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Darbo vadlovo atsiliepimas

Lucijos Durmanovos diplominiame darbe aptariama lietuvil! kal bos veiksmažodžil!
"biiti" ir" sakyti " neasmenuojaml!il! forml! vartojimas šiuolaikiniuose tekstuose bei jl!

atitikmenys

čekl!

ir latvil! kalbose,

Terna pasirinkta neatsitiktinai, kadangi diplomanté jau

trečiame

kurse émé dométis

lietuvil! kalbos dalyvil! sistema ir šia terna para:šé kursini darb'l'
Darb'l sudaro ivadas, dvi dalys - teoriné ir praktiné - bei išvados.
Teorinéje diplominio darbo dalyje aptariama lietuvil! kalbos neasmenuojaml!ll!
veiksmažodžio forml! sistema. Diplomanté panaudojo nemaža mokslinés literatUros šaltinil!, ir
tai igalino labai išsamiai pristatyti ši'llietuvil! kalbos morfologijos skilti. Tiek daug démesio
skirti teorijai buvo prasminga, kadangi surinkta ir susiteminta teoriné literatUra leidžia
isigilinti i tyrinéjam'l objekt'l'
Be to, šioje dalyje pateikti pavyzdžiai daŽlliausiai autorés yra išversti

i

čekl!

kalb'l'

Taip iš karto atkreipiamas démesys ne tik i Šil! kalbos dalil! vartojiml! skirtumus nurodytose
kalbose, bet ir i vertimo sunkumus bei ypatumus. Tokiu budu diplomanté skatina

plačiau

žvelgti ijos aptariam'lobjekt'l'
Praktinéje daly je Lucie Durmanová analizuoja

konkrečil!

veiksmažodžil! - biiti, sakyti

- vartojim'l šiuolaikinéje rašytinéje kalboje. Didžioji dalis tyrinéjamos medžiagos yra iš
Bibliografinés Lietuvos periodinés spaudos straipsnil! bazés. Su šiuo informacijos šaltiniu
diplomanté dirbo Lietuvoje. Norédama pateikti platesni pavyzdžil! spektrq, darbo autore
pridejo ir pavyzdžil! iš grožines literatUros.

tačiau

Surinktos tyrimui medžiagos kiekis perkope tiikstanti puslapil!,

ribota

diplominio darbo apimtis leme, kad Lucie Durmanová negalejo jos visos panaudoti. Taigi
buvo apdorota 3005 pavyzdžiai, o darbe išsamiai pristatyta apie 300.
Kiekybine tyrimo analize atskleide neasmenuojam4.il! veiksmažodžio forml! vartojimo
dažnumq, išryškino junglumo aspekto svarb'l. bei patvirtino ir tokias žinomas tiesas, kaip tai,
jog lietuvil! kalboje dažniausiai vartojamos biitojo kartinio laiko dalyvil! formos.
Išvadose detaliai aptariami nuveikto darbo rezultatai.
Vertinga darbo dalis yra ir jo priedai, kuriuose lentelemis pateikiami atlikto tyrimo
rezultatai su pavyzdžiais.
Atkreiptinas démesys i tai, jog darbas yra parašytas lietuvil! kalba, kuri Lucijai nera
gimtoji. Diplomante ne vien'l. kart'l. studijl! metais naudojosi galimybe vykti i studijl! stažuotes
Lietuvoje,

toděl,

suprantama, kad darbe neda:2:nai tepasitaikanti viena kita kalbos vartojimo

klaida negadina ispiidžio, jog ši užsienio kalba diplomantes yra puikiai išmokta, o per studijl!
metus

susiformavCť

igiidžiai igalina j'l.laisvai vartoti ne tik žodžiu, bet ir raštu.

Lucie Durmanová dirbo savarankiškai, i darbo vadov'l. kreipdavosi tik iškilus rimtiems
klausimams, galbiit

děl

to darbe liko Vlenas kitas netikslumas. Diplomante taip pat

konsultavosi su specialistais iš Lietuvil! kalbos instituto ir visuomet rimtai ir atsakingai
reaguodavo i komentarus bei pastabas, kurias stengdavosi ištaisyti.
Lucijos Durma:novos darbas yra aktualus ne tik lyginamosios kalbotyros specialistarns,
bet ir lietuvil! kalbos tyrejams. Diplomantes aptariama terna atveria
galimybes baltl! kalbl! ir lietuvil! -

čekl!

plačias

tolesnil! tyriml!

kalbl! lyginimo erdveje.

Taip pat labai svarbi praktine šio diplominio darbo verte, kadangi iki šiol taip

plačiai

nebuvo aptarta neasmenuojaml! veiksmažodžio forml! vertimo sunkumai.
Lucijos Durmanovos diplominis darlbas atitinka diplominiam darbui keliamus
reikalavimus. Siii1au vertinti

puikiai (výborně).
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