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Mezijazyková homonymie/polysémie je vděčné téma, které se celkem přirozeně nabízí ke 

zpracování českým slavistům či na druhé straně bohemistům z jiných slovanských zemí. 

Neřekl bych, že právě téma česko-ruské homonymie/polysémie je přehlížené a málo 

zpracované, jak tvrdí diplomantka - o tom koneckonců svědčí i její bibliografické odkazy. 

Většinou však jsou podobné soupisy "zrádných" slov koncipovány synchronně. Autorka se 

pokusila o náročnější úkol: objasnit etymologicky sémantickou diferenciaci podobně znějících 

českých a ruských adjektiv na jejich cestě ze společného psI. východiska. Úkol to byl obtížný 

především proto, že sémantická rekonstrukce v etymologických slovnících většinou stále ještě 

pokulhává za rekonstrukcí formální a že tedy diplomantka často neměla o co se opřít. 

Při koncipování práce postupovala autorka vcelku standardním a očekávaným způsobem. 

V první části se nejprve pokouší vymezit vztah homonymie a polysémie, charakterizuje 

obecně sémantické změny a specifika česko-ruské slovní zásoby a nakonec se zabývá 

zvláštními rysy adjektiv jako slovního druhu. V této části by ovšem byly na místě častější 

odkazy na odbornou literaturu, z níž diplomantka čerpala - např. když na s. 12 píše o absenci 

adjektiv v thajštině či arabštině, jistě to není z její hlavy. 

V praktické slovníkové části, která je těžištěm práce, jsou adjektiva rozdělena na primární 

a sekundární. Každé heslo uvádí význam českého a ruského slova i jeho významy (pokud se 

liší) ve starších fázích jazyka a v jiných slovanských jazycích, dále jsou nastíněny 

etymologické výklady (na základě standardních českých a ruských etymologických příruček) 

a nakonec předpokládaný sémantický vývoj českého a ruského slova. 

Ve zpracování této části najdeme některé nedostatky, které jsou způsobeny obtížností 

tématu i malou etymologickou zkušeností autorky. Sémantické řetězce navržené autorkou 

nejsou vždy přesvědčivé, často by se dal vývoj významu popsat logičtěji a přímočařeji (viz 

např. hesla lichý, rychlý, činný, pošlý/prošlý, upřímný). Je to dáno i tím, že ačkoli diplomantka 

podává poměrně bohatý soupis různých, často i formálně vzdálenějších tvarů, nedokáže vždy 

historický lexikální materiál dostatečně využít při sémantických výkladech. Tak zůstává bez 

povšimnutí třeba fakt, že jak č. krásný, tak r. krasnyj mělo někdy ve 14. st. oba významy 

("krásný" i "červený") a jen postupně převážil význam jediný, v každém jazyce jiný. 

Podobně se nezohledňuje, že i stč. žírný mělo dnešní význam svého ruského protějšku "tučný, 

tlustý'". Význam psI. *čbrstv'b lze na základě stsl. a dalších slov. jazyků celkem spolehlivě 



rekonstruovat jako "pevný", další spekulace (ač se o ně některé slovníky pokoušejí) již nejsou 

nutné. 

Autorka se také někdy zbytečně násilně snaží aplikovat na konkrétní sémantické změny 

těch několik rámcových sémantických posunů a přenesení, které se v příručkách uvádějí. Tak 

převládnutí negativní sémantiky u č. divný jistě není následek generalizace, posun "barevný" 

- "krásný" lze sotva označit za metonymii, při posunu významu slova god'b "vhodná doba" 

- "vhodný čas (ke slavení)" (s. 40) není rovněž důvod zmiňovat generalizaci (ale to je spíš 

problém nevhodného řetězení významů, jak o tom byla řeč již výše). 

V práci nacházíme určité stylizační neobratnosti, které však jsou u nerodilého mluvčího 

tolerovatelné. Začátek posledního odstavce u hesla bystrý nedává smysl (ale tam to zřejmě 

není otázka stylizace). Nepříjemný je poměrně velký počet překlepů a pravopisných chyb 

(interpunkce, velká písmena, koncovky); v tomto ohledu měla být redakce práce pečlivější. 

I přes některé nedostatky je diplomová práce Leily Diab solidním a odvážným pokusem 

zpracovat náročné a obtížně uchopitelné téma sémantické diferenciace a rád ji doporučuji 

k obhajobě. 
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