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Práce představuje souhrnný obraz gerundia z hlediska morfologického a také 

syntaktického v různých gerundiálních konstrukcích. Nejedná se však pouze o 

gramatický popis jako takový, ale také o zhodnocení tohoto jevu v textech. 

Závěrečná část pojednává o distribuci této gramatické kategorie v povídkách 

moderních hindských autorů. 

V úvodu diplomantka stručně shrnuje záměry své práce, poukazuje na zdroje, ze 

kterých čerpá, a zdůrazňuje skutečnost, že neurčitý slovesný tvar gerundium je 

funkčně hojně využívaným gramatickým jevem. Posléze podává přehledný obraz o 

jednotlivých kapitolách, jejich cílech a obsahu a specielně zmiňuje hlavní gramatické 

práce, o které se opírá (totiž Dymšic a Pořízka). 

V první kapitole se podrobněji věnuje i obecné definici neurčitých slovesných tvarů a 

jejich využití v jazycích různých typů. Pak vypočítává jednotlivé určité a neurčité tvary 

slovesné v hindštině (z nichž některé jsou předmětem její práce) - infinitiv (tvarově 

totožný s gerundiem a gerundivem), participium a přechodník. V tomto ohledu se 

shoduje s Pořízkou (Krátká mluvnice hindštiny) a odmítá obšírnější výčet Halsigové. 

Probírá také tvarosloví a různé názory gramatiků na neurčité tvary slovesné 

v hindštině a specielně vlastnosti a použití infinitivu v hindštině (kap. 1.3.1.). 

Ve druhé kapitole už se zabývá konkrétně infinitivem v hindštině, jeho tvary a jeho 

funkcí gerundiální. Stručně poukazuje na jednotlivé slovesné vlastnosti gerundia 

(především přímý a nepřímý předmět, kap. 2.2.). Dále vypočítává jmenné vlastnosti 

gerundia, především z hlediska morfologického - pádové formy, a syntaktického 

využití - vyjadřování různých větných členů (kap. 2.3.). 

Třetí kapitola zkoumá funkce gerundiálních konstrukcí při použití gerundia v jeho 

třech základních gramatických tvarech (přímý pád, nepřímý pád s postposicí a bez 

postposice). Popis je systematický a doplňovaný vhodným počtem příkladů. 

Samostatně jsou zpracovány tvary s různými postposicemi (ka, ko, par etc.) a rovněž 



doplněny příklady použití. Zvláštní oddíl je věnován nepřímému tvaru bez postposice 

a v kombinaci s vybranými slovesy. 

Čtvrtá kapitola pak systematicky řadí příklady na využití gerundia v moderních 

hindských povídkách. Jedná se o 101 příkladů uspořádaných podle systému výše 

zmíněných tvarů a kombinací s postposicemi a slovesy (s překladem). Tyto příklady 

názorně dokládají hojnost využití tohoto tvaru v hindštině. 

V závěru diplomantka stručně shrnuje výsledky a doplňuje některé další příklady. 

Práce je napsána s ukázněností a přehledně, jasně formuluje východiska i jednotlivé 

postupné kroky výkladu a dostatečně je dokumentuje příklady. Je doplněna hojností 

bibliografických odkazů. Drobnosti formálního charakteru (bibliografie není řazena 

důsledně podle abecedy) hodnotu práce nikterak nesnižují. 

Práce plně vyhovuje nárokům kladeným na bakalářskou závěrečnou práci. Navrhuji 

hodnocení výborně. /1 d 
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