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Posudek diplomové práce 

Předkládaná diplomová práce představuje syntézu typů negace v němčině, tj. syntézu 
syntaktického jevu, který bývá pro nerodilé mluvčí němčiny obtížný, a to i v případě 
velmi pokročilého stupně znalosti. Jde o gramatický jev, který obvykle nebývá 
v prostředí němčiny jako cizího jazyka detailně vyučován a který ani v učebních 
materiálech není patřičně rozebírán. Nezbývá obvykle, než pracovat s německými 
gramatikami. I v nich ale - jak autorka sama podotýká - je pozornost věnována převážně 
pouze kontrastu úplné a parciální negace. 

Práce je rozčleněna na teoretickou a empirickou část. V teoretické části autorka 
diferencuje mezi gramatikami jakožto kodexy na straně jedné a ostatními odbornými 
texty (označenými jako Theoretische Arbeiten) na straně druhé. Gramatický diskurs je 
shrnut velmi pečlivě - pozornost je věnována více než 10 gramatikám. Je chvályhodné, 
že jsou v práci zohledněna jejich nejnovější vydání a že autorka současně věnuje 

pozornost i vývoji popisu typů negace prakticky od začátku 20. století dosud. Po diskursu 
gramatickém následuje diskurs odborný (mimo kodexy). Ten je pojednán metodologicky 
srovnatelně s gramatikami a dělá na čtenáře vyvážený dojem. V empirické části autorka 
aplikuje poznatky z teorie, přičemž jí jako vodítko slouží primárně stať od Nussbaumera 
a Sitty. 

Z uvedeného náčrtu plyne, že autorka se soustředí na typy negace v německé 
standardní varietě, s čímž koreluje výběr příkladů v empirické části (psaná němčina). 
Výběr textů mohl být asi více okomentován než jen odkazem na analýzy prováděné např. 
právě v Kolíně nad Rýnem (odtud KOlner-Stadtanzeiger jako zdroj textů). Vzhledem 
k tomu, že si autorka na několika místech své práce jasně uvědomuje důležitost prozódie 
pro negaci, by stálo za úvahu věnovat se - byť jen okrajově - též standardní němčině 
mluvené. 

Protože nepokládám za nutné zabývat se díky kvalitnímu rozboru detaily práce, 
využil bych spíše možnosti zaujmout stanovisko z poněkud většího odstupu od 
jednotlivostí a reflektovat práci v širších souvislostech. Jako východisko se nabízí právě 
teoretická pasáž. Autorka vedle sebe staví víc než 10 gramatik a přibližně stejný počet 
dalších odborných statí. Vyvstává tu několik praktických otázek. 

Čím se liší gramatiky od těchto dalších textů nekodexové povahy? 

Nedalo by se o typech negace v němčině Gakož i jiných gramatických jevech) pojednat i 
v jiné podobě, jako např. vzít jako kritérium výstavby popisu určité obsahové kategorie 
typu negace a ukázat syntézu napříč gramatikami resp. dalšími odbornými texty 
v jednotnějším provedení? 



A kromě tohoto hlediska - co vlastně vůbec činí např. kodex kodexem? Zachází 
autorka sama ve své vlastní praxi s gramatikami jinak než s ostatními odbornými texty, 
které rovněž nějak používá? Všímala si autorka systematicky např. toho, v jaké míře se 
v gramatikách odkazuje na další texty a opačně? Lze z takovéhoto propojení něco 

usuzovat? Podobnou otázku je možno vztáhnout na gramatiky samotné - počet gramatik 
(tím pádem základna pro rekonstrukci gramatického diskursu) je úctyhodný. Stála za 
jejich výběrem nějaká hlubší úvaha? Bylo by možné najít rozdíly mezi gramatikami 
nikoli v detailech vztahujících se k popisovaným typům negace, nýbrž v koncepcích? 
Právě proto, že s gramatikami autorka pracovala tak pečlivě, by čtenáři pomohlo na 
samém začátku práce okomentování gramatik a kritéria jejich výběru. Takový stručný 
gramatiko grafický exkurs by pak nasměroval očekávání čtenáře do určitých mezí a 
usnadnil mu i orientaci. Šíře spektra gramatik si o to zkrátka říká sama. 

Název práce vybízí ještě k jedné úvaze - pojednává-li autorka o typech negace, 
neměla by do analýz zahrnout vedle negace explicitní a negaci implicitní? 

Závěrem ještě krátký komentář k jazykovému zpracování. Autorka postupovala 
velmi pečlivě i v tomto ohledu. I po formální stránce jí lze vytknout máloco, snad jen 
vskutku drobný detail - odkazujíc na str. 7 na mannheimský korpus, autorka zmiňuje 
IDS. Oficiální název této instituce je však Institut mr Deutsche Sprache. 

Předkládaná práce je solidní diplomovou prací a doporučuji ji bez výhrad k 
obhajově. Do diskuse nabízím otázky zformulované výše. 

V Praze dne 13. května 2009 Vít Dovalil, Ph.D. 
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