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Předkládaná práce je hodnocena: 

1. Z hlediska obsahového záměru, naplnění zadání a zpracování předepsané 

literatury 

Autorka bakalářské práce v souladu se zadáním popisuje morfologické a syntaktické vlastnosti 

slovesného jména - gerundia v hindštině z hlediska formálního a funkčního. 

Jasně a stručně vysvětluje cíl své práce, jakož i postup při popisu a zdroje z kterých čerpá 

jazykový materiál. Práce je strukturována velmi logicky, vychází z definic neurčitých slovesných tvarů 

(odd. 1., s. 5-10) a přes popis morfologických a syntaktických vlastností gerundia v hindštině (odd. 2., 

s. 10-13) přistupuje k pojednání o funkcích gerundiálních konstrukcí (odd. 3., s. 13-27). Tento oddíl je 

rozhodující pro autorčino chápání syntakticko-funkčních vlastnosti gerundia. Poslední oddíl -

pojmenovaný Oistribúcia gerundia v hindskom texte - zahrnuje pouze jazykový materiál shromážděný 

na základě excerpcí z literárních textů (odd. 4., s. 27-38). 

2. Z hlediska požadavků na metodologickou a jazykovou správnost 

Diplomantka vychází z hlediska formálního a funkčního. Formální prostředky syntaktické a 

morfologické popisuje vzhledem k funkcím. Excerpovaný materiál je dostatečně reprezentativní pro 

popisované jevy, ale jeho exemplifikace mohla být provedena přímo a to jenom při popisu, nikoliv i v 

dodatku, tj. v oddílu 4., který přináší více příkladů, ale neřeší otázku distribuce. 

Autorka bakalářské práce volí patřičnou lingvistickou terminologii. Jazyk práce je koncízní, 

plynulý a srozumitelný. 

V transliteraci dévanágarského textu se vyskytují nepravidelnosti, nepřesnosti a nedůslednost 

alespoň v těchto pří pad ech : jagdTs - s. 10, horí, saktT - s. 11, tín, bichar'kar - s. 13, qábi/ - s. 16, 



abhí - s. 17, re/'garT - s. 19, /agne - s. 22, /se, sak'thii, si~racar, díjie, thiikur - s. 24, racnae, ca1Jte, 

pharj - s. 28, sak'ti - s. 29, purus, samíp, daulkar, /alke-/a/kiyo - s. 30, Ohanija - s. 31, duskar 

- s. 32, ki;abar, karan - s. 33, kame, ca/ne - s. 34, bi/'khate bacce - s. 35, 

apOr1Jta, saktT, bíc - s. 36, kameva/a - s. 37, thík - s. 39, a va šya k, kamT - s. - 40 atd. 

3. Z hlediska požadavků na formální úpravu, požadovaný rozsah, dodržování 

citačních norem, odkazy a bibliografii 

Práce rozsahem a formou vyhovuje požadavkům na bakalářskou práci - 43 stran včetně 

excerpovaného jazykového materiálu, který ilustruje gerundiální syntaktické jevy a jejích funkce. 

Poznámkový aparát a citace jsou v souladu s normou. Pokud však jde o sekundární zdroje, jejích 

počet byl minimálně rozšířen oproti počtu zadaných bibliografických jednotek. 

4. Připomínky, náměty a otázky k rozpravě 

Při definování morfologických vlastností gerundia není dostatečně jasně definován morf, který 

ho tvoří. Na některých místech je to -na/-ne (např. s.: 22, 24, 24, 40), na jiných místech je to však 

pouze -8/-e (víckrát v obsahu, s. 1; dále na s. 16, 21, 21, 27, 28, 34). Takovéto nedbalé zacházení při 

morfologické analýze by mohlo vnést nejasnost do odlišení gerundia a dokonavého participia. 

Ačkoliv studentka poslední oddíl označuje jako Oistribúcia gerundia, ve skutečnosti ani na 

jednom místě ne pojednává o distribuci v textu. Tato lingvistická metoda vyžaduje také statistický 

výzkum určitého jevu a jeho prezentaci. Bylo by zajímavé sledovat různé texty (různých autorů) z 

funkčního hlediska a porovnávat určitou funkci např. účel/záměr vyjádřený: a) účelovou větou se 

subjunktivem anebo b) gerundiální konstrukci se slovesem záměru, tj. pohybu, promluvy atd. 

Celkový návrh hodnocení 

Práce splňuje všechna kriteria a požadavky na bakalářskou práci. Je výsledkem pilné práce 

na sběru a rozboru jazykového materiálu a studia sekundární literatury. I přes některé nedostatky 

slečna Jakubovie dokázala definovat a popsat syntaktické vlastnosti gerundia v hindštině. Práci 

shledávám jako zdařilou a hodnotím ji známkou - velmi dobrá. 
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