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Oponentský posudek na magisterskou diplomovou práci Přemysla Zbončáka s názvem 

„Typy časových slovesných konstrukcí v egyptském dialektu arabštiny“ 

Oponent: PhDr. Viktor Bielický 

 

 Diplomant Přemysl Zbončák se ve své diplomové práci zaměřil na vybrané vysoce 
frekventované složené slovesné konstrukce v egyptské (káhirské) varietě hovorové arabštiny, 
jež mají časovou referenci. Volba právě egyptského dialektu je vcelku logická jednak proto, 
že s ním má diplomant největší zkušenost a také z toho důvodu, že právě tento dialekt patří 
vzhledem k největšímu počtu mluvčích a též svému nadnárodnímu přesahu k nejdéle 
mapovaným a v odborné literatuře nejlépe popsaným dialektům. 

 V úvodu (s. 7-9) autor zmiňuje okolnosti volby a krystalizaci tématu diplomové práce 
a blíže své téma vymezuje. Kritériem jeho volby a následné analýzy složených slovesných 
konstrukcí je série dvou slovesných tvarů s časovou referencí, tvořená slovesem pomocným a 
slovesem plnovýznamovým. 

 V prvních čtyřech kapitolách si autor práce připravuje teoretické zázemí pro svou 
následnou analýzu jazykového materiálu. Kapitola „Dosavadní zpracování tématu“ (s. 10-12) 
stručně mapuje relevantní odbornou literaturu k tématice slovesa v egyptském dialektu, 
případně v arabských dialektech, a také spisovné arabštině. Diplomant se vhodně zaměřil 
především na nejnovější monografie k tématice arabského slovesa (Eisele, Bahloul, Aoun et 
al., Benmamoun), stejně jako na práce obecnější (Woidich, Brustad, Holes), které odrážejí 
současné lingvistické bádání. Sociolingvisticky zaměřená kapitola „Egyptský dialekt“ (s. 13-
18) nastiňuje jazykovou situaci v Egyptě s cílem blíže vymezit prestižní „káhirský dialekt“, tj. 
varietu arabštiny, která má být předmětem jeho lingvistické analýzy. Autor si je vědom 
určitých metodologických problémů, jež implikuje zkoumání dialektního jazykového 
materiálu. V další, obsáhlé kapitole „Sloveso“ (s. 19-37) diplomant velmi přehledným 
způsobem mapuje a shrnuje poměrně složitou diskusi, která panuje v odborné literatuře 
v souvislosti se snahami postihnout vlastnosti arabského slovesa ve spisovném jazyce a 
v káhirském dialektu ve vztahu ke kategoriím jako je čas, vid a modalita. Z výkladu vyplývá, 
že přisuzovat základním morfologickým tvarům slovesa (perfektum/imperfektum), pouze 
časový nebo naopak pouze vidový charakter, je přílišným zjednodušením. Zdá se, že arabský 
systém času je výsledkem kombinace do značné míry vidových vlastností slovesných forem 
perfekta a imperfekta se sémantickými vlastnostmi daného slovesa v součinnosti s větným 
kontextem nebo širším kontextem diskursu. V kapitole „Složená časová slovesa“ se diplomant 
dostává k obecné charakteristice složených slovesných tvarů (slovesných časů) ve spisovné 
arabštině a egyptském dialektu. Velmi podnětná je zde zejména předestřená diskuse autorů, 
týkající se snahy vůbec vymezit kategorii pomocného slovesa/pomocných sloves (auxiliaries) 
a odlišit ji od jiných neplnovýznamových sloves (zejména sloves modálních a fázových), 
která se mohou vyskytovat v obdobných syntaktických strukturách. 

 Kapitola „Analýza“ (s. 47-70) tvoří jádro předložené práce. V úvodní části autor 
popisuje sestavování a práci (a její limity) s elektronickým korpusem (kolem 700 tis. slov) 
v egyptském dialektu, jenž je zdrojem jazykových dat pro jeho analýzu a statistické závěry. 
V odborné literatuře panuje všeobecná shoda ohledně slovesa kān, které je považováno za 
prototypické pomocné sloveso, které se účastní složených časových konstrukcí (složených 
časů). Autor proto předkládá (možné i potenciální) kombinace různých forem tohoto slovesa 
s formami plnovýznamového slovesa a zkoumá jejich význam/funkci přímo na korpusovém 
materiálu. K základní klasifikaci jednotlivých kombinací mu slouží práce M. Woidicha. 
Obdobnému korpusovému zkoumání pak diplomant podrobil dosud v literatuře nedostatečně 
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probádané kombinace složených konstrukcí se slovesem ba`a, které, jak se zdá, vykazují 
podobné rysy jako s prototypickým kān, i když jsou frekvenčně podstatně méně časté. Zde 
autor práce naznačil možné další směřování výzkumu složených časových konstrukcí, které 
bude možné díky rozsáhlejším textovým korpusům. 

 Ve stručném „Závěru“ (s. 71-72) pak diplomant shrnuje výsledky své práce. 
Diplomovou práci uzavírá seznam použité a citované literatury (s. 73-74), doplněný přílohou, 
která poskytuje základní informace o obsahu pro účely této diplomové práce vytvořeného 
elektronického korpusu (s. 75-79). 

 Obecně je třeba ocenit velice dobře zvolenou strukturaci práce. Výklad je navíc velmi 
vhodně obohacen o řadu tabulek a statistických grafů, což bezpochyby přispívá k větší 
přehlednosti předloženého textu.   

  
K práci bych si dovolil zmínit několik připomínek, doplnění a také podnětů k diskusi: 

 
� Práce obsahuje nemalé množství překlepů. 
� Za drobný nedostatek považuji absenci využití odborné literatury z časopisecké a 

sborníkové produkce. 
� V textu není objasněn původ zkratek ECA, MSA a CA. Proč anglické zkratky 

v českém odborném textu? 
� Na s. 16 a dále autor hovoří o Badawīho stupňovitém modelu jazykového kontinua 

v Káhirském dialektu. Vychází sice z Holesova modifikovaného modelu, nicméně 
v poznámkovém aparátu postrádám odkaz na v literatuře hojně citovanou a dnes již 
klasickou práci nedávno zesnulého as-Sac

īda Badawīho. 
� Považuji za nevhodné hovořit o vzniku dialektních proklitik jako „upadlých 

lexikálních či jiných elementů“ (s. 24) či o „upadlých formách“ (s. 32). Vhodnější je 
zde hovořit o procesu gramatikalizace. 

� U dvou arabských příkladů chybí český překlad (s. 51 a 55). 
� K pozn. 102 (s. 62) – Zde bych u ortografického tvaru ��	  upozornil, že se 

pravděpodobně jedná o částici ba`a (ve významu „tedy, tak…“), a nikoli o tvar 
slovesa. Z tohoto důvodu je možná na místě přehodnotit tvrzení ohledně absence 
shody tohoto slovesa se svým podmětem, jelikož zde nejde o složený slovesný tvar. 
Tato poznámka se může vztahovat také k téže tématice v „Závěru“ na s. 71-72. 

� V práci minimálně v rámci pojednání o slovesném systému a složených slovesných 
formách (časech) mi chybí zmínka o roli participia (i když registruji poznámku na s. 
65, která explicitně hovoří o vědomém nezařazení této tématiky do diplomové 
práce). Jsem přesvědčen o tom, že zejména v arabských dialektech participium 
nabývá mimo své funkce nominální výrazně verbálních funkcí. Ocenil bych proto 
toto téma v diskusi stručně doplnit, zejména pak ve vztahu s možná konkurenčními 
tvary pomocného slovesa a imperfekta plnovýznamového slovesa. 

 Závěrem mi nezbývá než konstatovat, že Přemysl Zbončák ve své diplomové práci 
„Typy časových konstrukcí v egyptském dialektu arabštiny“ bezpochyby splnil formální i 
obsahové požadavky na takovouto práci kladené, a proto ji doporučuji k obhajobě. I přes 
některé výše zmíněné drobné připomínky mohu zodpovědně prohlásit, že diplomant předložil 
velmi kvalitní magisterskou práci, kterou po důkladném zvážení navrhuji klasifikovat 
stupněm „výborn ě“.  
 
V Praze dne 10.6. 2014      PhDr. Viktor Bielický
          oponent 
      


