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Diplomant Viktor Bielický projevoval od začátku studia VYhranlný
zájem o modern! spisovnou arabštinu, zvláště o slovni zásobu a specitiku publioistiokého stylu, který právem pokládá za hybný faktor vývoje
arabského jazyka. Podl lel se na projektu vytváfenl korpusu arabských
publioistiokýoh text~ v Ústavu formálnl a aplikované lingvistiky Matematicko-tyzikálni fakulty UK a na konečné revizi Arabsko-českého slovnIku.
Práoe je z hlediska osnovy a metody promyšleně konoipována. Jej1
prvn1 část /kap. 2 a 3/ je teoretiokého oharakteru a spočlvá na pfislušné sekundárnl literatuře. Úvod 2. kapitoly se týká problém~ klasifikace
funkčn!oh stylfl. Diplomant uvádl, že právě v arabštinl pat!'l oblast stylistiky k těm nejmén~ prozkoumaným. V dalšlm oddllu se zabývá arabským
publioistickým stylem, a jak zd~razňuje, jeho psanou formou, p~ičemž
poukazuje na to, že ta se uplatňUje i v rozhlasu a televizi, nynl zejména v panarabských satelitnlch televizlch, pokud je pOdkladem zpravodajských a publioistických relacI psaný text. notýká se v té souvislosti
jednoho nezanedbatelného faktu: arabský publioistický styl podléhá neustále pfi překladu agenturnIoh zpráv z oizlch jazykO vnějšIm vliv~m,
a to nejen T oblasti lexikálnI, ale i syntaktioké a frazeologické. Upozorňuje také na jeho dalš1 oharakteristioký rys - na hojné využ1váni
jmennýCh konstrukoi na úkor slovesných tvard.
Tfetl kapitola je věnována pěti slovotvorným metodám, jiohž se využlvá zvlášta pfi tvorbě odborné terminologie. Jsou to derivaoe !ištiqaq/, arabizace /ta'rIb!, kompozioe /naht!, sé.antický posun /magaz!
•
a překlad /targama/. Jak vyplývá z výkladu, s touto klasifikacl b~žně
praouji arabštl i západn! lingvisté. Zaj1malo by mě, kdo je jejim autorem. Je to Ahmad ibn F~ris, nebo se vyv1jela postupně? Na s. 21 bych
•
uvl tal nějaký p~lklad na derivačn1 metodu qalb a ibdal. V této velice
instruktivn1 kapitole diplomant přehledně a podrobně popisuje všeohny
,uvedené metody.
Těžiště diplomové práce Viktora Bieliokého tvof1 čtvrtá kapitola
/Analýza slovn1 zásoby modern1 spisovné arabštiny! založená na práoi
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• elektroniokým korpusem publioistiokých textd čerpaný oh z tří ročníka
libanonského deníku al-Hajat /2001-2003/. představuje současný jazyk
•
publioistického stylu počátku 21. století. Je rozdělena na dvě velké
části - Jednoslovné výrazy a Kompozita a víoeslovné výrazy. Největší
prostor Je dán posledn~jIlenované části. Ta pf"esvědčivě dokládá, že
moderní spisovná arabština disponuje bohatými vnitřními zdroji slovotvorných prooes~. Zvláště detailně rozpraoovány jsou oddíly přídavná
jména a participia v přívlastku shodném a Genitivní spojení. U p~ídav
ných jmen a participií uvádí diplomant i jejich substantivizované varianty a u podstatnýoh jmen jejich adjektivizované a verbalizované varianty.
Názornost výkladu zvyšují formou poznámek pod čarou rozvinuté příklady
ke každému uvedenému tvaru.
Bohatý Seznam použité a citované literatury je dokladem, že diplomant si vytvořil solidní heuristickou základnu.
Jako příloha je zařazen Arabsko-český slovníček, který obsahuje
veŠkerý uvedený lexikální materiál.
K práci mám několik drobných poznámek:
s.13 - pozn.4 - Uvedená arabská věta je zřejmě formulována neosobně,
bez zájmena l.os.s~ /mi/; ukazuje na to i plurál al-ajdI.
s.13 - V odstavci o hojném výskytu rozvinutých jmenných konstrukcí pak
dále stojí tato věta: "Tyto vesměs pasivní konstrukoe, které
nemají činitele, ••• " To bezpochyby platí o slovese tamma, jímž
se opisuje pasivum, nikoli však o slovese qama bi.
s. 39- K prOblému uaul! - duwalr: výraz "státní" se často vyjadřuje
slovem "hukum!", např. dawa'ir hukumlja - státní úřady.
•
•
s.47 - Není odvozování slovesa laša /a potažmo talaša/ od substantivního tvaru lašaj' pouhý dohad? Dá se to prokázat?
s.53 - pozn.374 - Větu "Íran mu·adija li 'l-imbirijalrja" bych překlá
dal: "frán je antiimperialistický", nikoli "frán nemá imperialistiokou povahU". Záleží však na kontextu.
s.es4 - pozn.a84 - Místo"přecitlivělost" bych přeložil sp1še "alergie".
s.55 - poz.n..306 - V překladu není zmíněn přívlastek "al-bahrfja".
•
s .82 - pozn.435 - Nemá stát místo"at-tawadu'" "at-tadamu~M/solldarita/?
•
•
s.94 - pozn.552 - V překladu chybí výraz "v semi~inále".
Z á v I r

Diplomant Viktor Bielický předkládá hodnotnou, přínosnou, precizně
napsanou práCi, v níž prokázal badatelské schopnosti v oblasti arabské
l.ingvistiky. Jeho práce by mohla mj. sloužit Jako oenný studijn1 materiál pro s tudenty arabistiky. Doporučuji proto kOm~by j i přijala
k ObhajObě.
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