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POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 
 
 
Kučerová, Lucie (2013): Zur Appostion in der deutschen Gegenwartssprache, 
FF UK v Praze, 56 str., bez CD-ROMu, vedoucí práce: Mgr. Martin Šemelík 
 
 
1. Téma 
 
Lucie Kučerová si za téma své práce vybrala apozici v současném německém jazyce. Volbu 
tématu oceňuji především proto, že se dle mých vlastních zkušeností jedná o jeden z nejob-
tížnějších jevů, se kterým se studenti němčiny jakožto cizího jazyka musejí vyrovnat, usilu-
jí-li o vyšší cíle, než je pragmatické zvládnutí jazyka. V případě apozice je nutné počítat s 
celou řadou různých nepravidelností a zvláštností, což na nerodilé mluvčí němčiny klade 
vysoké nároky především v oblasti produkce textu. Z hlediska filologického studia němec-
kého jazyka i z hlediska oboru „němčina jakožto cizí jazyk“ se tedy každopádně jedná o 
téma relevantní.  
 
2. Struktura 
 
Práce je přehledně členěna do dvou základních částí, teoretické a empirické. V teoretické 
části se autorka věnuje především vymezení pojmu apozice, její možné klasifikaci i popisu 
z hlediska syntaxe, sémantiky a morfologie. Navazující empirická část obsahuje analýzy 
vybraných dílčích aspektů na základě korpusu DeReKo (Das Deutsche Referenzkorpus). 
Práci uzavírá stručné shrnutí a dostatečně rozsáhlý seznam literatury.  
 
3. Metodologie  
 
Metodologie práce spočívající v teoretickém ukotvení zkoumného jevu v různých informač-
ních zdrojích (gramatiky, odborné studie) a empirické analýze reálných jazykových dat je 
vzhledem k typu práce, charakteru tématu a době, ve které práce vznikla („éra po Chom-
ském“), zvolena přiléhavě. Autorka v práci prokázala schopnost reflexe, když výběr gra-
matik, se kterými pracovala, opřela o racionálně zdůvodněná kritéria  (byla zohledněna 
především díla, jejichž přehled podává Prof. Alena Šimečková v publikaci „Úvod do studia 
jazykovědné germanistiky“). V souvislosti s technikou práce s korpusem je zde pak potřeba 
upozornit na dvě skutečnosti: (a) Apozice je nejen mimořádně obtížný jev, ale i jev do 
značné míry abstraktní. Konkrétní „lexikální výplň“ této abstraktní struktury je přitom 
předvídatelná jen částečně a množina slov, díky kterým může být apozice „zmaterializová-
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na“, je v zásadě otevřená. Hledání v korpusu to značně komplikuje, jakkoli o korpusu jakož-
to zdroji autentických jazykových dat tato skutečnost nic negativního samozřejmě nevypo-
vídá. (b) Studenti v rámci bakalářského studia na ÚGS neabsolvují žádný speciální předmět 
ke korpusovým analýzám, všichni se tedy musí s korpusem naučit pracovat sami. Je proto 
třeba ocenit, že s oběma nástrahami se autorka dokázala určitým způsobem vyrovnat.     
 
4. Obsahová stránka 
 
Bakalářské práce představují první větší samostatný vědecký výstup uchazeče o vysoko-
školský titul, a proto zkoumaný jev zpravidla nemohou podchytit v celé jeho komplexnosti. 
Důsledkem je vždy nutnost určité selekce, a tak jevy akcentované v předkládané práci před-
stavují jednu z možných, nikoli jedinou možnou množinu fenoménů, kterým by v souvislos-
ti s apozicí mohla být věnována pozornost. Lze konstatovat, že teoretická část práce působí 
celkově přesvědčivě a že v empirické části autorka dochází k závěrům, které jsou z 
perspektivy výše řečeného (odd. 3 a 4) relevantní.  
 
5. Jazykové zpracování 
 
Práce je v kontextu bakalářského studia napsána dobrou němčinou, která splňuje požadav-
ky kladené na jazykové zpracování absolventské práce v této fázi studia. Zvlášť je potřeba 
vyzdvihnout snahu o vyjadřování, které respektuje specifika daného textového druhu (od-
borný text). Text obsahuje několik jazykových pochybení v oblasti slovní zásoby a gramati-
ky, nejsou však nijak četná a v některých případech se, zdá se mi, jedná spíš o chyby z ne-
pozornosti než z nevědomosti. 
 
6. Formální zpracování 
 
Z hlediska formálního zpracování práce působí hodnotně a až na pár drobností jí není co 
vytknout. I toto svědčí o určité pečlivosti, která jí byla věnována a která nebývá u bakalář-
ských prací samozřejmostí.  
 
7. Závěr 
 
Předkládaná práce vznikala delší dobu a stojí za ní nemalé úsilí, o kterém jsem si jakožto 
vedoucí mohl udělat poměrně přesný obrázek. Mimořádně složité zadání bylo uchopeno 
způsobem, který odpovídá možnostem studenta bakalářského studia. Autorka prokázala 
schopnost zorientovat se v problematice, zvládnout základní techniku práce s korpusem, 
dále schopnost utřídit materiál, určitým způsobem ho vyhodnotit a napsat text, který se ne-
potýká s velkým množstvím závažných jazykových prohřešků. Účel práce tak byl dle mé-
ho názoru splněn.   
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VZHLEDEM K VÝŠE UVEDENÝM SKUTE ČNOSTEM PRÁCI DOPORUČUJI  K 
OBHAJOBĚ. CELKOVÁ ZNÁMKA BUDE STANOVENA AŽ NA ZÁKLAD Ě JE-
JÍHO PRŮBĚHU.  
 
Jako témata k diskuzi navrhuji následující body: 
 
(a) Dal by se problém s hledáním dokladů apozice vyřešit použitím anotovaného 
(sub)korpusu? I ten je v rámci DeReKa k dispozici...  
 
(b) Apozice je velmi komplexní jev, jenž je relevantní i z hlediska oboru „němčina jakožto 
cizí jazyk“. Nabízí se zde tudíž otázka jejího zprostředkování v oblasti výuky cizích ja-
zyků. Které dílčí fenomény by podle autorky bylo vhodné zprostředkovat žákům např. na 
úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky? Proč?   
 
(c) Na str. 25 je als označeno jako předložka. Nebyl by zde potřebný nějaký vysvětlující  
komentář? 
 
(d) Na str. 17 se uvádí: „Im heutigen Sprachgebrauch setzt sich neben den kongruierenden 
Konstruktionen häufig auch der Nominativ als Appositionskasus.“ Mohlo by toto souviset 
s nějakými vývojovými tendencemi současné němčiny? Se kterými?   
 
 
V Praze dne 19. 8. 2013 
 
 
                                                                                                                 .................................   

 
 Mgr. Martin Šemelík 

                                                                                                              
 

 


