
Oponentský posudek bakalářské práce 

 

K vypracování posudku mi jako oponentovi byla předložena bakalářská práce Zorice 

Stojanovičové na téma Sličnosti srpskog i slovačkog jezika u okviru gramatičke kategorije 

imenica), Praha 2013, 46 str. 

 

Práce se zabývá srovnáním terminologie názvů členů rodiny a příbuzenských vztahů v 

srbském a slovenském jazyce. Celkem je v práci popsáno 28 těchto vztahů s odpovídajícími 

názvy jak v srbštině, tak ve slovenštině. Tento popis je prováděn především z etymologického 

hlediska s využitím stávajících etymologických slovníků. Místy je doplněn širším 

etnologickým kontextem či paralelami z jiných slovanských i neslovanských jazyků. (Z práce 

se dozvídáme mimo jiné například o tom, jak nezáviděníhodné bývávalo postavení zetě v 

Pobaltí, či o pozůstatcích matriarchálního uspořádání společnosti na Kavkaze, což se odrazilo 

i v jazykové podobě tamního označení příbuzenských vztahů.) 

Hlavní závěr prováděného srovnání srbské a slovenské terminologie, ke kterému 

autorka dochází, je ten, že ve slovenštině řada slov označujících vzdálenější příbuzné již 

zanikla, zatímco v srbštině se tato označení dochovala. Příčinu tohoto jevu spatřuje v tom, že 

ve slovenském prostředí dříve došlo k rozpadu velkých rodinných společenství, mladí 

novomanželé se po svatbě stěhovali pryč, nebyli se vzdálenějšími příbuznými v příliš častém 

kontaktu, a proto vymizela potřeba označovat je specifickými termíny. Oproti tomu srbská 

společnost po delší dobu (a částečně snad i doposud), zůstávala organizována ve větších 

rodinách, kde žilo několik generací pohromadě, a proto bylo nutno přesněji rozlišovat mezi 

jednotlivými příbuznými. Jistá nivelizace nastala pouze ve vztahu k původní rodině nevěsty, 

která žila zpravidla jinde, a proto nebylo tak důležité mezi jednotlivými členy její rodiny tak 

přesně rozlišovat. Nicméně v historické perspektivě i slovenština mívala tato označení 

(některá jsou doložená, jiná můžeme alespoň předpokládat), a tato označení byla i jazykově 

blízká srbským termínům, což je dáno společnými praslovanskými, a mnohdy dokonce i 

obecně indoevropskými kořeny). 

Tím, že se práce omezuje prakticky pouze na slovníkové prameny, zohledňuje 

převážně kvalitativní aspekt problému, přičemž kvantitativní aspekt je zmíněn jen sporadicky 

formou poznámky, že některý termín i ve slovenštině existuje, ale příliš se nepoužívá. Přitom 

právě míra povědomí o této oblasti názvosloví, případně regionální rozdíly, by mohly být 

zajímavé. Také postupný ústup některých termínů z obecného užívání je v práci časově 



specifikován jen v několika případech. Za jistou slabinu práce pokládám skutečnost, že se 

autorka nepokusila o žádný vlastní výzkum a prováděla pouze excerpci z již existujících 

slovníků a odborné literatury. Nicméně s ohledem na to, že se jedná o práci bakalářskou, je 

možno i takovýto přístup akceptovat. 

Práce je psána v srbském jazyce. Skutečnost, že autorka pochází z bilingvního 

slovensko-srbského prostředí, se trochu negativně odrazila při psaní českého abstraktu, kde 

čtenáře na první pohled upoutají nešťastné interference mezi srbštinou, slovenštinou a 

češtinou. 

S ohledem na výše uvedené, přes drobné výtky, pokládám tuto práci z informativního 

hlediska za přínosnou pro prvotní seznámení s danou problematikou a domnívám se, že 

autorka konzistentním způsobem naplnila cíle, které si v úvodu vytkla. Práce splňuje nároky 

kladené na bakalářskou práci, proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji známku velmi 

dobře. 

 

 

V Praze, 5. 9. 2013 Mgr. Karel Jirásek, Ph.D. 


