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Diplomantka se jako vůbec první u nás podjala záslužného úkolu 
shromáždit co nejvíce údajů o dosud vyšlých příručkách rumunského jazyka pro 
potřebu českého uživatele, podle svého vlastního klíče podat jejich stručnou 
charakteristiku, a vytvořit tak určité vodítko, cenné pro nové možné zájemce o 
studium rumunského jazyka. 

V úvodní části autorka nejdříve v hrubých rysech vymezila historický a 
politický rámec česko-rumunských, respektive československo-rumunských 
vztahů, které podnítily i vznik prvních prací zabývajících se rumunským 
jazykem v naší zemi. 

Vlastní práce je rozdělena do tří vnitřně dále členěných větších oddílů: 
r;"'. ní se týká učebnic praktického jazyka, druhá konverzačních příruček a třetí 
slovníků v širším slova smyslu, přičemž každá část zahrnuje i závěrečnou 
syntézu. Celkový přehled pak doplňuje oddíl nazvaný Příručky rumunských 
reálií, obsahující informace o pracích literárněvědných, historiografických, 
vysokoškolských skriptech a turistických průvodcích, rovněž velmi prospěšný 
pro potenciální zájemce o bližší seznámení s rumunským jazykem a reáliemi. 

Nesporným kladem jé hodnocené práce je, že diplomantka se 
v jednotlivých oddílech neomezuje pouze na strohý výčet uváděných děl. 
V prvním oddílu je tak empirický popis jednotlivých učebnic bez ohledu na 
dobu jejich vzniku hodnocen podle sudidel Evropského referenčního rámce a 
c: ~~lněn přehlednou tabulkou; v oddílu Konverzační příručky autorka usiluje o 
tematickou analýzu jednotlivých prací, zaznamenává vývoj sledovaných témat 
podle požadavků doby jejich vzniku, změny tematického záběru vyjadřuje i 
percentuálně a v závěru se zamýšlí nad tématy dosud nezařazenými. V třetí části 
se zase sama ve snaze o ucelený, sjednocující pohled pokouší stanovit či 
zpřesnit počet hesel jednotlivých slovníků i v případech, že je uvádějí i sami 
autoři. 

Téma předkládané práce, už samou svou povahou popisné a sumarizující, 
nedává příliš velký prostor k rozvinutí tvůrčí obraznosti, jaký se otevírá 
například u prací literárněvědných. Hodnota posuzované práce tkví hlavně 
v :::ystematičnosti - nebojím se užít slova akribie -, s jakou k dané problematice 
diplomantka přistupuje, v kvalitním technickém zpracování, tj. využívání 
odkazů, poznámek pod čarou, nápaditém zpracování tabulkových přehledů, 
zkratkového aparátu uváděných děl, i v poctivě zpracovaném resumé v jazyce 
rumunském a anglickém. Psána je kultivovaným jazykem, nepochybně 
ovlivněným i diplomantčinou zkušeností z práce v rozhlase. Drobné chyby se 
občas objeví pouze v interpunkci, kde bývá postupně rozvíjený přívlastek 
zaměňován za vsuvku, oddělenou z obou stran čárkami. 



Z hlediska věcného je nutno připomenout, že v sledovém přehledu jsou 
poměrně hojně zastoupeny i příručky vydané v Rumunsku, popř. v bývalé NDR 
či Sovětském svazu, pakliže zahrnují výrazivo rumunské a české; bez bližších 
charakteristik jsou uváděny i práce vzniklé na Slovensku. To, že zmiňované 
příručky byly do diplomové práce pojaty, je jistě ku prospěchu čtenáře, ve světle 
těchto skutečností se však název práce jeví jako poněkud zavádějící. 

V závěru druhého oddílu, kde se diplomantka zamýšlí nad aktuálními 
tématy, jež nebyla do stávajících příruček zahrnuta, nepovažuji za nejšťastnější 
uvádět na prvním místě sexuální turistiku. Vhodnější by nepochybně bylo zmínit 
ji až v samém závěru příslušného oddílu jako určitou kuriozitu v anglicko
českých konverzacích: existují nepochybně společensky mnohem nosnější 
témata, která nebyla dosud do žádné česko-rumunské a rumunsko-české 
konverzační příručky zařazena, kupříkladu návštěva internetové kavárny. 

Rovněž se nabízí otázka, zda by nebylo pro snazší orientaci při výčtu 
existujících příruček na konci jednotlivých oddílů vhodnější volit chronologické 
řazení místo řazení abecedního, takjakje posléze přehledně graficky 
znázorněno na časové ose v 8. oddílu hodnocené práce. 

Přes výše uvedené drobné připomínky vřele doporučuji předkládanou 
diplomovou práci k obhajobě. 
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