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Zvratné osobní a přivlastňovací zájmeno v češtině a v rumunštině 

Diplomantka si zvolila toto téma na základě zkušeností rumunských studentů. ktf'ří se 
při výuce češtině setkávají s nedostatkem dobrých učebnic a problém zvratných osobních i 
přivlastňovacích zájmen nebývá adekvátně vysvětlen. 

V první kapitole se věnuje popisu funkce zájmen se a svůj v češtině. do pečlivého 
výčtu zahrnuje i reflexivní slovesa, pod pojmem formant se a si uvádí veškeré významy tzv. 
reflexivních sloves, např. reflexivní pasívum, neosobní užití slovesa, užití se a si ve spojení 
s některými prefixy. volný dativ, reciproční reflexiva aj. Zmiňuje též význam slovosledu pro 
výskyt enklitických forem zájmen. U zájmena svůj vysvětluje uplatňování reflexivizačního 
pravidla, ale na základě zjištění S, Čmejrkové uvádí celou řadu pragmatických odchylek od 
tohoto pravidla. zmiňuje i gramatickou posesívní konstrukci i Danešovu a Hausenblasovu 
poseshmi perspektivu, v samostatné pasáži shrnuje otázku konkurence zájmena posesivního 
osobního a zvratného. 

V další kapitole se věnuje jazykové situaci v rumunštině. vysvětluje funkci různých 
typl! členů (členy určité, neurčité. přivlastňovací a zdůrazňovací), popisuje funkci zvratných, 
přivlastňovacích i zájmen zesilovacích, uvádí ilustruje existenci několika typl! reflexivních 
sloves. 

Ve třetí kapitole uvádí zpracování osobních a reflexivních zvratných zájmen ve jvou 
učebnicích češtiny pro Rumuny .. 

Ve čtvrté kapitole je uveden autorčin návrh celé řady typů modelových cvičení pro 
rumunské studenty na zmiňovaná zájmena. 

Závěr je vlastně rozsáhlým shrnutím celé práce. anglické Summwy je v podstatě 
překladem závěru a obojí vlastně nahrazuje anotaci. 

Celá práce je vyčerpávajícím zmapováním problematiky. shrnující dohromady řadu 
jejích aspektům. které se obvykle pojednávají samostatně, bez souvislostí, na různých místech 
gramatických popisů či učebnic jazyka. Do práce se bohužel vloudil větší počet překlepů, což 
však neovlivnilo celkově velmi dobrou jazykovou úroveň práce. Z metodického hlediska 
múže být skutečně užitečnou pomůckou při výuce rumunských studentú a nejedna pasáž 
může může usměrnit kolísání i běžného českého mluvčího. Považuji tuto práci za úspěšnou a 
doporučuji ji k obhajobě. 

V Praze 26.4.2008 

Návrh hodnocení: velmi dobře 
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