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Předložená práce (text: str. 8–50, příloha 51–80) má na základě korpusů kvantitativně 
prozkoumat variabilní pravopis francouzských přejímek v němčině a zjistit míru 
variability jejich psané podoby s přihlédnutím ke dvěma slovníkům současné němčiny. 
Autor zjišťuje relaci mezi pravopisem doporučeným normou (prezentovanou dvěma 

referenčními slovníky) a korpusem DeReKo. Nachází alternativy různého typu, které v 

souladu s normou jsou (tj. patří k normou stanoveným variantám), anebo nejsou, a pak 

jde o pravopisné prohřešky. Výsledky analýzy korpusových dat a slovníkových informací 

u sta nejčastějších galicismů shrnuje do tabulek, úsporně je komentuje a v samotném 

závěru práce kratince zmiňuje další možnosti výzkumu, hlavně co se sociolingvistických 
aspektů týče (reflexe pravopisné normy a jistoty německých mluvčích, pragmatiky, 

stylistický status).  

Následující poznámky prezentují pouze výběr nalezených problémů, protože je jich značné 
množství;  všechny opravy jsou zaneseny do tištěného exempláře. 

1. Formální stránka práce 

a. Autor v úvodu píše, že se drží české citační normy. Tato by ale organicky zapadla pouze do 
českého textu. Text je psán v němčině, a proto je nutné dodržovat německou pravopisnou 
normu: stránka se zkracuje v češtině s./str., v němčině S. Tuto zkratku lze ale i vynechat (např. 
Müller 1989, 17).  

b. V mnoha případech autor neuvádí konkrétní stránky zdrojového textu, pouze letopočet, a 
to i přesto, že citovaný text je někde uveden v uvozovkách.  

c. U uváděných URL místy chybí datum. To se vyskytne důsledně až u internetových zdrojů v 
seznamu sekundární literatury. 

d. Nejvíce ruší čtenáře jazyk, časté kombinace hrubých gramatických chyb (morfologie, 
syntax) a nevalného stylu. Tuto skutečnost signalizuje již sám nadpis.  Mnohem lepší verze 
jeho druhé části by zněla: eine korpusbasierte Rechereche/Untersuchung/Studie/Analyse.  

Zde jmenuji jen hlavní typy chyb: 

aa. Práce se sice zabývá pravopisnou stránkou přejímek, avšak pravopisnou normu autor sám 
porušuje, viz např. mnohokrát chybně psané slovo *makaronisch (správně: makkaronisch). 
Kromě toho autor ignoruje jeho význam. Mnohokrát užívané subst. Makkaronismus se 



bohužel v němčině nevyskytuje. (Viz popis adj. makkaronisch 
https://www.duden.de/rechtschreibung/makkaronisch, 3. 6.2019)  

Užití českého výrazu makaronismus by zde bylo problematické, srov. 
http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=makaronizmus (3. 6. 2019), resp. 
https://www.czechency.org/slovnik/MAKARONŠTINA (4. 6. 2019). 

 makaronismus [-nyz-], -mu m. jaz.  

1. makarónské vyjadřování: jazykové míšení v podobě m-u; studie o m-u v středověkém 
básnictví  

2. jazykový prvek makarónského rázu 

bb. Autor tvoří kompozita tam, kde jsou již zavedené termíny či uzualizovaná kompozita či 
deriváty a vymýšlí tak nová pojmenování, aniž by si jejich existenci ověřil (např. 
*Wortgutentlehnen, *Rechtschreibungsvariabilität, *Finalmöglichkeit, *Korpuseinstellung). 
Některá z těchto nepovedených kompozit se vyskytují v nadpisech kapitol, a tak na sebe přímo 
upozorňují. To, že např. posledně zmíněné substantivum najdeme na internetu, neznamená, že 
jde o kvalitní němčinu: stačí se podívat na charakter dotyčných webových stránek a množství 
dokladů.  

cc. Autor si neověřuje ani význam slov (viz stylisticky neobvyklé použití adjektiva heftig v 
kolokacích, např. aus dem Französischen wurde heftig entlehnt, str. 12). 

dd. Syntaktické prohřešky, zvláště slovosledné, jsou v textu vyznačeny taktéž.  

ee. Další skupinou jsou hrubé chyby ve tvarech silných sloves, flexe apod. 

ff. Problémovou partií je souhra textu s poznámkami pod čarou. Tam spadají někdy dost zásadní 
informace, které by měly být v textu (např. str. 22, pozn. 18). 

gg.  Text není stylisticky jednotný, jak je např. patrné na prvních kapitolách, kde se mísí styl 
věcný se stylem téměř populárně zaměřeným až vyprávěcím (partie o osudu galicismů v 
němčině). Tam, kde autor usiluje o vědecký styl (když popisuje výsledky rešerše), se zase 
objevují podivné kolokace, syntaktickou stránku stylu ruší nerespektování větného rámce, které 
se k vědeckému stylu nehodí. V textu se mísí používání všeobecného podmětu man, užívání 
trpného rodu, první osoba plurálu. Dikce vědeckého textu je tak narušena.  

2. Obsah a metodika práce 

Z textu je zřejmé, že autor nevyhledával odborné konzultace. Na to poukazuje celá řada 
skutečností; uvedu alespoň dvě zásadní: 

a. Není zde uvedeno ano jedno standardní dílo k německému pravopisu. Kdyby autor citoval 
alespoň Neriův svazek Deutsche Orthographie, kde by našel odkazy na texty Hellerovy (např. 
Untersuchungen zu einer Reform der deutschen Orthographie auf dem Gebiet der 
Fremdwortschreibung) či Hellerovu a Scharnhorstovu studii o centru a periferii, a konečně též 
i odkaz na novější dílo autorů Heller/Walz o historii psaní cizích slov z hlediska 
lexikografického, měl by úvod práce daleko větší výpovědní hodnotu. Nemusel být přitom 



vůbec delší, ale obsahově cennější. Tvrzení, že cílem byl vlastní korpusový výzkum, a ne 
kompilace literatury, zde neobstojí, protože součástí bakalářské práce má být též úvodní část, 
která má za úkol ukotvit zkoumané téma do dosud zveřejněných prací: samozřejmě ne všech, 
ale těch zásadních. Vybrat partie z Polenzova díla (bez udání stránek) nestačí; jde o to 
poskytnout solidní rámec vlastnímu výzkumu, který má být zaměřen se na pozici galicismů 
v dnešní němčině z hlediska jejich pravopisných specifik a vztahu k normě.  

b. Dalším zásadním metodickým problémem je patřičné zdůvodnění pro užití dvou referenčních 
slovníků, které v práci úplně chybí. Duden online prezentuje zákonem stanovenou normu. To, 
že redakce DWDS a Dudenu mají vlastní korpus, je jistě pravda; norma se ale neutváří výlučně 
pomocí korpusu. Proč zde není zmíněn přepracovávaný WDG, nyní DWDS z hlediska 
pravopisného?  Je třeba zdůvodnit, proč byl vůbec vybrán. Jak reflektuje normu a proč tomu 
tak je? Údaje k projektu DWDS jsou přímo v textech na webu projektu; od nich se lze odrazit 
a postupovat k dalším informacím.  

Další poznámky: 

a. Zjišťovat pouze shody a neshody bez základních informací o povaze normy a zacházení s ní 
bez elementárního předvědění je z vědeckého hlediska těžko přijatelné. A nakonec i prohlásit, 
že průzkum potvrdil, že slovníky kopírují úzus? Není to spíše tak, že texty, které najdeme v 
tisku, většinou procházejí kontrolou pravopisu podle zákonně platné normy, prezentované 
svazkem Duden Rechtschreibung? Jaká je dynamika změn v oblasti cizích slov? A jakou roli 
hraje ona variabilita, která souvisí se zastoupením variet současné němčiny v Dudenu (týká se 
v našem případě především švýcarské němčiny)? 

b. Proč se mj. nepřistoupilo k analýze korpusových dokladů, v nichž se vyskytovaly chyby? 

c. Ani role kookurenční analýzy mi nepřijde dost pádně zdůvodněna (str. 34). Prosím i o 
objasnění věty:  „Falls ein (in der Regel französisch geschriebenes) Wort nur in einer oder 
mehreren Kollokation vorkommen kann, halten wie [má být: wir] die besprochene Form für 
zulässig...“. Na jakém základě se tady chápe norma? Kdo ji určuje? (Co je preskripce, deskripce, 
proskripce?) Zvláště pak, uvážíme-li větu ze str. 47: „In diesem  Teil der Arbeit wurde die 
äquivalente Relation zwischen dem Kodex und dem Sprachusus im Falle der Wörter der 
französischen Wörter entworfen (???). Die Nutzung der Gallizismen entspricht in meisten 
Fällen dem Kodex und vice versa.“ Prosím o objasnění přínosu této myšlenky: opět vřele 
doporučuji dílo jmenovaného svazku od Dietera Neria, kde se lze dočíst: a. jak lze chápat vztah 
normy a úzu, b. jak se stanovuje norma. 

d. Další momenty vzbuzující otázky se týkají  vlastní databáze vytvořené pomocí OpenOffice. 
(V zápisu vyhledávání pomocí regulárních výrazů (RE) lze ostatně najít občas chyby, nevím, 
zda jde o překlepy, namátkou zjištěné v případě používání kvantifikátorů „?“ a „+“, např. 
nesprávné „o+fizie+l“.) V komentáři OpenOffice/LibreOffice je použití RE popsáno, ale pro 
běžného čtenáře by stálo za to okomentovat např. i odstavec na str. 27, kde se uvádí delší 
formalizovaný zápis.  Byla ontologie databáze konzultována s někým zkušeným a testovány 
různé verze? Takový je obvyklý postup. Proč se o tom autor nenapsal nic kromě toho, že má s 
databází další plány a nebude ji zveřejňovat? Zveřejnění databáze není vůbec nutné, ale její 



stručná prezentace by byla žádoucí: jde o to, aby statistické metody, východiska a problémy 
(diskuse zadání) byly čtenáři dostupné a mohl je pochopit. 

e. Zcela namátkou byly zjištěny neúplné údaje: tak např. německá podoba Klischee, kterou 
prezentuje Duden, má i tvar Cliché, který je okomentován jako starší (frühere Schreibung für 

Cliché). Jak přistupují slovníky k dynamice pravopisu v případě asimilačních procesů? Tyto 
obecné znalosti měly být zmíněny v úvodu k lexikografické části. Němčina má za sebou řadu 
ortografických reforem, příklady dokládající reformní zásahy lze dohledat a komentáře k nim 
též. 

f. Počítačová analýza přinesla několik poznatků, které lze považovat za přínosné: byly 
podchyceny varianty vyskytnuvší se ve zkoumaném korpusu a všechny varianty včetně 
chybových. Výsledky by však měly větší váhu, kdyby byly ze statistického hlediska podrobněji 
popsány a konfrontovány s poznatky z teoretické literatury. 

Závěr: 

Autor se soustředil především na korpusový výzkum, který dělal se zřejmým zájmem. Jeho 
výsledky však bylo možno pečlivěji reflektovat s ohledem na složení zkoumaného korpusu a 
dát do souvislosti s patřičnou sekundární literaturou, která by autora uvedla do problematiky 
pravopisné normy a umožnila by mu výsledky odborně okomentovat. Jazyková stránka textu 
dává tušit, v jakém tempu byl napsán; navíc nebyl zřejmě čas ho zrevidovat, a tak má čtenář 
dojem, že takto odevzdaná práce je pouze pracovní verzí. Po porovnání s úrovní jiných 

odevzdávaných bakalářských prací nelze tuto práci při nejlepší vůli doporučit k 
obhajobě, ale k přepracování, během něhož bude text důsledně konzultován.   

 

 

Praha dne 4. 6. 2019 

 

        doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 


