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Volba tématu 

Úspěšné zvládnutí slovesné valence představuje při učení se cizím jazykům důležitý předpoklad pro 
jejich ovládání. Proto je žádoucí a užitečné zabývat se tímto typem valence i na teoretické úrovni. 
Práce Mgr. Ondřeje Duška se zaměřuje na valenční slovníky, jejich konfrontaci a porovnání. 
Komparace přitom nespočívá pouze ve srovnání teoretického pozadí, metody a vypracování 
jednotlivých hesel, autor především zvolil dva různé přístupy. První se zakládá na srovnání 
vybraných párů německých a českých sloves za pomocí korpusové analýzy, jejíž výsledky jsou 
porovnávány se slovníkovými hesly. Druhý přístup spočíval ve vedení interview. Byli dotazováni 
odborníci lingvisté, uživatelé a sami autoři slovníků, kteří sdělili autorovi práce řadu informací 
týkající se právě jejich zkušeností s prací s valenčními slovníky a s uplatněním slovníků v praxi. 
Práce tak obsahuje rovněž výsledky získané pomocí kvalitativního výzkumu. 

 

Obsah, metoda a vypracování tématu 

Diplomová práce je rozčleněna do sedmi kapitol, z nichž první čtyři se věnují uvedení do tématu 
(kap. 1) a teoretickým východiskům. Druhá kapitola shrnuje nejdůležitější myšlenky valenční teorie 
a ukazuje její rozrůzněnost. Ve třetí kapitole je podán přehled nejdůležitějších a nejznámějších 
tištěných i v elektronické verzi dostupných českých i německých valenčních slovníků, které měl 
autor práce k dispozici. Druhá i třetí kapitola práce dokládají stejně jako seznam použité literatury 
autorovu orientaci v problematice valenční teorie a jeho podrobné studium všech porovnaných 
slovníků. Ve čtvrté kapitole se pozornost zaměřuje na vyložení metodického podkladu analýz. 
Autor odůvodňuje volbu valenčních slovníků, na jejichž srovnání se soustřeďuje, zcela přesvědčivě 
poukazem na jejich snadnou dostupnost a dále na to, že se (nejen on sám) s těmito slovníky 
seznámil právě během studia, čímž je dotvrzeno použití uvedených lexik v praxi. Také metodu 
vyhledávání příslušných korpusových dokladů autor odůvodňuje na podkladě svých znalostí, 
z nichž je patrné, že mu práce s korpusy je blízká a že se orientuje i v  korpusové lingvistice. 
Kvalitativní výzkum, jehož výsledky práce předkládá, spočíval ve vedení psaných interview i 
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ústních rozhovorů s vybranými odborníky, osmi lingvisty činnými v oboru a působícími na různých 
vědeckých pracovištích a ústavech. Autor odůvodňuje způsob a styl vedení rozhovorů a také, proč 
se rozhodl pro tento typ výzkumu a omezil se jen na několik odborníků.  

V páté kapitole následuje vyhodnocení korpusových analýz a jejich porovnání s údaji uvedenými ve 
valenčních slovnících. Jedná se zejména E-VALBU a VALLEX, ale zohledněny jsou i jiné 
(například Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení, Wörterbuch zur 
Vaelnz und Distribution deutscher Verben, PDT-VALLEX). Autor náhodně vybral několik párů 
sloves, stejný počet českých a německých. Výběr zaměřil, bylo-li to nutné, vždy na jednu 
významovou variantu slovesa a k této variantě potom našel odpovídající protějšek ve druhém 
jazyce. Porovnal údaje o daných slovesech ve slovnících navzájem (tedy napříč jazyky) a dále 
pomocí korpusu zkoumal především obligatornost a fakultativnost aktantů. V následující kapitole 
jsou shrnuty nejdůležitější poznatky z interview s jednotlivými lingvisty. Autor přehledně shrnuje 
jejich společné názory, ale všímá si i jednotlivých rozdílů. Sedmá kapitola podává shrnutí výsledků, 
jejichž průběžnou rekapitulaci autor ovšem podává detailněji již předtím vždy na konci obou 
prakticky zaměřených kapitol.  

 

Posouzení a komentář  

Jazykový i stylistický projev autora dokládá jeho zběhlost v praktickém ovládání německého jazyka 
a chvályhodné zvládnutí psaní odborných textů. Gramatické chyby vyskytující se v práci nejsou 
závažného charakteru, neobjevují se v příliš hojném počtu, mohou zčásti spočívat v nepozornosti a 
dají se snadno odstranit.  

Zvláště teoretická část dosvědčuje, že autor se ve valenční teorii orientuje a dokáže zprostředkovat 
relevantní informace související s valencí. Je potřeba dále ocenit pečlivost, s jakou je odůvodněna 
metoda zpracování tématu, a dále pozornost, jakou autor věnuje vedeným rozhovorům, jejich 
přípravě i vyhodnocení. Teoretické pozadí spolu s popisem metody práce zabírá, kvantitativně 
vzato, takřka polovinu vlastního textu práce. 

Po srovnání různých valenčních slovníků na podkladě vybraných sloves autor dochází k závěru, že 
většina rozdílných údajů nezávisí na odlišném chování sloves v obou jazycích, ale na rozlišných 
teoretických základech slovníků. To je závěr, k němuž se může dospět dedukcí, korpusová analýza 
úvahu pak může jedině dotvrdit a otevírá spíše cestu dalším otázkám. Některým, zejména otázce 
obligatorního a fakultativního výskytu aktantů u sloves, autor práce rovněž věnuje pozornost.  

Další výstup, doklad použitelnosti korpusové analýzy pro výzkum valence, ovšem také představuje 
závěr, k němuž lze dospět dedukcí. Práce nicméně ukazuje, jak by takový výzkum mohl vypadat 
v praxi a na jaké obtíže se přitom může narážet. Pozornost zde zasluhuje z konkrétních případů 
sloveso beleidigen a jeho rozbor (s. 56n). Sloveso podle E-VALBU k sobě vyžaduje kromě jiných 
doplnění udávající prostředek či důvod („das Mittel/ die Ursache“, s. 56). Zde by stálo za úvahu, 
zda „prostředek“ je totéž co „důvod“, zda a nakolik spolu obojí souvisí. V gramatikách totiž 
„prostředek“, instrument, obvykle nespadá do kategorie kauzality, ale řadí se do oblasti modálních 
určení.  
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Podobně se nabízí úvaha u slovesa sich erkundigen v souvislosti s tvrzením týkajícím se udání 
informačního zdroje: „der Befragte scheint hier eher eine Ergänzung zu sein, aber nur im 
Randbereich“ (s. 58). Může se klást otázka, zda zdroj informací není spíše než okrajovým údajem 
záležitosti hloubkové struktury, zvláště když jej sám autor řadí ke komplementům („Ergänzungen“). 
U příkladové věty (5.15) na straně 66 neplatí tvrzení, že prostředek ochrany je v subjektu („in (5.15) 
wird im Deutschen das Schutzmittel ins Subjekt gestellt“), neboť přísudkem v dané větě není 
sloveso schützen, ale dienen. Vzhledem k tomu, že autor práce používá příklady v činném rodě, je 
v následujícím příkladě (5.16) problematickým rod slovesa, pasivum, což vyžaduje eventuelně další 
zamyšlení nad popisovanou předložkovou frází „mit mehreren Patenten und Patent-Anmeldungen“ 
(s. 66). V aktivu by tato fráze byla subjektem v nominativu. Valenční teorie zpravidla používá pro 
doložení svých tezí příkladové věty v činném rodě, a tak se nabízí právě v tomto případě, u slovesa 
schützen / chránit snad i úvaha, v jakém tvaru (a zejména rodu) se sloveso zpravidla vyskytuje a 
jaké další aktanty k němu potom přistupují. 

Podnětem k zamyšlení jsou dále způsoby rozlišování obligatorních a fakultativních doplnění u 
sloves. Problematika se objevuje při rozborech jak v páté, tak v šesté kapitole a autor zde 
s odvoláním na výroky odborníků uvádí pojetí, že je vhodné obligatornost a vazbu aktantů na 
sloveso odstupňovat. K tomuto pojetí sám, jak se zdá, tíhne, protože jej explicitně a s jistou 
samozřejmostí uvádí v závěru práce (srov. s. 105: „Die Korpusbeispiele erlauben zumeist eine 
relativ genaue Abstufung der einzelnen semantischen Begleiter der Verben auf der Skala zwischen 
Ergänzungen und Angaben.“). Jak ovšem vyplývá z druhé kapitoly i z rozhovorů s odborníky (srov. 
zejm. s. 85), existuje více alternativ a skalární pojetí nemusí v každém vzbuzovat týž dojem danosti. 
Jaká úskalí může mít právě pojetí doplnění vycházející z předpokladu, že existuje odstupňovanost 
jejich vazby na sloveso?   

Po přečtení závěrů vyvozených z interview s odborníky se dá namítnout, že rozdíly v teoretickém 
pojetí valence se daly předpokládat a nepředstavují překvapující výstup. Spíše by bylo 
pozoruhodné, kdyby existovala jednomyslná shoda napříč obory a vědeckými pracovišti. 
Nepřekvapuje ani další závěr interview, totiž že dotazovaní kladou důraz na to, aby slovník byl 
uživatelsky přívětivý, vycházel z práce s korpusem a poskytoval autentické příklady. Autor zde tak 
spíše zachytil communis opinio soudobých lexikografů a obecný, nadčasový požadavek 
srozumitelnosti a přehlednosti, který uživatel či recipient očekává a o který má producent textu 
v rámci srozumitelnosti komunikace usilovat. Interview s vybranými specialisty v oboru a zejména 
jejich přepisy uvedené v příloze poskytují každopádně cenné údaje, ačkoli by bylo možná 
zajímavější i zde jít více do hloubky a zaměřit se spíše na formulaci a zdůraznění rozdílů než na 
shody. 

Předloženou diplomovou práci rozhodně doporučuji k obhajobě, konečné hodnocení bude 
oznámeno až v den ústní obhajoby, během níž se můžeme věnovat zde uvedeným návrhům k 
diskuzi. 

 
 

 

V Praze dne 26. 8. 2013      PhDr. Jana Maroszová, Ph.D. 


