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Práce předložená panem Zbončákem se zabývá složenými slovesnými tvary v egyptské (káhirské) 

hovorové arabštině. Jde především o dva typy konstrukcí, založených na užití pomocných sloves 

kān a ba´a. 

V úvodních kapitolách diplomant podává přehled problematiky egyptského dialektu, poté 

arabského slovesa obecně a vztahu času a vidu, dále se zaměřuje na složené slovesné tvary s 

časovým významem, a to jak ve spisovné arabštině, tak i v káhirském dialektu. Všechny tyto pasáže 

považuji za výstižně formulované a informativní, které dobře uvádějí do dané problematiky. 

Šestá kapitola, kde je podána vlastní analýza, je rozdělena dle dvou sledovaných pomocných sloves 

a podává přehled jednotlivých forem ve všech jejich variantách. Vychází z dosavadních analýz, 

zdůvodňuje jisté omezení záběru práce, dané časovým obsahem pomocných sloves v káhirské 

arabštině. 

Hlavním přínosem je fakt, že autor pracoval s korpusem egyptské (káhirské) arabštiny, na kterém 

jsou sledované jevy dokumentovány a doloženy příklady. Autorova zásluha je též v tom, že sám 

tento korpus sestavil, především z blogů káhirských autorů. Jedním z přínosů práce je, že byť 

rozsah korpusu není příliš velký, ukazuje se, že na něm lze přesvědčivě dokumentovat jednotlivé 

jevy. To je též nejdůležitějším přínosem, který dokresluje dosavadní přístupy, založené spíše na 

jazykové zkušenosti jednotlivých autorů (včetně konzultace rodilých mluvčích). Shrnutí pak nabízí 

přehled frekvencí jednotlivých forem na daném materiálu (včetně některých nedoložených časů). 

Závěr pak přehledně formuluje výsledky práce a nabízí i některé další možné směry studia dané 

problematiky. Případné rozšíření zkoumaných pomocných sloves a rozvinutí závěrů by mohlo vést 

k zajímavé publikaci. 

Nedostatků shledávám poměrně málo. Uváděné příklady jsou pouze v arabském písmu, což na 

jednu stranu může být reakce na to, že možností čtení je značné množství, na druhou stranu to 

poněkud umenšuje počet možných čtenářů. Bylo by vhodné doplnit příklady ještě přepisem a 

v ideálním případě též lingvistickými tagy, tak aby byl materiál použitelný i nearabisty. Dále se 

občas objevují chyby v češtině, především v interpunkci (oddělení vedlejších vět). Na druhé straně 

je práce psaná živým jazykem, který při výborné čtivosti zůstává přesný. 

Podle mého názoru práce splňuje všechny požadavky kladené na diplomovou magisterskou práci a 

má veškeré náležitosti. Zřetelně formuluje téma, přináší dosavadní řešení problematiky a v analýze 

podává i nová zjištění, která zajímavým způsobem doplňují dosavadní výzkum. Jako takovou ji 

doporučuji k obhajobě. 
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