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Předložená práce se zabývá typy negace v současné němčině. V teoretické 

části práce se autorka zabývá tradičním dělením na větnou a parciální negaci v 

různých gramatikách a monografiích. Za nejpřehlednější považuje diplomantka 

zpracování tradičního pojetí této problematiky v gramatice autorů 

Helbig/Buscha (2001) - Deutsche Grammatik. Ein Handbuch fur den 

AusHindeluntelTicht. Podstatná část je věnována topologickým problémům. 

Kladně hodnotím, že si autorka všímá postavení částice "nicht" u temporálních 

určení, která jsou vyjádřená předložkovými skupinami. U těchto skupin může 

"nicht" jako větná negace stát jak v prepozici tak v postpozici. Velmi důležitý je 

také odkaz na temporální určení typu "bald, gleich, zeitig ap.", která se vyskytují 

pouze po negaci. Toto je velmi důležité především ve vztahu k tzv. pravidlu 

"TeKaMoLo". V tomto přehledu mohla diplomantka kriticky zhodnotit popis 

postavení negace před modálními určeními. Tento problém je popsán v pojetí 

různých typů negace autorů NussbaumerlSitta (1985) Negationstypen im 

Spannungsfeld von Satz- und Sondernegation. Autorka práce zde navazuje na 

jejich dělení a navrhuje jasnější vymezení tzv. P-I-Glieder pomocí negační linie. 

Tím se ji podařilo oddělit adverbiálie II a III. Adverbiálie III považují autoři 

uvedené studie za P-I-Glieder, aniž ovšem vymezují podrobněji, která 

adverbiália to jsou. Diplomantka dále poukazuje na tzv. Floating - distanční 

pozici negace, která se v současné němčině - především v mluveném projevu -

stále častěji používá a je některými rodilými mluvčími neprávem považována za 

stilisticky neobratné vyjadřování. 



V praktické části analyzuje autorka používání částice "nicht" v textech z 

německých novin, z internetu a mannheimského korpusu. Podařilo se ji najít 

příklady téměř ke všem typům negace, které uvádějí autoři Nussbaumer/Sitta ve 

své studii. Pouze tzv. "geronnene Negation" se ve zkoumaných textech 

neobjevila. Důvod vidí autorka v tom, že se tento typ negace patrně vyskytuje 

pouze jenom v mluveném jazyce. 

Cíl práce se autorce podařilo v každém ohledu splnit. Práce je psaná velmi 

dobrou němčinou. Předložená práce splňuje všechny předpoklady na 

diplomovou práci kladené. Proto doporučuji diplomovou práci Petry Cermanové 

k obhajobě. 
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