
Vyjádření školitelky k disertační práci Mgr. Hany Šmídové Zobalové 

"Aspektuálnost v japonštině" 

Mgr. Hana Šmídová Zobalová, absolventka oborů japanologie a anglistikana FF UK, dosáhla 

výborné znalosti japonského jazyka jednak během studií v Praze, na Kanazawské univerzitě 

v japonské prefektuře Išikawa a v Ústavu pro japonský jazyk (The Japan Foundation) v Tokiu, jednak 

během dalších let aktivního užívání běžné i odborné japonštiny v praxi. Tomuto jejímu profilu 

odpovídá i korpus příkladů provázejících v disertační práci "Aspektuálnost v japonštině" výklad těch 

jevů v japonském jazyce, které svědčí o pohledu, postoji a smýšlení mluvčího či pisatele vyjadřujícího 

se vždy se zřetelem k více či méně určitým okolnostem konkrétní komunikační situace. 

Struktura disertační práce kolegyně Šmídové Zobalové- včetně úvodní části a příloh- je 

opodstatněna autorčiným zažitým povědomím struktury japonského jazyka, kde je sdělení o "dění" a 

"konání" v určitém čase vždy zleva zpřesněno odkazy k "spatřeným" subjektům a objektům, zprava 

pak je zpřesněno jazykovými prostředky odkazujícími ke způsobu onoho "spatření". Z tohoto pohledu 

jde vlastně o studii týkající se možných podob japonského predikátu nesoucího příznaky vidu, času a 

modu. Autorka přitom vychází z živého současného jazyka, který prezentuje v rámci teoretického 

modelu, jenž z charakteru tohoto jazyka vyplynul. Jinak řečeno, nezabývá se spekulativní teorií 

případných dalších kombinatorických možností jazykových prostředků s příznaky vidu, času a modu, 

jež lze v rámci teoretického modelu předpokládat, avšak v živém jazyce se nevyskytují (jde o 

sémanticky zmatené konstrukty typu: *"wakatteitešimatta daró", *"snad nakonec je chápající"). 

Směrem k "živému" modelu vzájemně prostupných ukazatelů vidu, času a modu byla autorka 

disertační práce vedena i ze strany školitelky, a to v duchu výroku profesora Jana Patočky (1907-1977) 

z r. 1969, kdy na jedné z přednášek na FF UK vyslovil tento filozof názor, že v současnosti končí 

období "philosophia prima" a nastává období "filosofie služebné". Tento výrok lze parafrázovat v tom 

smyslu, že se postupně vyčerpává i "the6ria prima" a teorie se nám- zde konkrétně pro výklad jazyka 

- stává "filozofickou úvahou" služebnou. 

Mgr. Šmídová Zobalová pojala své téma komplexně a v tomto směru se jí podařilo vytvořit 

celistvý obraz především japonského verba v proměnách vidu, času a modu. V jednotlivostech se 

dopustila nepřesností, které jí pečlivě vytkli oponenti a které si ji stě při další práci s japonským 

jazykem vezme k srdci, zejména pokud by práce měla být publikována například jako skriptum. 

Prof. Zdenka Švarcová, Dr. 
školitelka 

V Praze, 26. června 2008 
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