
Posudek k dizertační práci Mgr. Hany Šmídové Zobalové 

"Aspektualita v japonštině" 

Autorka se ve své poměrně rozsáhlé práci (178 str.) věnuje problematice aspektu, respektive 

širší oblasti, kterou označuje jako aspektuálnost, protože samostatná kategorie aspektu je v 

japonštině obtížně vyčlenitelná. V abstraktu na str. 4 si za cíl poněkud nešikovně klade 

" ... ukázat, že v japonštině, přestože nemá samostatnou gramatickou kategorii vidu jako 

čeština, se aspektuální významy vyjadřují, i když jinými jazykovými prostředky, než na jaké 

jsme v češtině zvyklí." Bylo by s podivem, kdyby japonština aspektuální významy vyjádřit 

nedokázala. Z úvodu na str. 7 vyplývá, že cíl práce bude spíše spočívat v popisu způsobů 

vyjádření aspektuálnosti v japonštině. 

V 1. kapitole se autorka pokouší obecně postihnout a vymezit pojmy "aspekt" a 

"aspektuálnost". Do této kapitoly je "vložena" (str. 7) esej o díle Ludwiga Wittgensteina. 

Výraz "vložena" je vhodně zvolen, protože tato část sice souvisí s tématem, ale šíří záběru je 

značně přesahuje. 2. kapitola se věnuje zejména sémantické klasifikaci sloves, která je pro 

další postup nezbytná. Další tři, respektive čtyři kapitoly (nelogické rozdělení modality do 2 

kapitol), které představují stěžejní část práce, se postupně zabývají kategorií času, vidu a 

modality. 

Definovat a přesně vymezit pojem "aspektuálnost" je obtížné. Nicméně pro práci, která se 

tímto tématem zabývá, je alespoň pracovní definice a vymezení tohoto problému nutností. Co 

všechno autorka za aspektuálnost považuje, lze vyčíst z obsahu jednotlivých kapitol, chybí 

však vysvětlení, proč právě tyto prostředky k vyjádření aspektuality přispívají a jiné ne. 

Pokud budeme chápat aspektuálnost v širším pojetí jako "způsob interpretace skutečnosti" (str. 

15), jako, mimo jiné, "způsob, jakým mluvčí nazírá na děj a jakým jej prezentuje" (str. 18), 

měl by se na jejím vyjadřování podílet rovněž např. slovesný rod (voice), který taktéž 

vyjadřuje způsob, jakým nazíráme na danou událost. Kromě prostředků modality, které 

autorka uvádí, by sem také mohly patřit prostředky deontické modality odkazující k obsahu 

propozice (nikoli posluchači), jako jsou vazby vyjadřující nutnost ( -nakereba naranai, 



-nakutemo joi) apod. Na druhou stranu užší pojetí aspektu jakožto gramaticko-sémantické 

kategorie definované jako "vid, verbální kategorie děje ... vyjadřující povahu děje, především 

ve smyslu jeho ne/ohraničenosti" (str. 16) nemá s kategorií modality příliš co do činění. 

Práce má vesměs popisný charakter a místy se podobá studijní příručce Gaký tvar na jaký je 

třeba napojit). Ve snaze o pečlivý popis jednotlivých jevů autorka mnohdy rozvádí i významy, 

které s tématem nesouvisí, čímž ztěžuje orientaci ve zkoumané problematice (př. str. 146 

vysvětlení opisů NAI JÓ NI SURU apod. včetně příkladů, což nesouvisí s vyjadřováním 

pravděpodobnosti). Vysvětlení jsou doplněna velkým množstvím příkladů. Některé jsou však 

zbytečně dlouhé a bez kontextu obtížně srozumitelné, takže místo demonstrování daného jevu 

spíše rozptylují a odvádějí pozornost od výkladu. Autorka navíc, pro mne z nepochopitelného 

důvodu, čerpala mnohé příklady z blogů. Řada z nich je však psána velmi nestandardní 

japonštinou, navíc s chybami. Pro účel práce se mi jeví jejich použití jako zcela nevhodné. 

Nevhodnost výběru se v mnoha případech odrazila i v překladech. Některé působí velmi 

kostrbatě a nesrozumitelně. Řada uvedených příkladů je navíc chybně nebo přinejmenším 

nestandardně interpretována. Z těch pro ilustraci uvádím: 

str. 50 rtiJ~ gaikoku (?) 

str. 51 Samuifuju ni naru to hana gajoku cumarimasu. (když ,je", nikoli "bude") 

str. 63 Šiharaku toguči ni tatta mama, karera wa naite imašita. ("Chvíli plakali ve stoje (?) ve 

dveřích.") 

str. 64 t.rt•* obratová převaha (?) 

str. 65 Sošitarajappari ironna mono ga nokotta kara kahan no naka ni cumekonda. ("A taky 

samozřejmě, protože tam různé věci zbyly, nacpal jsem je do tašky.") Výrazjappari 

(samozřejmě) se váže k části ironna mono ga nokotta, nikoli k části kahan no naka ni 

cumekonda. 

str. 86 Sensei ... watašitači no kao wo mite moraemasen ka? Watašitači wa, sensei no oširi 

hakari mite imasu jo! ("Pane učiteli! ... Nemohl byste se dívat na nás? Víte, my se 

díváme jen na učitelská pozadí!") Sensei no oširi znamená "Vaše pozadí"! 

str. 109 dondon nonde iku to (neznamená "postupně", ale "rychle") 

str. 119 ... ni kiku (neznamená "vyslechnout", ale "zeptat se") 



str. 49 Kjonen ni Kanada ni sumu koto ni šita. (Po výrazech typu kjonen se partikule ni 

nepoužívá) 

Připomínky a dotazy k faktickým problémům: 

str. 22 Významný lingvista, kterého autorka na několika místech zmiňuje, se jmenuje Kindaiči 

( ~ E8-), nikoli Kindaiiči. 

str. 54 "Podobný význam jako MAE (NI) má také pomocné jméno UČl (NI)." (V jakém 

smyslu podobný?) 

str. 55 "Pomocné jméno AlDA (NI) ... má koncové sloveso vedlejší věty výhradně 

v přítomném čase, ale jak ve tvaru prostém (například IRU), tak i ve tvaru 

průběhovém (například NEMUTTE IRU)." (Sloveso IRU průběh netvoří, bylo by zde 

proto vhodnější uvést jiný příklad.) 

str. 65 "Přestože lze spojku KARA v některých případech nahradit spojkou NODE a naopak, 

existuje mezi nimi jistý významový rozdíl. KARA označuje důvod, zatímco NODE 

uvozuje příčinu. Z toho důvodu se NODE nepoužívá v souvětí s rozkazovacím 

způsobem." (Obávám se, že rozdíl mezi "označuje důvod" a "uvozuje příčinu" je jen 

těžko uchopitelný. Rozhodně neplatí, že se NODE nepoužívá v souvětí 

s rozkazovacím způsobem (např. Samui nade mado o šimete kudasai je naprosto 

správná věta). Rozdíl mezi KARA a NODE spočívá v tom, že KARA uvádí spíše 

subjektivní vysvětlení, kdežto NODE spíše objektivní (rozdíl se však často stírá), jako 

v následujících příkladech: 

Nebó šite šimatta kara okuremašita. Ge to moje vina) 

Džiko ga atta nade okuremašita. (nemohu za to) 

Další rozdíl spočívá v rovině stylistické. KARAje prostředek hovorové řeči, v psaném 

projevu a formálnějším mluveném projevu se používá NODE.) 

str. 67 "Vedlejší věta příčinná a vedlejší věta účelová se liší tím, že v případě vyjádření účelu 

jsou podměty obou vět shodné."(??? nevhodná formulace) 

str. 67 "V souvětí s vedlejší větou příčinnou se podměty věty hlavní a věty vedlejší liší." (A 

co třeba: Kaze o hiite šimatta tame ni, gakkó ni ikemasen dešita. Tady jsou podměty 

stejné.) 



str. 69 "Přestože přechodník primárně nemá vlastnost ani dokonavého ani nedokonavého 

tvaru slovesa, výpověď přípustkové věty vyjádřené přechodníkem s partikulí MO se 

v předchozích příkladech do češtiny překládá slovesem dokonavým. Souvisí to se 

vzájemným vztahem obou vět v souvětí." (Nezávisí to spíše na typu slovesa?) 

str. 90 "Také je možné říci, že do výjimek patří i to, že průběhový tvar TE/DE IRU 

momentálních sloves vlastně vyjadřuje děj, který proběhl v minulosti." (nikoli děj, ale 

spíše jeho výsledek) 

str. 101 "Na rozdíl od modifikátorů OWARU/OERU (skončit) lze modifikátor ŠIMAU použít 

jak subjektivně i objektivně a víceméně se všemi typy sloves." (Subjektivně i 

objektivně? Jak je to myšleno?) 

str. 117 Modifikátor dasu ve slovese hakidasu nevyjadřuje "nečekanou změnu" ale směr. 

str. 134 "Existuje vůbec něco takového jako vid ve vedlejších větách?" (V odborné práci je 

vhodné se podobných formulací vyvarovat.) 

str. 141 He looks happy. Sloveso look není pomocné sloveso. 

Částice TA? přípona -TA? 

K celkovému rozpačitému vyznění práce bohužel přispělo obrovské (!) množství překlepů, 

chyb (zejména chybějící interpunkce) a vět a souvětí, které nedávají smysl. V pracích tohoto 

rozsahu se samozřejmě nelze podobných problémů zcela vyvarovat, ale v této práci se jedná o 

množství naprosto neakceptovatelné. Navíc se jedná o lingvistickou práci. Některé chyby lze 

zřejmě svést na problémy s PC, ale i tento důvod je v dnešní době již neomluvitelný. 

Několik př.: 

str. 3 " ... děkuji panu PhDr. Pavlu Flanderovi" (~Flanderkovi) 

str. 8 "V textu jsou název příslušné kniha uvedeny v opět v odkazu pod čarou" 

str. 9 "V této úvodní části bych se budu ... " 

str. 13 název podkapitoly: Kulturně společenský kontextu 

str. 19 " ... dokonavé sloveso děj "filmuje" ... dokonavé sloveso děj "fotografuje" ... " 

str. 42 "Stejně jako v předchozím případě je i zde výsledný význam posunut do minulosti 

díky tornu, že souřadné spojení dvou vět (kolem ní tančily květy růží a motýli a 



v očích měla hvězdy) zastřešeno po větu "vypadala, jako by" ( ... ), která odkazuje do 

minulosti." (????) 

str. 81 "Úplně mimo toto dělení bych vyčlenila za prvé vedlejší věty obsahové s vypovídací 

partikulí TO a JÓ NI ve spojení se slovesy mluvení, které obsah sděleného jen uvozují 

a jejich děj s dějem druhé věty nesouvisí, a vedlejší věty podmínkové a spojení JÓ NI 

porovnání minulé částice TA a neminulé částice (R)U je částice TA v mnoha 

v účelovém významu, které bych zařadila do prostředků vyjádření modality."(???) 

str. 95 Výklad nedává smysl. 

V práci je též třeba sjednotit způsob odkazování a transkripci (na str. 8 autorka uvádí, že 

použila českou transkripci, avšak na řadě míst je použita anglická a výjimečně i japonská). Při 

přepisu japonštiny do latinky vyvstává problém s dělením znakových složenin a psaním 

mezer obecně (maž asa či maiasa?). Z jednotlivých přepisů není zřejmé, jakými kritérii se 

autorka řídila (např. proč iron na?). 

Přes výše uvedené výhrady předloženou práci doporučuji k obhajobě, avšak zároveň 

apeluji na autorku, aby ve svém vlastním zájmu opravila alespoň překlepy, stylistické 

nepřesnosti a formální nedostatky. Téma práce je velmi atraktivní a práce si jistě najde řadu 

čtenářů. Její současná podoba však nemůže ve čtenáři zanechat pozitivní dojem. 

Olomouc, 23. května 2008 Mgr. Ivona Barešová, Ph.D. 

Katedra asijských studií FF UP 
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