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Oponentský posudek 
na bakalářskou práci Natálie Šmejkalové 

"Srovnání gramatických systémů čínštiny li Oldřicha Švarného a Ma Zhen" 

Adeptka si jako srovnávací materiál pro svou bakalářskou práci zvolila dvě stručné 
gramatiky čínštiny, jež mají z hlediska teoretického povahu úvodů. Gramatika hovorové 
čínštiny v příkladech a Úvod do studia hovorové čínštiny prof. O. Švarného patří k základním 
studijním příručkám při výuce čínštiny na VŠ. Přes své pedagogické zaměření jsou stále 
jádrem české tradice jazykovědy moderní čínštiny. Stručná praktická gramatika čínštiny 
(Jiiinmíng shíyong Himyu yufii r~ I3Jj ~ m ~J.. m i'8- ~~) čínské autorky Ma Zhěn !0 Jt je 
jednoduchou gramatikou v duchu pekingského strukturalizmu. 

Obě díla jsou adeptkou srovnávána systematicky ve třech rámcových okruzích -
slovní druhy, elementární systaktické vazby a jednoduchá věta. Uvnitř nich postupuje 
v zásadě Ma Zhěniny gramatiky, vyhledává odpovídající oddíly u Švarného a obě pojetí 
porovnává. Styčné plochy, kteréžto převažují, registruje, zaměřuje se však pochopitelně 
především na kontrasty. Celkovou situaci pak přehledně a instruktivně shrnuje v závěrečných 
tabulkách. 

Adeptka svou bakalářskou práci provedla pečlivě a přehledně. Je zřejmé, že chápe 
podstatu jevů, které srovnává, a vždy k sobě přiřazuje odpovídající oddíly z obou gramatik. 
V dílčích otázkách dokáže postihnout podstatu rozdílů mezi systémy Švarného a Ma Zhěn a 
odlišnost jejich jednotlivých přístupů. Překlady čínských příkladů jsou zdařilé a ukazují tak na 
citlivé zacházení s jazykem, který je předmětem popisu. Po formální stránce je zpracování 
standardní. Ocenit lze důsledné uvádění tónů v přepise čínských jazykových jednotek, které 
se v zahraničí stává v lingvisticky zaměřených pracích normou. Tónové značky by si ovšem 
zasloužilo i jméno čínské autorky. 

Bakalářská práce je prosta zásadnějších nesrovnalostí, některé formulace jsou však 
značně neobratné a prozrazují nedokonalou orientaci v obecnějazykovědné problematice. 
Zvláště v úvodu ke slovním druhům (s. 5) dochází při srovnání s českým stavem 
k neúnosným zjednodušením a ke sporným či přílišnou relativitou zatíženým tvrzením. 

Nejproblematičtější částí práce je vysvětlení odlišnosti obou systému, které se nachází 
v závěru práce, ale je předjímáno v celém jejím textu. Tento sporný bod navrhuji za téma 
diskuze při obhajobě práce. Sporné je odůvodnění založené zcela na rozdílnosti cílových 
skupin uživatelů a jejich potřeb. Zejména však představa, že analytický přístup a přístup 
syntetický předpokládají či zdůvodňují existenci dvou různých systémů, je neudržitelná, ve 
skutečnosti se jedná o dvě nikterak nutně související roviny. Mimoto přesná analýza by 
neměla ignorovat "výjimky a pravidla vytváření" či "rozdělení do slovních druhů" atd., 
protože pak není odpovídajícím popisem jazyka a nenabízí "hlubší pohled do fungování 
čínských vět", nýbrž nepříliš sdělný formalizmus. Vágnost a vysoká nespecifičnost analýzy 
nemůže být v žádném případě odůvodněna jen předpokladem, že její uživatel je rodilým 
mluvčím a potřebné věci si domyslí. Na druhou stranu odpovídající syntéza předpokládá 



teoretický rámec, který ostatně u prof. Švarného hraje důležitou roli sám o sobě, nikoli tedy 
jen jako didaktický přívažek. Syntetický přístup rovněž předpokládá přdechozí analýzu, 
přičemž obojí by mělo vyplývat v jediný systém. Navrhuji proto zamyslet se nad tím, zda 
odlišnost v přístupu nespočívá spíše v různém ukotvení obou soustav na obecnělingvistických 
osách popisu formálního-funkčního, synakticky orientovaného-lexikálně orientovaného, 
syntaktického-sémantického apod. 

Celkově práci považuji za zdařilou a navrhuji hodnocení známkou výborně. 

Mgr. Lukáš Zádrapa 
Ú stav Dálného východu FF UK 


