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Autor: Marie Švadlenková

Vedoucí práce: Doc.PhDr.Lilia Nazarenko, CSc.

Diplomová práce Marie Švadlenkové se zabývá zajímavým tématem – slovy 

německého původu v ruském jazyce. Germanizmy tvoří značnou složku přejatých slov 

ruského jazyka a jsou součástí jak jeho terminologického systému, tak i běžné slovní 

zásoby. Diplomantka si dala za cíl sesbírat slova německého původu metodou 

excerpce ze slovníků a podrobit je komplexní lexikálně-sémantické, fonetické, 

pravopisné, morfologické a stylistické analýze.

Práce má 106 stran textu, seznam použité literatury, resumé a přílohu. Autorka 

uvádí celkem 31 teoretických a informačních pramenů. V úvodní části diplomantka 

odůvodňuje výběr tématu, vymezuje cíle svého výzkumu a metody jeho zpracování. V 

prvních kapitolách se Marie Švadlenková zabývá teoretickými otázkami přejímání 

slov a historií přejímání slov z němčiny do ruštiny. Další části diplomové práce 

autorka věnuje osvojování německých slov ruským jazykem. Velice důkladně 

diplomantka rozebírá  přizpůsobování  německých slov ruskému fonetickému systému, 

jejich výslovnost a grafickou podobu. Na konkrétních příkladech autorka poukazuje na 

to, že v ruštině není jednotná norma pro zásadu přepisu německých hlásek z latinky do 

azbuky, při tom si ale všímá určitých zákonitostí v této oblasti. 

Zajímavá  je analýza morfologické a slovotvorné stránky osvojování 

německých slov. Diplomantka sleduje změny v gramatických kategoriích přejatých 

substantiv, jejich zapojení do ruského slovotvorného systému. Jistým přínosem je také 

praktická část práce, kde jsou německá slova roztříděna podle lexikálně-tématických 

skupin.

Chtěla bych zdůraznit nespornou samostatnost diplomové práce. Autorka 

shromáždila bohatý lexikální materiál a samostatně provedla jeho lingvistickou 

analýzu na základě získaných teoretických znalostí, což také dokládá seznam použité 

literatury. Diplomantka pracovala na tomto tématu velice pilně, průběžně konzultovala 

postupy svého diplomového šetření.
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Analýza problematiky slovy německého původu v ruském jazyce byla 

provedena v dostatečné hloubce a v souladu s   vytčeným cílem. Text je logicky 

strukturován,  opírá se o solidní teoretickou základnu. Diplomová práce je přínosem, 

jelikož přináší propojení teoretických poznatků s praktickou ukázkou začlenění 

německých slov do ruského jazykového systému a jejich fungování. Kladnou stránkou 

práce je to, že téma přejatých německých slov v ruštině se probírá v srovnání s 

německými přejímkami v češtině. Hodnotu práce zvyšuje také rusko-český slovník 

slov německého původu v příloze.

Diplomová práce M. Švadlenkové splňuje všechna kritéria kladená pro tento 

typ prací, její výsledky můžou být využity v praxi, zejména lexikografické a 

didaktické. Doporučuji diplomovou práci M. Švadlenkové k obhajobě a vysokému 

hodnocení.

V Praze dne 22.7.2010

Doc.PhDr.Lilia Nazarenko, CSc.
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