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Posuzovaná bakalářská práce tematicky představuje příspěvek k německému jazyku 

v dané oblasti východního Slovenska, o které pojednává z historické a diachronně 

jazykovědné perspektivy zaměřené na problematiku německých vlastních jmen. 

V kontextu dosavadního historického výzkumu německého jazyka na Slovensku, 

kterým se kromě germanistky a konzultantky práce M. Papsonové zabývali také E. 

Skála, I. T. Piirainen, A. Ziegler, J. Meier a další, se jedná o zajímavé a podnětné 

téma, které reflektuje zájem autorky práce o historii a jazyk německé menšiny 

v Dobšiné. 

Snaha autorky o zachycení šíře historické problematiky se promítá do 

samotného názvu práce, který by ale na základě zkoumaného jazykového materiálu 

vlastních jmen měl být z hlediska časového vymezení zúžen na 20. století (takto budí 

název práce dojem, že výzkum vlastních jmen excerpovaných z matrik zahrnuje jejich 

vývojové proměny v průběhu dějin od nejstarších dob do současnosti). Ambiciózní 

plán práce koresponduje i se stanovenými cíli práce (abstrakt + str. 6–7), které zde 

ovšem vedly k vytvoření roztříštěné mozaiky dílčích obsahových částí práce. 

Jednotlivé oddíly spolu sice souvisí vazbou na daný region, ale nejsou mezi sebou 

konstruktivně propojeny a tvoří v rámci práce samostatné izolované a z hlediska 

rozsahu nevyvážené jednotky – historickou a jazykovědnou. Je samozřejmé, že 

historie dané oblasti úzce souvisí s vývojem jazyka a historický exkurz je v tomto 

směru vždy žádoucí; jeho koncepce musí být ale jasná a s ohledem na zkoumaný 

jazykový materiál opodstatněná; zde by se jednalo především o demografické aspekty 

osídlení, původ německého obyvatelstva, jeho činnost apod., které vykazují souvislosti 

se zkoumanou otázkou vlastních jmen. V zájmu přehlednosti by bylo vhodné označit 

náležitě číslováním i podkapitoly základních součástí práce. 



 
 

Po metodologické stránce je třeba ocenit práci s historickými písemnými 

prameny, která není u prací bakalářského typu samozřejmostí, i snahu o typologii 

vlastních jmen a jejich lingvistickou analýzu. Nejasná zůstává klasifikace pro 

vymezení německých a neněmeckých jmen (str. 38); písemná forma záznamu 

vlastních jmen není vzhledem k jejich specifikům a variabilitě psaní zcela adekvátní. 

U zdrobnělin s příponou -el, -ke (str. 27) vzniká otázka na jejich výskyt a původ 

související s historickým kontextem jazyka německých obyvatel. Také by bylo vhodné 

vyhodnotit data z r. 1995 (str. 52–53), kde se nabízí otázka na podíl jmen německého 

původu mezi obyvatelstvem Dobšiné a jejich proměny (kromě uvedeného sufixu -ová 

u ženských příjmení) ve srovnání s meziválečným obdobím.  

Autorka bakalářské práce se seznámila podle názoru oponentky se základní 

odbornou literaturou, při jejím využití by se ale neměla opírat opakovaně o jeden 

zdroj, ale zohlednit danou problematiku z perspektivy různých stanovisek odborníků, 

které právě k onomastice běžně patří (např. u výkladu původu německého názvu 

Dobschau, str. 9–10; k tématu místních názvů s příponou -au vznikly příspěvky 

zahraničních i domácích lingvistů, např. V. Šmilauera, 1965). Oponentka postrádá 

použití etymologických slovníků, které k pracím tohoto typu neodmyslitelně patří a 

které poskytují informace dohledatelné i v historických slovnících němčiny. Je také 

určitě vhodnější pracovat s novějším, přepracovaným vydáním příručky Kleine 

Enzyklopädie. Deutsche Sprache W. Fleischera a kol. z roku 2001. V rámci řady 

Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft (zde: Handbuch zur 

Onomastik) nebo např. sborníku Sprache und Sprachen im mitteleuropäischen Raum: 

Vorträge der internationalen Linguistik-Tage Trnava 2005 (2006) editorky R. 

Kozmové je třeba odkazovat na jednotlivé studie, které byly pro danou práci zdrojem 

informací. Součástí úplných bibliografických odkazů na studie nebo články je také 

uvedení stránkového rozsahu jednotlivých příspěvků. U titulu Krvavá noc na 

Švédských šancích (2015) došlo v uvedení autorů W. Fleischera, H. Protze a P. 

Suchslanda k omylu; zároveň je třeba doplnit, že druhé, rozšířené vydání knihy F. 

Hýbla je z r. 2018. Přílohy se z podstatné části týkají onomastické části práce, 

v případě výpovědi svědka událostí přerovského masakru by se hodil tento materiál 



 
 

spíše do práce primárně historické povahy (pokud nemá zásadnější význam pro daný 

lingvistický výzkum).  

V souvislosti s použitou terminologií by oponentku zajímal s ohledem na 

kontext výklad pojmů Nationalität (např. str. 6, 10) – Volk – Nation – Minderheit, 

v historických souvislostech pak označení Sudetenland (str. 14) a vysvětlení, proč 

použití Tschechien (str. 12) není z historického hlediska relevantní. K otázce 

podněcuje v daném kontextu i použití adjektiva modern(e) (str. 25). 

Z formálního hlediska je třeba poukázat na nedostatky poznámek pod čarou, 

které mají začínat velkým písmenem a končit tečkou (srov. použitá odborná literatura). 

Dále chybí u některých místních jmen uvedených v němčině jejich aktuální, v tomto 

případě slovenský a český název (str. 14), např. Käsmark / Kežmarok, Georgenberg / 

Spišsská Sobota, Schluckenau / Šluknov, Aussig / Ústí nad Labem; jedná se o úzus 

uplatňovaný v onomastických, historiolingvistických i historických pracích. Po 

jazykové stránce, která z celkového pohledu splňuje požadavky kladené na bakalářský 

typ práce, by posuzovatelka navrhovala dílčí úpravy a opravy (u jednotlivých jevů jsou 

příklady odkazů uvedeny v chronologickém pořadí). Místy je třeba zlepšit styl (např. 

v používání préterita místo perfekta u sloves, např. str. 6), v textu se jinak objevují 

dílčí chyby v deklinaci adjektiv (např. str. 16, 19) a substantiv (např. str. 19), ve 

slovosledu vedlejší věty (např. str. 6), interpunkci v souvětích (např. str 6, 14) a 

pravopisu (psaní velkých písmen u historických událostí, např. str. 7; psaní sch a s, 

např. str. 15). Z překlepů by oponentka poukázala na opravu místního názvu 

Alwalddcorf na Altwarddorf / Stará Lesná. 

 

Závěr: I přes uvedené výhrady d o p o r u č u j i, s přihlédnutím k náročnosti 

zpracovaného tématu, bakalářskou práci Ely SABOLOVÉ k obhajobě, kde bude mít 

autorka práce možnost doplnit nejasnosti a vyjádřit se k otázkám uvedeným 

v předloženém posudku. 
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