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Předložená magisterská práce si klade za cíl udělat výzkum použití nizozemského systému členů 

českými studenty nizozemštiny. Téma spadá do oblasti jazykového kontaktu, jazykové akvizice a 

tvoření tzv. mezijazyku (interlanguage). Mezijazyk je časem se rozvíjející forma cizího jazyka, kterou 

mluví student ve fázi učení se takovému jazyku. Diplomantka si zvolila aktuální téma a zaměřila se 

úzce na použití nizozemských členů v psaném projevu českých studentů na dvou odlišných 

jazykových úrovních. Výzkumný korpus tak tvoří texty studentů prvního ročníku a třetího ročníku 

nederlandistiky na FF UK, a dále kontrolní korpus složen z textů rodilých mluvčích.     

V první kapitole teoretické části studentka shrnuje několik teorií o jazykové akvizici. Nejprve podává 

stručný přehled o vývoji vnímání mezijazyka. Dále se soustředí na popis několika možných 

psycholingvistických procesů, jež jsou s použitím mezijazyka spojené, například negativní transfer, 

přílišné zobecňování pravidel, stabilizace či fosilizace. Diplomantka také předkládá několik 

všeobecných hypotéz o mezijazyku. Ungermannová podává přehledný teoretický souhrn, chybí však 

kritické pojetí sekundární literatury a vlastní pojetí problematiky. Pro práci na magisterské úrovni je 

v každém případě přehledné zpracování sekundární literatury dostačující.   

Druhá kapitola teoretické části nabízí přehled nizozemského systému členů, jejich užití a funkce. Ten 

je založen pouze na dvou zdrojích (deskriptivních gramatikách Haeseryn 1997 a Florijn 2007). Shrnutí 

je opět velmi přehledné, jasně formulované, avšak poněkud stručné a nejde dostatečně do hloubky. 

Svou povahou odpovídá spíše přehledu pro studenty nizozemštiny a ne vědecké práci, která se zabývá 

právě užitím členů. Přínosné by bylo především provázání s následující kapitolou teoretické části: 

pojetí kategorie (ne)určitosti v češtině. Studentka zmiňuje odlišnost obou jazykových systémů 

založené především na neexistenci systému členů v češtině. V části o kategorii určitosti v češtině je 

zajímavá zmínka o implicitním vyjádření (ne)určenosti, která odráží výpovědní dynamičnost věty. 

Tato povaha českého systému a kategorie určenosti by si zasloužila více pozornosti (je zde jen 

zmíněna v několika větách a demonstrována na dvou případech), jelikož právě zde se systém češtiny a 

nizozemštiny zásadně liší. Pojednání o české kategorii (ne)určitosti je příliš stručné a nesystematické. 

Chybí vetší provázanost obou kapitol a jisté srovnání systémů. Vhodné by bylo srovnání českých 

překladů nizozemských vět a srovnání výrazových prostředků užitých pro vyjádření různých druhů 

reference v obou jazycích. Bylo by to však nad rámec vytyčeného cíle práce a můžeme to brát jako 

podnět pro případný budoucí výzkum. 

Zajímavý je popis několika hypotéz formulovaných v jiných studií, které zkoumají osvojování si 

systému členů v cizích jazycích na základě vlastních korpusů (Trenkic 2009, Pimingsdorfer 2013). 

Ungermannová sice v teoretické části nepíše zcela jasně, zda bude z hypotéz vycházet či které 

z hypotéz hodlá testovat (teoretický rámec celé práce není zcela jasný). Nakonec se však k některým 

zmíněným hypotézám v praktické části opět vrací a snaží se je potvrdit či vyvrátit na základě vlastního 

korpusu.  

Teoretická část je dobře a jasně vypracovaná, chybí zde však jasný teoretický rámec práce studie a 

jasná formulace hypotéz, které mají být ověřovány.  



Největší slabinou celé práce je malý korpus, na kterém studie stojí. Diplomantka sama opakovaně 

přiznává, že nasbíraná data nejsou dostatečná a kontrolní korpus nekoresponduje s korpusem 

sestaveným z prací studentů. Později Ungermannová navíc zjišťuje, že zadání tématu písemného 

projevu mělo vliv na užití členů a bylo by záhodno sestavit korpus z více typů textů. To ovlivňuje 

celou analytickou část a diplomantka musí často volit formulace typu: „ Bohužel nelze hypotézu 

potvrdit z důvodu nedostatku příkladů, které by jev potvrdily či vyvrátily“.  

Sestavení vlastního korpusu je však práce velmi náročná, a Ungermannová tak získala cennou 

zkušenost pro budoucí vědecký výzkum. Korpus je vyvážený, je zkoumáno stejné množství textu u 

dvou  stejně velkých skupin studentů. Doplnění korpusu o tzv. kontrolní korpus textů rodilých 

mluvčích je velmi dobře zvolená metoda sběru dat.   

Při popisu korpusu jsou uváděny statistické výpočty a procentuální zastoupení jednotlivých druhů 

členů u testovaných skupin. Tato část však není provázána s analýzou chyb a její výpovědní hodnota 

je sporná. Ungermannová zvolila jasnou a osvědčenou metodologii: nejprve objektivní popis korpusu 

a jeho procentuálního rozdělení, teprve poté analýzu korpusu, chyb a testování hypotéz. Je to velmi 

dobře zvolená metodologie pro jazykovědnou diplomovou práci. V tomto případě je však chybovost či 

správnost užití členů českými studenty cílem zkoumání celé práce. Již objektivní popis korpusu 

(kapitola 3.4) by tedy měl být provázán s chybovou analýzou. Co nám říká procentuální zastoupení na 

stranách 50-66 bez informace, zda je použití členů studenty správné či chybné? (Například zjištění, že 

procentuální zastoupení nulového determinátoru v textech všech tří skupin je velmi podobné. Zde se 

může jednat o chybnou eliminaci determinátoru, viz. strana 52). V této části („Popis korpusu“, 

kapitola 3.4) diplomantka nejprve srovnává užití členů u všech třech skupin (první a třetí ročník a 

kontrolní korpus), v několika příkladech však uvádí pozorování pouze u prvních dvou skupin (např. u 

přehledu NP modifikovaných přívlastkem přímým, NP s číslovkou ve funkci determinátoru). Není 

vysvětleno, proč nepracuje konzistentně se třemi skupinami textů, naznačuje to spíše nesystematičnost 

při popisu korpusu.  

V praktické části je provedena chybová analýza a je testováno několik hypotéz o osvojování si užití 

členů, které byly formulovány v dřívějších studiích (Trenkic 2009, Pimingsdorfer 2013). 

Ungermannová některé hypotézy potvrzuje, jiné ne (a to na základě vlastního omezeného korpusu). 

Praktická část je sestavena logicky a poskytuje množství zajímavých zjištění. Vyvrací například 

hypotézu, že studenti častěji nesprávně vynechávají členy v substantivních frázích, kde je 

substantivum modifikováno adjektivem (Trenkic 2009:132, zde str. 42). Dále vyvrací hypotézu, že by 

užití číslovky ve funkci determinátoru mělo vliv na správnost použití členu (str. 42). Naopak potvrzuje 

hypotézu, že nejčastější chybou u NP v singuláru je vynechání členu (to může být způsobeno tzv. 

„vyhýbací strategií“ neboli strategii vyhnout se výběru členu a pádu) (Pimingsdorfer 2013, zde str. 

43). Diplomantka však spíše předpokládá, že k této chybě může docházet především na základě 

negativního transferu. Zajímavé je potvrzení Pimingsdorferovy hypotézy, že chyby v užívání členů 

jsou resistentní a objevují se v obdobné míře napříč úrovněmi. Jde o tzv. stabilizaci (či fosilizaci). 

Ungermannová tuto hypotézu potvrzuje procenty 15,9% chybného užití členu u studentů prvního 

ročníku a 15,6% u studentů třetího ročníku. Popsané tendence by si však zasloužily být 

demonstrovány více příklady. 

Ungermannová navíc uvádí několik zajímavých hypotéz, se kterými však bohužel dále nepracuje, 

jelikož je kvůli nedostatku příkladů nelze potvrdit ani vyvrátit. Navrhuje je však jako možné výchozí 

hypotézy pro další studii. Jedna z těchto hypotéz tvrdí, že T2-studenti mají tendenci členy vynechávat 

v tematické části věty, méně pak v rematické části věty (str. 42). Druhá z hypotéz vychází ze zjištění, 

že studenti (především na nižší úrovni), mají tendenci nadužívat substantivních frází s neurčitou 



referencí na začátku věty (před tak zvaným prvním větným pólem), a to především substantiva v 

jednotném čísle se členem een. V nizozemštině se naopak začátek věty pojí zpravidla s určitou 

referencí, zatímco neurčitá specifická reference se pojí s druhým větným pólem (konec věty, rematická 

část).Tato provázanost užití členů a výpovědní dynamičnosti věty by byla vhodným podkladem pro 

další výzkum a naznačuje, že práce Ungermannové nabízí otázky nad rámec magisterské práce. 

Závěr:  Z hlediska obsahového naplnila studentka zadání, které si na začátku práce vytyčila. Práce je 

psaná dobrou nizozemštinou, odkazy a reference jsou správné. I přes výše vznesené připomínky 

odvedla Eva Ungermannová solidní práci a zaslouží si kladné hodnocení. Magisterská práce splňuje 

požadavky kladené na magisterskou práci a doporučuji ji k obhajobě. 

Celkový návrh hodnocení: 2  

Poznámky k jednotlivostem: 

Str. 38 – Tvrzení, že uvedené dvě věty s odlišným slovosledem „Tři chlapci odnesli dříví do kůlny“ oproti „Dříví 

do kůlny odnesli tři chlapci“ jsou téměř totožné a uvedení stejného překladu pro obě věty je nesprávné. Věty jsou 

z hlediska výpovědní dynamičnosti odlišné, což by se projevilo na nizozemském překladu. Navíc není jasně 

vysvětlena možnost v češtině umístit referent s neurčitou specifickou referencí na začátek věty (v porovnání 

s nizozemštinou).  

 

Str. 42 - Předchozí studie ukazují, že často dochází k eliminaci členů u T2-studentů, pokud jejich mateřský jazyk 

T1 systém členů nemá. Především má k tomu docházet v případě, kdy se jedná o „jednoznačného referenta“ 

(„saillante referent“) Myslí zde diplomantka denotáty s referenci určitou? 

 

Str. 71 - V práci opakovaně není jasné, s kolika hypotézami chce Ungermannová pracovat, které hypotézy chce 

potvrdit/vyvrátit. Například na straně 71 píše: “Druhou hypotézu, kterou zde zmíním, je vliv vybraného úkolu a 

tématu na užití členů.“ Autorka pracuje střídavě s hypotézami formulovanými na základě jiných studií a s 

vlastními domněnkami založenými na pozorování korpusu (které také nazývá hypotézami). Bylo by lepší tyto 

odlišit.  

 

Případné otázky k obhajobě: 

1. Výzkum je založen na korpusu psaného jazyka. Předpokládá autorka, že použití členů v mluveném 

projevu by se odlišoval? Do jaké míry a které ze zmiňovaných tendencí lze od mluveného projevu 

českých studentů očekávat. 

2. V teoretické části studentka uvádí, že behavioristický přístup vnímá jazyk jako soubor zvyků 

založených na analogii a imitaci. Mentalistický přístup vnímá osvojování jazyka jako složitý mentální 

proces a vychází z předpokladu, že schopnost naučit se jakýkoli jazyk má člověk vrozenou a roli v 

osvojování si jazyka hraje lidská biologická podstata. S tím souvisí vrozené jazykové principy a tzv. 

universální gramatika, se kterou se člověk rodí (jde o určitou základní gramatickou šablonu). Jiné 

teorie kombinují zjištění obou hlavních proudů. Ke které z nastudovaných teorií se diplomantka 

přiklání, jak vnímá schopnost naučit se jazyk ona. Zvolená chybová analýza není teorií, ale spíše 

metodou výzkumu.  

3. Autorka by mohla rozvést svou hypotézu o tendenci vynechávání členů. V jakých případech, na 

které úrovní a (pravděpodobně) z jakých důvodů k tomuto dochází?  

 

V Praze, 25.8.2015       Mgr. Iva Rezková, Ph.D.  


