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Posudek bakalářské práce 

 

Předkládaná bakalářská práce se věnuje historickému problému, k němuž jsou připojeny 

onomastické prvky. Jde o zajímavé téma, které reflektuje historizující perspektivu německého 

jazyka a aspekty života německé menšiny ve vybrané konkrétní obci na Slovensku. 

Navzdory zajímavému tématu trpí práce především nedostatkem koherence 

spočívajícím v tom, že historický přehled vývoje Dobšiné, onomastická část a interview 

v příloze jsou umístěny relativně volně vedle sebe, a nejsou spolu zcela promyšleně provázány. 

Takovéto seskládání izolovaných částí snižuje rovněž čtivost textu. Problém struktury práce je 

založen již v abstraktu, v němž jsou vytýčeny v zásadě dva ne úplně sourodé cíle: Na jednu 

stranu se „práce venuje onomastickému výskumu a analýze vlastných mien nemeckého pôvodu 

[…]“, na druhou stranu je cílem práce „stručne spracovať dějiny mesta Dobšiná a jeho 

demografickú štruktúru s dôrazom na vývin nemeckého etnika“. Jistý společný jmenovatel 

samozřejmě vypozorovat lze, ale práce ukazuje, že sladění obou cílů nebude nikterak snadné. 

To je dále dotvrzeno i v obsahu, úvodu a vlastních kapitolách. Pokud autorka chtěla svůj 

výzkum zaměřit na vlastní jména (srov. např. formulaci „[d]iese onomastische Arbeit“ nahoře 

na str. 34), mohla práce v zásadě začít až na str. 16. Problém nedostatku koherence se dále 

projevuje v tom, že konkrétnější výzkumné otázky resp. hypotézy autorka formuluje až na str. 

35, navíc v kapitole nazvané „Methodologie“, která spíše než o metodologii výzkumu vypovídá 

o zdrojích dat. Do jednoduchých a srozumitelných výzkumných otázek měl vyústit již úvod – 

optimální místo k tomu by se dalo nalézt např. na str. 7. 

Historická část se v kontextu předkládané práce ukazuje jako velmi samostatná a 

takříkajíc „odpojená“ od části onomastické, než aby plnila funkci rámce pro vlastní 

onomastický výzkum. Ostrý nekoherentní přechod mezi těmito celky je zvlášť patrný na str. 15 

(konec historického přehledu) a str. 16 (začátek kapitoly „Name und Onomastik“), mezi nimiž 

neexistuje prakticky žádná návaznost. Velmi izolované je rovněž jinak zajímavé interview na 

str. 60-62, připojené k historickému přehledu za pár řádků týkajících se první světové války a 

převyprávěné na str. 13-15.  

Při celkovém přehledu práce se kromě toho ukazuje, že autorka k tématu přistupovala 

někde až příliš zeširoka (obecné pasáže o onomastice na str. 21, o germánských jménech na str. 

23 i jinde), zatímco jinde velmi detailně, což ruší vyváženost textu a koncentrovanost na vlastní 

téma. Na textu lze pozorovat určité dilema, jak se autorka pokoušela skloubit dva výše uvedené 
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cíle práce. Pokud měla být práce onomastická, mohl být historický úvod stručnější a zaměřený 

převážně na demografická data, která se pro propojení s onomastikou hodí nejlépe. Přerovský 

masakr by z povahy věci bylo možné okomentovat zřejmě jen ve formě doprovodné poznámky 

pod čarou. 

Další nemalý problém představuje práce s odkazy, které jsou vzhledem k rozsáhlým 

převzatým přehledovým pasážím dosti řídké. Např. na str. 30 nebo 33, velmi bohatých na 

konkrétní údaje, chybí jakýkoli odkaz. Přitom při pozornějším prostudování textu čtenář zjistí, 

že autorka v zásadě pracuje s několika málo dominantními zdroji: Agricola 1970 a Nübling 

2015 v části onomastické a Rozložník 2008 v historickém přehledu. (U posledně uvedeného 

navíc vzniká otázka, do jaké míry autorka překládala slovenský originál). Některé odkazy navíc 

nejsou standardní (např. na str. 20 i jinde formulace „In der Kleinen Enzyklopädie – Die 

deutsche Sprache ist der Fall der Isolierung des Wortes Schmied demonstriert […]“). Nevhodné 

jsou rovněž křížové odkazy, v nichž je nejprve uveden konkrétní autor nějakého tvrzení, ale 

v odkazu je zmíněn autor jiný (např. na str. 21 „Ernst Eichler behauptet, dass […]. (Hilty 1995, 

S. 1)). Jiné informačně cenné zdroje naopak v textu chybějí (např. Kossův úvod do onomastiky 

není využit vůbec, je pouze uveden v seznamu literatury na str. 54). Totéž platí pro položku 

Kozmová 2006. Obsahově nevyužitý zůstal svazek HSK Onomastik. Autorka sice odkazuje na 

„Hilty 1995, S. 1 nebo S. 8-12”, avšak tento odkaz je zavádějící, pokud se jedná o první článek 

této rozsáhlé příručky, který není v seznamu literatury patřičně uveden. Nezvyklé a rušivé je 

dále uvádění projektů, v jejichž rámci některé publikace vznikaly (např. informace o Štúrově 

ústavu na str. 52).  

Pro nezasvěceného čtenáře může být složité porozumět některým nevysvětleným 

termínům (např. termín „Übername”). 

Ohledně zdrojů dat autorka pracuje jednak s údaji z matrik, jednak s údaji sdělenými v 

rámci interview s jedním respondentem. Jde-li však o zmíněné interview, chybějí podrobnější 

informace o strategii, kterou autorka při sběru těchto dat sledovala, o délce interview, situačním 

kontextu, v němž byl záznam pořízen, o jazyce, způsobu záznamu atd. 

Z analytického hlediska se jeví jako nejasné, jak přesně autorka kategorizovala vlastní 

jména vypsaná z matrik jako jména německá či neněmecká. Argumentaci k tomuto třídění 

autorka nikde nepředesílá, takže vzniká pocit, že postupovala intuitivně (srov. předposlední 

odstavec na str. 37). Přitom se pro práci jedná o zásadní záležitost. V 5. části nazvané 

„Familiennamenanalyse” autorka uvádí seznam jmen z matrik doplněný o slovotvorné či 

lexikálně sémantické komentáře převzaté většinou z Ebnerova slovníku (2015) či dalších 

zdrojů. Vlastní autorská analýza tak vychází jako velmi skromná. 
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Poslední velký problém představují až příliš krátké závěry na str. 53, které obnášejí 

necelých devět řádků! V takovýchto závěrech autorka samozřejmě nemůže mít prostor pro 

hlubší reflexi ani interpretaci předchozích onomastických přehledů. Není zde zahrnuta např. ani 

zmínka o přerovském masakru či dalších obsazích z interview, čímž tento zdroj dat dostává 

ještě zřetelněji charakter pouhého přívěsku. Předkládaná práce tak nakonec neobsahuje ani 

syntézu, v níž by autorka měla shrnout podstatné výsledky výzkumu a načrtnout eventuálně 

směry dalšího bádání. 

Z jazykového hlediska je práce napsaná přijatelnou němčinou. I v oblasti gramatiky či 

stylistiky se však nezřídka vyskytnou ne právě banální nedostatky. Místy autorka nevhodně 

používá věty bez finitních sloves (např. poslední věta již ve slovenském i anglickém abstraktu), 

místy čtenář narazí na neobratné fomulace jako např. na str. 52 „[d]er zweite Graph gehört 

hingegen zu weiblichen Nachnamen […]”, na str. 12 „[d]as Fehlen einer slowakischen 

Standardsprache in den Schulen verbesserte sich” nebo na str. 6 „[d]er Aufbau der 

Bevölkerung” či „die Verwaltung der Administration”. Na téže straně je uveden chybný rod 

„das Reichtum”, na str. 15 nesprávné psaní „die Geschpräche”, na str. 16 nesprávná deklinace 

adjektiva v akuzativní frázi „zwei verschiedenen Weisen”, na str. 17 chybná slovesná forma 

„man musst”, na str. 19 chybná akuzativní forma „für einen Repräsentant” apod. (výčet není 

ani zdaleka úplný). Bezproblémová není ani interpunkce, kdy kromě čárek v souvětích chybějí 

tečky za poznámkami pod čarou nebo velká písmena na jejich počátku. 

 

Shrnutí: Práce se věnuje zajímavému tématu, ale obsahuje příliš mnoho problematických míst, 

než aby mohla dostát základním požadavkům na bakalářskou práci kladeným: jasné a 

jednoduché výzkumné otázky v úvodu, na něž čtenář v závěrech dostane vyargumentované 

odpovědi; solidní teoretický rámec, který zamezí rozbíhání textu do různých směrů, zabezpečí 

koherenci celé práce a usměrní postup výzkumu; srozumitelná a o teoretický rámec opřená 

analýza dat reflektovaná v syntetickém závěru a v neposlední řadě též zvládnuté řemeslo 

zacházení s odkazy. Relativně nejméně problematickou částí tak nakonec zůstává jazykové 

zpracování, které však nevyváží nedostatky koncepčního a obsahového rázu. Z uvedených 

důvodů proto nelze práci doporučit k obhajobě. Navrhuji přepracování ve výše uvedených 

oblastech. 

 

V Praze 28. srpna 2021                                                                                    Vít Dovalil, Ph.D. 


