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Posouzení diplomové práce Anny Ambrosové 
Kproblematice polovětných struktur v portugalštině, 2007, 73 stran 

Předkládaná diplomová práce má za cíl prozkoumat polovětné struktury 
v portugalštině a zjistit možnosti jejich užití, případně stanovit situace, kdy jejich užití není 
možné. 

Práce je tvořena následujícími kapitolami a částmi: 1. Úvod, 2. Nefinitní tvary 
v portugalštině, 3. Redukované vazby, 4. Závěr, Resumo, Bibliografie. 

V úvodní části autorka charakterizuje tři gramatiky portugalštiny, které poslouží jako 
teoretická opora výzkumu. Chce využít především těchto prací: E. Bechara (1992), Celso 
Cunha...,.. Lindley Cintra (1987) a Mateus et al. (2003). Pro vypracování vlastního korpusu;;, 
poČítá.s 'několika literárními díly a s novinami Diário de NotíCias a Público. V závěrečné části -. 

'l,' 
práce předloží přehled zjištěných jazykových prostředků. 

Na základě českých a portugalských materiálů diplomantka porovnává redukované 
věty v portugalštině a polovětné vazby v češtině, poukazuje na vyšší frekvenci 

, v portugalštině. Oddíl věnovaný nefinitním tvarům v portugalštině (infinitiv, gerundium a 
, ,příčestí) seznamuje čtenáře s uvedenými prostředky a s jejich užitím. 

Kapitola redukované vazby analyzuje jednotlivé případy z hlediska jejich významu (s. 
22).,Pod vlivem Becharovýmjsou vazby dále děleny na substantivní, adjektivní, adverbiální a 
polovětné vazby ustálené (např. Coube-nos ornamentar o saliio, p. 40). Autorka 
charakterizuje jednotlivé typy vět a uvádí rovněž i jejich funkce a syntaktické chování. 
Diplomantka též zkoumá polovětné vazby a jejich podmět (45 ss.), věnuje se otázce vazeb 
s participiem e gerundiem. Část Poznatky obsahuje přehled případů vět vedlejších ajim 
odpovídajících prostředků redukovaných. Není jasné, podle jakého kritéria jsou řazeny 
jednotlivé příklady (věta ,časová,' věta podmětná, věta podmínková, věta předmětná, etc.). Zde 
je třeba upozornit na to, že věty vedlejší vztažné nejsou uváděny ani spojkou, ani spojkovým 
výrazem (viz s. 59). ' '. ' 

oV následující ,části se autorka zabývá četností výskytu polovětných struktur 
'v literatuře. Pro ,každý zjištěný prostředek stanovuje počet vedlejších vět. Také tato část by 

. ,'mohla být rozšířena o doklady s verbem finitem. Porovnáním s tvary nefinitními'byse tak 
dospělo k přesnější konkurenci mezi jednotlivými prostředky;' 

: '" 

V .závěru shrnuje autorka výsledek svého bádání, charakterizuje zvolený postup i 
materiál. 

, " Bibliogr.afie obsahuje vhodně.zvolené teoretické práce a jen škoda, že se s nimi v textu' 
více nepracovalo. 

Na tomto místě bych si rád dovolil několik poznámek. 
E. Bechara není Portugalec . 

. Všechny uváděné příklady musí být doloženy odkazy na prameny. 
, .-' Podobně citace lingvistů či odvolání na ně musí obsahovat též přesný odkaz (např. 

Mathesius). 
Str. 6, termín krácení vedlejších vět - není vhodný. 

',' - . ,Str. 15 - dole. Nejsem si zcela jist, že by gerundium fungovalo podobně jako 
imperfektum. 

-' . Str. 54 ss. - není zde jasné, zda uváděné příklady představují vše nalezené. 

.~ . 



Jak už řečeno, důslednější porovnání fungování polovětných struktur s vedlejšími větami 
by mohlo lépe ukázat, jak se jednotlivé prostředky chovají v konkrétním textu ajak se mohou 
uplatnit. 

Diplomantka ve své práci prokázala schopnost systematicky pracovat s odbornou 
literaturou. Chybí jí však zkušenost s rozsáhlejším materiálem, z něhož by mohla vyvodit 
jemnější závěry. 

Vzhledem k tomu, že práce odpovídá stanoveným požadavkům, dovoluji si ji doporučit 
k obhajobě. 

V Praze dne 22. 1. 2007 
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Jaromír Tláskal 
vedoucí práce 
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