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POSUDEK BAKALÁŞSKÉ PRÁCE  
 
 
Matěřa, David (2017): Gebrauch des Indefinitpronomens frau im heutigen    
Deutsch und seine Erfassung in den einsprachigen und Übersetzungskodizes. 
ÚGS FF UK, 64 s., bez pşíloh, vedoucí: Martiř ŠeŘelík, Ph.D. 
 
Pşedložeřá bakaláşská práce, jejíž rozsah téŘěş odpovídá práci diplomové, má pozitivní i 
řegativří strářky, pşičeŘž lze kořstatovat, že nároky kladené na texty uzavírající 
bakaláşské studiuŘ splňuje. Následující şádky obsahují řutřě koŘpriŘovařé 
zdůvodřěří tohoto hodřoceří.  
 
Práce zpracovává aktuální téma s bezprostşedří společeřskou relevancí. Text má až řa 
pár drobných výjimek celkem logickou strukturu, metodologie byla vzhledem k tématu 
zvoleřa pşiléhavě. ŞeŘeslřé zpracováří textu a jeho celková estetická úroveň jsou na 
úrovři odpovídající běžřýŘ stařdardůŘ bakaláşských prací odevzdávařých řa ÚGS. 
SezřaŘ použité literatury je řa poŘěry bakaláşské práce relativřě bohatý. 
 
Text je v kontextu textového druhu napsán celkově průŘěrřou řěŘčiřou. V této 
souvislosti sice oceňuji pokrok, který autor od začátku svého studia udělal, pşesto je 
patrřé, že se právě v objektivním, „chladřéŘ“ vědeckéŘ stylu, který bakaláşská práce 
vyžaduje, zatím řepohybuje pşíliš suveréřřě. Text obsahuje mnoho forŘulačřích 
neobratností a je psář pşíliš uvolřěřýŘ, řarativříŘ styleŘ, který Řísty působí pşíliš 
rozvlekle, a podílí se tak na hypertrofovaném rozsahu práce a snad i dojŘu určité 
řeuspoşádařosti, kterou u řěkterých čteřáşů Řůže evokovat. MějŘe ovšeŘ řa paŘěti, 
že stylistickou vybroušeřost je v dnešří době bohužel nutné odsunout z okruhu 
požadavků, jež lze řa bakaláşské práce realisticky klást. Z hlediska čistě graŘatického je 
text kvalitřější, i když aři v tomto ohledu není zcela bez chyb. Některé z chyb jsou ale 
patrřě jeř pşeklepy. 
 
Osobřě za řejvětší pşířos práce považuji velŘi zdaşilý řávrh hesla frau pro VNČAS. 
Nejeř že pşekladové slovříky heslo frau obsahují jeř zşídka, ale VNČAS v tomto ohledu 
pşekořává i dosavadří jedřojazyčřé lexikografické popisy tohoto slova, a to svou 
aktuálností, zakotveností v úzu a detailností nabízených informací (včetěřě 
pşíkladů/dokladů).  
 
Práce byla kořtiřuálřě kořzultovářa a její výsledky byly prezeřtovářy řa studeřtské 
kořfereřci Pragestt řa jaşe roku 2017.  
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***Závěr*** 

 
Pşedložeřá práce celkově vykazuje parametry harmonizující s nároky kladenými na 
zpracováří textů uzavírajících bakaláşský stupeň studia, byť by Řísty sřesla i nejedno 
vylepšeří, hlavřě po strářce stylistické. Práci doporučuji k obhajobě, jejíž kvalita 
rozhodne o celkové klasifikaci. Jako body k diskuzi běheŘ obhajoby řavrhuji:  
 
(a) Slovotvorné produkty s frau (řapş. jefraud apod.) nebyly hlavním tématem této práce, 
byť se autor o řich letŘo zŘiňuje. Mohl by se k nim autor vyjádşit podrobřěji? Patşí do 
slovříku/VNČAS? Proč? Co by Řělo/mohlo být hlavními faktory jejich 
(ne)inventarizace? 
 
(b) Mohl by autor jŘeřovat další jevy z oblasti na pomezí gramatiky a sociolingvistiky, 
které by si zasloužily pozorřost z podobřých důvodů jako frau a jevy pşíbuzřé (viz bod 
a)? Mohl by o řich stručřě pohovoşit? Není nutné se v této souvislosti omezovat pouze 
řa řěŘčiřu.  
 
(c) Práce se logicky soustşedila řa jazyk psařý. Mohl by autor vysvětlit, jak by kořkrétřěji 
(sic!) provedl výzkuŘ řa základě jazyka Řluveřého? (Řateriálová základřa a její 
(ne)výhody, konkrétní postupy a jejich popis/posloupnost, problémy a konkrétní návrh 
jejich şešeří) 
 
V Praze, dne 12. 08. 2017              

 
 

…………………………                  
                    

Martiř ŠeŘelík, Ph.D.     


