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Diplomová práce Jitky Peschel se zabývá analýzou slov staroslověnského původu 

v ruském jazyce. Tato lexikální skupina tvoří nejpočetnější a nejstarší složku přejatých slov 
ruského jazyka. Staroslověnská slova fungují ve všech vrstvách ruské slovní zásoby a jsou její 
nedílnou součástí. Diplomantka si dala za cíl popsat vliv staroslověnštiny na vývoj ruského 
jazyka, podrobit slova staroslověnského původu komplexní analýze z hlediska fonetického, 
morfologického, sémantického a stylistického. 

Předkládaná diplomová práce čítá 99 stran a skládá se ze tří kapitol, rozsáhlého 
resumé v češtině, seznamu použité literatury a přílohy. V úvodní části diplomantka 
odůvodňuje výběr tématu, vymezuje cíle svého výzkumu a metody jeho zpracování. V první 
teoretické kapitole se Jitka Peschel věnuje otázkám vlivu staroslověnštiny na vývoj spisovné 
ruštiny.  Zde autorka přesvědčivě prokázala, že se seznámila s relevantní odbornou literaturou 
zabývající se danou problematikou. V dalších částech diplomové práce se Jitka Peschel 
zabývá lingvistickou analýzou slov staroslověnského původu v ruském jazyce, popisuje jejich 
fonetické a morfologické rysy, tematické skupiny, funkční a stylové rozvrstvení.  

Dobře promyšlenou je třetí část diplomové práce, kde se autorka věnuje sémantickým 
procesům, kterými slova staroslověnského původu prošla v průběhu jejich fungování. Jde o 
metaforizaci, sémantický posun, specializaci a terminologizaci významu, sémantickou 
kontaminaci atd.  J. Peschel popisuje procesy sémantické a stylistické diferenciace slov 
staroslověnského původu a jejich ruských ekvivalentů.  Autorka projevila dobré znalosti 
teorie a historie ruského jazyka, schopnost pracovat s vědeckou literaturou a odbornými 
slovníky, samostatně analyzovat lingvistické jevy a shrnout vlastní závěry. 

Jitka Peschel pracovala na tomto tématu pilně, průběžně konzultovala postupy svého 
diplomového šetření. Text je logicky strukturován, opírá se o solidní teoretickou základnu.   

Jako připomínku uvádím některá nepřesná označení stylistického zabarvení 
frazeologismů staroslověnského původu (str. 60 - земля обетованная, камень 
преткновения, краеугольный камень  aj.).  

Předložená diplomová práce splňuje po obsahové i formální stránce požadavky 
kladené na práce tohoto druhu.  

Diplomovou práci Jitky Peschel doporučuji k obhajobě a navrhuji vysoké hodnocení. 
 
V Praze dne 3. 6. 2013 
 

Doc. PhDr. Lilia Nazarenko, CSc. 
 
 


