by některé pasáže měly být formulovány obratněji. Podstatnější z mého pohledu je, že vysloveně 
hrubých lexikálních a gramatických chyb je v textu jen málo (srov. ale jazyková faux pas na s. 
16, 32, 33, 35 aj.).  
 Výraznou slabinou textu je jeho „řemeslné zpracování“, které vykazuje neuvěřitelné (!!!) množství nejrůznějších pochybení např. ve formátování. Autorka v tomto ohledu takřka vůbec nedodržuje konvence platné pro daný textový druh jazyk-objekt kurzívou, tabulky zásadně s popiskem apod.). Nejde přitom jen čistě o estetickou stránku, resp. ne pečlivost 
autorky. Tyto přehmaty mají negativní vliv i na percepci textu, neboť rozkolísané formátování rozptyluje čtenářovu pozornost a místy může vést i k nepochopení sdělované informace. Velké množství těchto problémů je přitom možné odhalit i pouhým zběžným prolistováním textu. Vypadá to tedy, že závěrečné textaci nebylo věnováno dostatek pozornosti a že práce vznikla ve velkém spěchu.  
 

*** 
    Předložený text působí v některých ohledech odbytým dojmem, přičemž se autorka 
nevyhnula několika přešlapům. Tyto nedostatky však nic nemění na tom, že text má i kladné stránky a že jako celek požadavky kladené na bakalářské práce ještě splňuje. Z výše uvedených důvodů práci DOPORUČUJ) k obhajobě a v podobě, ve které mi byla předložena, 
navrhuji hodnocení DOBŘE 3 . Jako okruhy k diskuzi během obhajoby navrhuji skutečnosti zmíněné v tomto posudku.  
 
V Praze, dne 04. 06. 2018   

       
 
 

................................................ 
Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.  

      


