
 

      Posudek  bakalářské práce 

 

 

Ivana Hrabalová : Het gebruik  van dan en als bij de vergelijkingen: comparatief en positief  

           in de geschreven en gesproken taal  

 

           Užívání komparátoru als  en  dan v psané a mluvené nizozemštině 

 

 

Ivana Hrabalová zvolila pro svou závěrečnou bakalářskou práci rozbor možných variant užívání 

komparaátorů v současné nizozemštině. Analýza směřovala k zjištění míry shody a odchylek  od 

platných jazykových norem v používání těchto výrazů. Pro zpracování zvoleného tématu autorka 

prostudovala odbornou literaturu s důrazem na zdroje pojednávající o  situaci v současné 

nizozemštině. Poznatky získané studiem uplatňovala při zpracování tématu, zvláště v  první, 

teoretické části. 

 

Práce je svou strukturou rozdělena na dvě části. První část  uvádí gramatickou  charakteristiku  a 

možnosti užívání obou  výrazů a to v  různných  sémantických  i syntaktických  varaintách . V této 

části se autorka opírá o sekundární literaturu a  je třeba ocenit  samostatný a mnohdy kritický  

přístup ke zdrojům informací. V některých částech práce však postrádám odkazy a přesné  uvedení 

použitých zdrojů.  Teoretická část uvádí i náznaky pohledu z historického hlediska, což je  u  tohoto 

tématu velmi  důležité, nicméně by  si toto hledisko vyžádalo mnohem detailnější rozbor  a studium, 

což však pro úroveň  práce  v  této fázi studia autorky je vyloučené.    

 

Druhá část práce je věnována praktickému rozboru. Autorka sestavila seznam problematických 

situací, ve kterých  se rodilí mluvčí nejčastěji odchylují od gramatické normy, uvedla 4 hypotézy, na 

které se ve svém rozboru hodlala zaměřit Sestavila  pak dotazník, ve kterém se snažila získat 

odpovědi , které by  vedly k  potvrzení nebo vyvrácení hypotéz.  Materál, na kterém prováděla svůj 

výzkum sestával z 64 větných dvojic, kategorizovaných podle stanovených hypotéz. Věty byly  

voleny z internetových zdrojů. Vedle  anketních dotazů, zaměřených na zkoumanou jazykovou 

problematiku, obsahoval dotazník i několik  bodů, které měly charakterizovat a  zařadit účastníka 

ankety podle věku, pohlaví a dosaženého vzdělání. Výsledky  analýzy pak autorka práce zpracovala 

statisticky a konstatovala , že  většina rodilých mluvčí užívá výrazy als a  dan  v souladu s  

gramatickými pravidly nejběžnějších  normativních předpisů. Přes tento  závěr konstatuje autorka 

značnou míru váhání  u rodilých mluvčí  v užívání obou výrazů. Bylo by třeba objasnit, který závěr  

má jako výsledek rozboru ankety větší platnost a který postoj rodilých mluvčí má převahu. 

 

Další body, které by při obhajobě práce měly být  vysvětleny : 

 str. 31, konstatování, že obě varianty, jak als  tak dan jsou přijatelné. Důvod rozhodnutí?  

 tvrzení, že mladší generace užívá určitý výraz častěji? Vysvětlení? 

 tvrzení charakterizující užívání určitých výrazů u kategorií mužů a žen? Vysvětlení? 

 práce má pojednávat o užívání komparátorů v mluvené a psané nizozemštině?  Závěr 

analýzy tento  bod zadání  nezohledňuje 

 je pro téma práce funkční výklad stupňování adjektiv v nizozemštině? 

 

Po obsahové stránce práce odpovídá požadavkům, kladeným na bakalářskou závěrečnou práci. 

Zvlášť kladně hodnotím  přístup k sekundární literatuře a samostatné rozvržení práce. Autorka  

jasně stanoví  oblasti  svého výzkumu a v závěru práce formuluje závěry, ke kterým došla.  

Práce je psaná  nizozemsky a  jazyková úroveň textu je velmi nízká. Je samozřejmé, že na úrovni 

bakalářského studia má absolvent nárok na  jazykové chyby i drobné překlepy. Chyby vyskytující 

se v práci Ivany Hrabalové jsou však  pod  normou této úrovně. Absolvent bakalářského studia by 



měl znát základní  gramatická pravidla slovosledu, kongruence a flexe. Této stránce absolventka 

věnovala minimální pozornost, což podstatně snižuje  kvalitu  práce. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení  velmi dobře. 
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