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Diplomantka si jako předmět výzkumu zvolila téma poměrně závažné, které však

zůstává mimo pozornost odborníků. Jde o problematiku, již německá germanistika

neřeší z toho důvodu, že ve věci nenachází úskalí. Česká bohemistika se sice věcí

zabývá, ovšem pouze popisně vrámci jazyka českého. Potřeby uživatelů obou

zmíněných jazyků může uspokojit teprve srovnání mezi danými jazyky a vyvození

závěrů ve formě doporučení pro jazykové profesionály, tedy zejména pro pedagogy a

překladatele. A právě o to se posuzovaná diplomová práce pokouší.
Úvod práce přináší přehlednou informaci o obsahu práce, jejím členění, formální

úpravě a o důvodu volby tématu.

Vdalší kapitole se autorka zabývá popisem dané problematiky v češtině. Definuje

pojem věta obsahová a vymezuje vedlejší větu obsahovou vůči jiným větám

vedlejším. Vzhledem k tématu práce signalizovaném již v názvu vysvětluje absolutní

a relativní použití českých slovesných časů, označované v literatuře zpravidla jako

absolutní a relativní časy. Věty obsahové mimo jiné dělí dle sémantického charakteru

slovesa věty řídící. Právě tato skutečnost se posléze ukáže jako velmi důležitá pro

užití času ve vedlejší větě obsahové. V závěru této kapitoly je pojednáno o nepřímé

řeči.

Třetí kapitola je věnována popisu zkoumané problematiky v němčině. Autorka tento

popis provádí zcela adekvátně popisu v předchozí kapitole - obsahově i

terminologicky - a vytváří tak nutný předpoklad pro srovnání, které provádí v kapitole

čtvrté.

Práce je psána kultivovanou, téměř bezchybnou češtinou, svědčící nejen o tom, že

díplomantka je českou rodilou mluvčí, ale také o jejích znalostech podložených

univerzitním studiem českého jazyka.
Seznam použité literatury čítá 99 děl promyšlené vybraných. O tom, že stouto
literaturou umí pracovat, přesvědčuje díplomantka v celé práci.

Německé resumé vykazuje vlastnosti charakterizující tento druh textu a je psáno

dobrou němčinou.



Připomínky:

Pro nespisovnou němčinu používá diplomantka v celé práci termín hovorový jazyk.

Tento termín může být chápán jako nepřesný překlad německých výrazů

Umgangssprache nebo Alltagssprache, v českém kontextu je však zavádějící, neboť

v češtině označuje volnější formu slovesného vyjadřování, která je ale ještě součástí

jazyka spisovného. Na s. 96 je použit termín jazyk běžně mluvený. Toto označení je

dle mého názoru přijatelné a mělo být použito v celé práci.

s. 12 Možno doplnit: Predíkát Znovu se potvrdilo. lze převést na Znovu si potvrdila.

nebo Znovu se přesvědčila. Proto existují mezi tímto typem vět vedlejších vztažných

doplňovacích a vztažnými větami obsahovými styčné body.

s. 18 nahoře možno doplnit: nejistotu, domněnku

s. 22 Nejde o předčasnost, ale současnost, užité sloveso není dokonavé, ale

nedokonavé (Viděla v duchu, jak si zouva/ boty.) Dále jde o to, že postava

vzpomínala, viděla tedy i sebe vmínulosti, viděla, jak vidí vminulosti. Proto se
přikláním k názoru Bečky (viz poznámka 14 na s. 21), nikoli k názoru autorky

posuzované práce.

s. 39 Poznámka 25 je natolik důležitá, že by si zasloužila zařazení do vlastního textu.

s. 68 Substantivum Buscha se skloňuje jako paňáca, genitiv tedy zní Buschi.

V některých případech není přehled ukázek vyčerpávají, např. s. 52 chybí příklad na
větu vylučovací. Tato skutečnost je ovšem pouze okrajovou záležitostí a nemá vliv na

celkovou kvalitu práce.
Více by bylo třeba zdůraznit, že včeštině jde často o záležitost vidovou, která

v podstatě nemá v němčině protějšek, a specifičnost vidu dokonavého, kterou vidím

v nemožnosti vyjádřit přítomnost, tedy ani současnost v rámci relativních časů.

Posuzovaná diplomová práce beze zbytku splňuje požadavky na diplomové práce

kladené (výběr sekundární literatury, práce s touto literaturou a kritický přístup k ní,

obsahová i formální úprava včetně sestavení seznamu prostudované literatury,

resumé, jazyková kultivovanost a preciznost), rámec prací tohoto druhu dokonce

překračuje. Její význam spatřuji v podrobném a logickém popisu problematiky v obou

jazycích jakožto nezbytného předpokladu pro konfrontaci, v solidně provedeném

srovnání a ve formulaci velmi cenných závěrů. Výsledky prezentované v posuzované
práci jsou zcela nové a lze je přes malý vzorek považovat za reprezentativní, neboť

vznikly na základě excerpce reprezentativních literárních děl současného německého

jazyka. Mezi těmito výsledky vidím jako zvlášť důležité formulování tří principů užití



časů v německých větách obsahových. Tyto principy autorka sice přejala z odborné

literatury, avšak rozšířila je o jeden a upravila pro potřeby českých uživatelů

německého jazyka.

Vpráci lze též najít informace o nominalizaci českých vedlejších vět infinitivní

konstrukcí. Pokud by ztěchto informací byl vytvořen systém, který by byl srovnán

s němčinou, kde je odpovídající problematika dostatečně teoreticky zpracována, bylo

by možno přispět ke snazšímu osvojování zásad realizace německých infinitivních

vazeb konfrontaci s mateřským jazykem. Při výkladu nebývají totiž české infinitivní

konstrukce příliš zmiňovány.

Téma je zpracováno velmi pečlivě, jednotlivé části na sebe logicky navazují. Na

celkovém zpracování je též znát, že diplomantka dobře zvládla oba studované obory

a že si odnáší solidní znalosti i schopnost jejich aplikace. Práce patří svým

charakterem do oblasti konfrontační lingvistiky.

Výsledky této práce doporučuji zpracovat formou odborné statě publikovatelné

v některém českém odborném časopise, např. v časopise Slovo a slovesnost.

Vzhledem kcharakteru výše uvedených odborných výsledků práci po autorčině

absolvování magisterského studia ráda doporučím jako podklad pro rigorózní řízení.

Práci navrhuji ohodnotit stupněm 1, tedy výborně.

V Praze dne 5. ledna 2006 PhDr. Eva Podhajská, Ph. D.


