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Posouzení: 

Autorka si pro svou práci zvolila gramatický jev, který nestojí v popředí současného zájmu 
lingvistiky, avšak na druhou stranu se nedá říci, že by se jednalo o téma, které stojí stranou po 
zásluze. Jeho užitečnost určitě ocení například ti, kdo se učí němčinu a chtějí se dozvědět více 
například o deklinaci oslovení a titulů před vlastními jmény. Kdo se hodlá zabývat apozicí 
(přístavkem) v současné němčině, musí čelit nejedné obtíži – samotné teoretické uchopení tohoto 
v podstatě syntaktického jevu není vůbec snadné, protože názory o tom, co apozice je či není a jak 
se dále dělí, se tradičně rozcházejí. Další obtíž spočívá v práci s konkrétními příklady z praxe 
používání apozice. Jazykový materiál se pomocí korpusu prakticky nedá sesbírat. Na druhou stranu 
se lingvista bez konkrétních příkladů z praxe neobejde a korpus představuje jejich cenný zdroj. 
Apozice v něm ovšem nejde hledat jednoduchým zadáním hesla – je potřeba pečlivě pročítat a třídit 
jednotlivé výsledky dotazů. Každým konkrétním dotazem se navíc počet apozic zmenšuje na ty, 
které obsahují hledaný výraz. Vyhodnocování jazykových dokladů se díky uvedeným faktorům 
značně komplikuje.   

 

Obsah práce, metoda a vypracování tématu 

Pojednání o apozici se dělí do dvou hlavních částí. V první, teoretické části autorka nejprve tento 
gramatický jev prezentuje ze syntaktického a morfologického hlediska, srovnává definice přístavku 
a její jednotlivé prvky a vlastnosti, jak je podávají různé německé gramatiky. Výběr gramatik se 
opírá o základní seznam a jejich rozčlenění, jak je podává Šimečková ve svém Úvodu do studia 
jazykovědné germanistiky (2004). Dá se říci, že je zvolen vzorek nejdůležitějších a nejznámějších 
německých gramatik. Ty jsou následně porovnávány. Pozornost se věnuje jednak každé gramatice a 
jejímu pojetí apozice zvlášť, jednak autorka neopomíná upozornit na rozdíly jednotlivých pojetí a 
vše pak shrnuje do přehledné tabulky. Ve druhé, praktické části, se autorka zaměřuje na vybrané 
problematické jevy při používání apozice, zejména na morfologickou stránku, kterou představuje 
především skloňování oslovení, titulů u vlastních jmen. Tato část práce spočívá na vyhodnocování 
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výsledků korpusové analýzy. Autorka po zadání příslušného slovního tvaru prošla prvních sto 
výsledků (ve vybraných a odůvodněných případech i jiný počet) a ze sta těchto výstupů se zaměřila 
na větné konstrukce obsahující přístavek. Teoretická tvrzení gramatik potom byla porovnávána 
s praktickým použitím jazyka, autorka uvádí odchylky praxe od teorie. I tato, druhá část je 
zakončena přehledným shrnutím. 

Závěr práce shrnuje jak výsledky teoretické, tak hlavní výstupy pozorování a analýzy konkrétních 
příkladů. Autorka nadto navrhuje další dílčí aspekty, jimiž by bylo možné se dále v souvislosti 
s apozicí zabývat.  

Přes veškeré úsilí se autorka v textu nevyhne některým jazykovým nedostatkům gramatického rázu 
i lexikálně-sémantické povahy (například: „in Betracht genommen“, v abstraktu a na s. 6 – namísto 
obvyklejšího „in Betracht gezogen“; poněkud matoucí použití spojení „zur Kenntnis nehmen“ na s. 
9; místo „Beziehungswort“ na s. 11 by se spíše hodil výraz „Bezugswort“; chybný slovosled ve 
vedlejší větě se spojkou dass na s. 10; „Die folgende Tabelle soll einen Überblick …gewinnen“, s. 
28). 

Ačkoli autorka řádně cituje a označuje použité prameny, je i přes uvedení informace „alle Zitate“ (s. 
22) vhodné citované pasáže dát do uvozovek nebo jasně v textu vyznačit – jedná-li se o delší citaci, 
pak se nabízí například zvýraznění petitem. Podobně při konfrontaci jednotlivých pojetí apozice 
v gramatikách by bylo vhodné explicitně uvést místo, na něž se autorka vztahuje (s. 23: „An diese 
Auffassung knüpft Engel mit seinem Versuch an“; tamtéž: „Neben Engel und Raabe schließt auch 
Schindler die enge Apposition aus“). 

V tabulce na straně 29 může působit poněkud matoucím dojmem rovnítko u „engere Apposition = 
Erweiterungsnomina“ v pojetí přístavku podle Zifonun et al. (1997), když o několik stran dříve se 
výslovně uvádí rozdíl mezi těsným přístavkem (enge, engere Apposition) a typem přístavku, který 
je označen jako „Erweiterungsnomina“, tedy určité rozvádějící nominální výrazy (srov. pozn. 10 na 
str. 26: „Zifonun et al. (1997) unterscheidet die Erweiterungsnomina von der Apposition.“). 

Autorka si dále mohla ušetřit trochu místa zkrácením všeobecných, v germanistickém prostředí 
známých informací o Německém referenčním korpusu (DeReKo) a nahradit je podrobnějším 
popisem svého postupu při analýze. Čtenář by ocenil možnost přečíst si, jak autorka dospěla k počtu 
sta příkladů, které potom podrobněji analyzovala, stejně jako by bylo pro úplnost vhodné uvést 
celkový počet nalezených konkrétních tvarů. Děje se tak sice, ale jen v některých případech 
(například u „Kollegens“, „den Herrn Präsidenten“, „den Präsident“) a v přehledové tabulce by 
takový údaj byl užitečný pro celkovou představu. I když je zřejmá snaha postihnout výraz „Doktor“ 
v použití s nulovým členem, nemusí být každému jasné, proč bylo zadáno zrovna spojení „Praxis 
Doktor“ a dále proč bylo zvoleno jedině toto spojení.  

Zavádějící je dále nadpis kapitoly 2.2 „Titel auf –e“, protože vzbuzuje očekávání, že se zde bude 
věnovat pozornost více typům oslovení než pouze výrazu „Kollege“.  

Celkově největší potíž analytické části spočívá v otázce, která se bezesporu musela vynořovat již 
v průběhu vzniku této práce, totiž jakým způsobem shromáždit jazykový materiál, který se v tomto 
případě právě pomocí korpusu sbírá nesnadno. Praktická část se tak sice zabývá apozicí, ale 
soustřeďuje se spíše na morfologické zvláštnosti skloňování substantiv a výskyt těchto odchylek či 
tendencí ve flexi se neomezuje výlučně na přístavkové konstrukce.  



 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
FILOZOFICKÁ FAKULTA  

Ústav germánských  studií 
 

nám. Jana Palacha 2, 116 38  PRAHA 1, ČESKÁ REPUBLIKA 
 

 

3 
 

Konečně, zaměříme-li se na shrnutí práce (kap. 2.6), nabízí se otázka, jak vyhodnotit výsledky 
práce s korpusem a jak je shrnout. Konkrétně mám na mysli tvrzení na straně 49: „Laut Duden 
werde dieser Titel [Herr] immer flektiert (…). Diese These wurde aber bei der Recherche nicht 
bestätigt“. Právě vezmeme-li vážně výsledky rešerše a procentuelní podíly uvedené v tabulce, pak 
se konkrétně v případě (ne)skloňování slova „Herr“ ukazuje, že se tento výraz v apozicích 
vyskytuje v neskloňované podobně spíš sporadicky (des Herr – 2%, dem Herr – 8%, den Herr – 
1%). Nabízí se tedy otázka, zdali výsledek hledání v korpusu připouští vyvodit a formulovat 
konkrétně takový závěr, že údaje v dané gramatice se nepotvrdily. 

Oproti tomu hodnotím kladně snahu autorky o hlubší reflexi nad tématem, která podle mého názoru 
vystupuje do popředí zejména v uspořádání teoretické části a v závěru; dále je nesporné úsilí o 
vědecké vyjadřování. 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře. O konečném 
hodnocení rozhodne až den ústní obhajoby, během níž se můžeme věnovat zde uvedeným 
diskutabilním bodům, obtížím a nejasnostem. 

 
 

 

 

V Praze dne 16. 8. 2013      PhDr. Jana Maroszová, Ph.D. 
 
 

 
 


