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Východiskem této práce se stala nejednotnost a rozrůzněnost užití vybraných německých předložek, které se mohou pojit s genitivem a dativem, přičemž rozdíl užití s jedním či druhým pádem není pro uživatele na první pohled zřejmý, a to ani pro rodilé mluvčí. 
Tématem práce se tedy stala hloubková analýza chování 13 německých předložek 

((an)statt, innerhalb, längs, mangels, mittels, trotz, während, wegen, zugunsten/zu Gunsten; 

binnen, dank, laut, zufolge) s cílem detailně popsat každou z předložek a její chování a také 
s cílem vyvodit z vypozorovaného chování této homogenní skupiny obecnější tendence 
v používání obou pádů u kolísavých předložek.  

Autorka zvolila pro své zkoumání relevantní postup, ve kterém kombinuje dosavadní informace o chování této skupiny předložek získané ze sekundární literatury (slovníky, 
gramatiky) s informacemi reálného jazykového úzu získanými z korpusu německého psaného 
jazyka DeReKo.  Práce je přehledně členěna na úvod, teoretickou, metodologickou, empirickou část a závěr. Obsah všech těchto částí má přímý vztah k tématu a práce jako celek tak podává ucelený pohled na definovanou problematiku. Jednotlivé části jsou vyvážené a pro zpracování zvoleného 
tématu relevantní. Teoretická část podává informaci o problematice 1) předložek (jejich klasifikaci 
v systému slovních druhů, jejich syntaktickém postavení a rekci), 2) tzv. Zweifelsfälle (kolísajícímu užití určitého jevu v daném aspektu) a jejich odlišení od chyb a překlepů/přeřeků a 
jejich klasifikaci a 3) korpusové lingvistiky a možnostech jejího využití pro analýzy tohoto druhu vč. představený užitých korpusů. 

V metodologické části se autorka věnuje detailnímu popisu zvoleného postupu jednotlivých analýz, uvádí výčet vybraných referenčních děl (slovníků a gramatik), tematizuje postup využití korpusu DeReKo (kroky společné pro všechny zkoumané předložky; kroky odlišné v návaznosti na charakter dané předložky) a avizuje shrnutí výstupů výzkumu 
k jednotlivým předložkám ve formě průběžného závěru. 

V empirické části se detailně věnuje popisu analýz jednotlivých zvolených předložek a zjištěných výsledků, a to přesně podle kroků popsaných v metodologické části vč. uvedení průběžných závěrů ke každé z předložek. 
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V závěru autorka rekapituluje vše podstatné vztahující se k práci (téma, cíl, průběh analýz), ale především nabízí možnou interpretaci souhrnných výsledků jednotlivých analýz, čímž usiluje o splnění stanoveného cíle přinést souhrnný popis chování zvolené skupiny předložek a zjistit možné společné a odlišné znaky jejich chování tak, aby bylo možné popsat tendence jejich užití v současném jazyce. Práce je psána velmi pěknou němčinou a je téměř prosta chyb jakéhokoli druhu. Po přečtení práce vyvstávají některé otázky/problémy, které by bylo vhodné tematizovat 
v rámci obhajoby: 

• Na několika místech v práci mluvíte v případě užívání dvou různých pádů u téže předložky o „opozici“ (srov. str. 8, str. 96), na jiném místě o „alternaci“ (srov. str. 8, str. 
11, str. 96). Používáte tyto pojmy synonymně? Neprotiřečí si oba pojmy? Jak je to tedy se zmíněnými pády u zkoumaných předložek? Jedná se v jejich případě o opozici či 
alternaci? 

• V závěru své práce poukazujete na desiderata. Jste si vědoma toho, že práce má své 
limity, protože zkoumaný jev byl analyzován v korpusech psaného jazyka. Myslíte si, že 
analýza dat z korpusu mluveného jazyka by vykázala jiné výsledky? Pokud ano, dokážete 
odhadnout jaké? 

• Jste zkušená mluvčí němčiny – překvapily Vás výsledky Vaší práce v některém ze zkoumaných aspektů? Neboli koresponduje to, co jste svými analýzami zjistila, s tím, co jste očekávala, že zjistíte? 

• V práci zmiňujete případy, při nichž je v rámci jednoho textu možné najít touž předložku během krátkého textového úseku použitou s oběma zkoumanými pády, tj. týž autor použil tutéž předložku pokaždé s jiným pádem, a to v tomtéž textu. Čím si to vysvětlujete? 
 Na tomto místě bych do posudku ráda přispěla svým zhodnocením autorčina přístupu k psaní práce jako takové, což mohu posoudit z pozice vedoucí této práce. Autorka přistupovala k psaní práce od samého začátku velmi pečlivě a poctivě, výzkum i jednotlivé kapitoly zpracovávala a odevzdávala ke kontrole a důsledně také reflektovala zapracované poznámky. Jednalo se tedy o příkladný přístup k psaní závěrečné práce, který lze na tomto místě vyzdvihnout. 

 
Vzhledem k výše řečenému ráda doporučuji předloženou diplomovou práci Bc. Dijany Stehlik 
k obhajobě a navrhuji hodnocení „výborně (1)“. 
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