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Diplomová práce Leily Diab Sémantická diferenciace českých a ruských 

adjektiv společného původu zpracovává velmi zajímavé, ale náročné téma. Diplomantka 

se ve své práci soustředila na problematiku česko-ruských homonymních adjektiva 

snaží se cestou postižení jejich etymologie vysledovat jejich sémantickou diferenciaci a 

objasnit tak jejich dnešní význam. Je třeba hned v úvodu k'1:1statovat, že je to 

problematika nejen čistě teoretická, ale její objasnění může mít i ryze praktické 

lingvodidaktické aplikace při výuce ruštiny v českém jazykovém prostředí a češtiny 

v prostředí ruskojazyčném. Právě v tom je nutno spatřovat přínos předložené diplomové 

práce. L. Diab. 

Autorka svou práci, jež má 71 stran, rozdělila do dvou celků, které dále člení na 

podkapitoly. Práce obsahuje též úvod, v němž diplomantka formuluje cíl své práce, 

závěr a seznam použité literatury. V první, teoretické části nazvané K tématu 

sémantické diferenciace českých a ruských adjektiv společného původu diplomantka 

vymezuje pojmy mezijazykové polysémie a homonymie, všímá si historie otázky 

česko-ruské polysémie a pokouší se také o stručnou charakteristik; .. česko-ruské slovní 

zásoby a o postižení slovanských adjektiv jako slovního druhu. Vychází při tom 

z dostupné odborné literatury české i ruské, především se opírá o práce J. Vlčka. Tato 

část není příliš rozsáhlá (11 stran); možná, že v některých partiích by hlubší pohled 

mohl přispět k celkově vyšší úrovní diplomové práce. Druhou část tvoří slovník česko

ruských polysémních dvojic. Autorka je rozděluje na dvě skupiny - na adjektiva 

primární (12 dvojic) a sekundární (29 dvojic). Slovníku předchází krátké vysvětlení 

postupu při jeho zpracování. Všechna hesla jsou zpracována týmž metodologickým 

postupem: diplomantka nejprve uvádí vysvětlení významu českého a potom ruského 

ekvivalentu, následují příklady daných homonym i z dalších, především slovanských 

jazyků, a to i v diachronním pohledu; dále následuje etymologický výklad a upozornění 

na příbuznost s dalšími jazyky. Na závěr se diplomantka pokouší o postižení 



sémantického vývoje českého a ruského ekvivalentu dané dvojice. Zdá se, že zvolený 

postup umožnil diplomantce dobře postihnout význam obou členů hJmonymní dvojice. 

K jednotlivým pasážím diplomové práci je možno mít dílčí připomínky. 

Například na s. 10 diplomantka uvádí, že "česká slovní zásoba se formovala na základě 

jednoho národního jazyka a do určité míry na ni působila němčina. Český jazyk musel 

dlouho čelit hrozbě germanizace, a proto se po celou dobu ohrožení snažil důsledně 

vyhýbat jakýmkoli výpůjčkám." S tímto tvrzením nelze plně souhlasit, četné 

germanismy v jazyce spisovném, ale především ještě četnější germanismy v nespisovné 

vrstvě českého národního jazyka (bez ohledu na to, že už dnes mnohdy vyšly z běžného 

užívání - tébich, pucovat, piglovat, ponk, vercajk, je to hajs ... ) jsou toho přesvědčivým 

důkazem. Rovněž diplomantčin výklad o vzniku slovních druhů je značně zjednodušen. 

Některým formulacím příliš nerozumím, kupříkladu na s. 11: "Nejstarším tvarem 

slovního vyjadřování byla zcela nediferencovaná věta." 

Diplomová práce též dobře odráží jazykovou kompetenci diplomantky. Je třeba 

konstatovat, že práce je psána vcelku kultivovanou češtinou. Proto je škoda, že se 

autorka práce na mnohých místech dopustila pravopisných chyb (při pečlivé korektuře 

mohly být snadno opraveny), např. na straně 21, 46, 50, 51, 52, 53, 64 i jinde. Na 

mnoha místech najdeme důkaz o tom, že diplomantka ne zcela bezpečně rozlišuje mezi 

slovesnými tvary spisovnými a nespisovnými v 1. osobě plurálu indikativu prézentu -

"budem - budeme" (např. s. 7,47,59,65 ... ). Na syntaktické úrovni je ojediněle patrný 

negativní transfer rusko-český (např. s. 17). Drobné připomíll)<.y lze mít rovněž 

k transliteraci rusky psané literatury uvedené v bibliografii (s. 70 - 71). 

I přes tyto výtky lze konstatovat, že diplomantka Leila Diab předložila 

k obhajobě diplomovou práci, která splňuje kritéria, jež Univerzita Karlova stanovila 

pro diplomové práce svých absolventů. 

Proto tuto diplomovou práci plně doporučuji k obhajobě. 
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