
Posudek vedoucí diplomové práce
na diplomovou práci Michaely Hlaváčkové 

na téma
Zpracování latinismů v německo-českém překladovém slovníku. 

ÚGS FF UK 2010, 142 str.

Předložená práce se zabývá tématem, které je vázáno na řešení projektu Velkého 
Německo-českého akademického slovníku pod mým vedením. Zároveň 
představuje téma, které je organickou součástí většího celku, totiž výzkum 
slovních výpůjček z hlediska jejich vědecky podloženého a tedy náročnějšího
slovníkového zpracování.
Práce Michaely Hlaváčkové měla solidní materiálový základ (podmínkou  
vypracování syntetické části bylo vypracování 701 hesel, resp. analýza 
databázových  vstupů), na němž bylo možno vypozorovat problémy, které 
zpracování výpůjček zpravidla provázejí. Teoretickým rámcem zpracování byla 
pražská teorie o periferii a centru (srv. Filipcovu stať v Travaux Linguistique de 
Prague, sv. 2), která měla být kriticky okomentována na základě korpusových
výzkumů, jež za autorova života ještě nebyly známy. Kromě toho se 
diplomandka pokusila aplikovat nový analytický nástroj, který použila na 
pokusně sestavených, časově perspektivizovaných korpusech, aby tak přispěla 
k výzkumu, jež byl prezentován v Liverpoolu v roce 2009, a na němž se podílela 
vedoucí této práce. Takto měla demonstrovat reálný vztah periferie a centra 
s ohledem na proměny slovní zásoby v čase a precizovat pohled na postavení 
některých latinismů v současné německé slovní zásobě.
S potěšením konstatuji, že náročnost tématu nepředstavovala pro diplomandku 
problém. Naopak, velmi přesně pochopila, že postavení latinismů je nutno 
postavit na historický základ (kap. 3.). Vysvětlila zdařile základní lexikologické 
pojmy, představila metodologii výzkumu, okomentovala přitom výstižně a 
kriticky používání slovníků, korpusů a internetu. Teorii periferie a centra 
vysvětlila a okomentovala v kapitole 5. Popsala postoj strukturalistů a 
korpusových lingvistů a na graficky velmi vydařených lexikálních mapách 
demonstrovala pohyb ve vnímání latinismů vázaných na  jednotlivé diskursy.
V kapitole šesté se diplomandka zabývá podrobnou analýzou zpracovaných 
lemmat a postupuje konsistentně od poznámek k výslovnosti, pravopisu přes 
morfologii (tvoření genitivu, sufixaci, otázky rodu), kalkování, sémantiku a 
stylistiku k problémům frekvence, ekvivalentace simplicií i frazémů.
Je třeba ocenit, že zohlednila i onomaziologický pohled, tj. především účast 
latinismů na vytváření terminologie medicíny, matematiky, lingvistiky a hudby. 
Nezabývá se však jimi jednostranně, ale zároveň reflektuje i jejich konkurenční 



profily, aby vynikl jejich typický úzus. Uvažuje např. o formě pravopisu a její 
vázanosti na diskurz.
Na základě analýzy vypracovala seznam problémových případů, kde jsou potíže 
s ekvivalencí a shrnula své výsledky ve formě doporučení, jichž by se měli 
zpracovatelé slovníku držet.Ta se týkají hlavně funkčnosti dublet a možné 
užitečné homonymizace při velkých diferencích ve významu (Kasus – Casus). 
Autorka vidí nutnost dokládat kontexty užití tam, kde stojí proti sobě tvar 
latinský a německý (Suizid – Selbstmord) nebo tam, kde existuje vedle sebe více 
forem při tvoření plurálu (Haruspexe – Haruspices – Haruspizes). Rovněž 
podporuje zkušenost zběhlých spolupracovníků na projektu v tom ohledu, že je 
třeba velmi kriticky hodnotit stylistické markery v DUW. Autoři zde velmi 
nejednoznačně rozlišují mezi stylistikou a pragmatickými aspekty užití (Jesuit).
Diplomandka zaregistrovala nejednotnost formálního metajazykového značení 
těch lexémů, které se vztahují k antice a středověku. Dále zaregistrovala 
nedostatky v přiřazování lexémů k jednotlivým odborným oblastem (Onyx –
Pyrit).
Velmi záslužná a poctivě odvedená práce Michaely Hlaváčkové má místy 
nedostatky na jazykové úrovni. Přes velmi usilovnou snahu o kvalitu textu se jí 
občas vloudily chyby, které jsem vyznačila tužkou do recenzního výtisku, např. 
chybný slovosled (str. 84 po spojce obwohl).
Pro obhajobu navrhuji, aby se blíže vyjádřila k tématu Perspektiva zapracování 
latinismů do překladových slovníků. Autorka si totiž bystře všimla 
sociologického aspektu při jejich zpracování, totiž stále více chybějících znalostí 
latiny i u adresátů slovníku, tj. akademicky vzdělaných lidí. Tento aspekt ale 
více nerozvedla.
Přes výtku na adresu jazykových chyb musím závěrem s radostí konstatovat, že 
se jedná obsahově o výbornou práci, takže ji s radostí doporučují k obhajobě.
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