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Oponentský posudek disertační práce Mgr. Martina Šemelíka 
 

Wortbildung im deutsch-tschechischen Wörterbuch (Slovotvorba v německo-českém slovníku) 

 

Posuzovaná disertační práce se zabývá velmi nesnadnou problematikou zachycení německé 

slovotvorby v německo-českých slovnících a vznikla v rámci prací na připravovaném Velkém 

německo-českém akademickém slovníku (dále VNČAS) vlastně jako jejich derivát. Autor sám 

konstatuje, že vychází z praktické lexikografické práce na zmíněném slovníku a právě praktické 

zřetele, pro uživatele slovníku tak důležité, leží autorovi velmi na srdci, ať se to týká 

makrostruktury, zvláštních slovotvorných oddílů slovníkových hesel, gramatiky slovníku v tzv. 

vnějších textech slovníku i typografie. Autor si také velmi dobře uvědomuje specifika, (ne)výhody 

a omezení tradičních papírových slovníků ve srovnání se slovníky elektronickými. 

 

Práci tvoří dvě velké kapitoly (zvl. kapitola druhá představující jádro práce je rozsáhlá). V první 

kapitole – Úvodních poznámkách – se autor vyjadřuje k současnému stavu poznání němčiny a 

češtiny a jejich systému ve vzájemném porovnání včetně moderních metod korpusové lingvistiky 

(dále hojně v práci využívaných), výuky němčiny jako cizího jazyka i německo-české lexikografie. 

Dále se velmi poučeně (má totiž již velikou lexikografickou praxi!) zabývá lexikografií jako 

specifickou vědní disciplínou, vztahem jazykovědy a bilingvní lexikografie, hodnocením 

autentického jazykového materiálu a bilingvní lexikografie na nesnadném materiálu afixoidů. 

Neopomíjí ani introspekci (jsem rád, že jí autor připisuje důležité místo v lexikografii), která je 

zvlášť důležitá při nadbytku dat poskytovaných korpusy, zmiňuje se o dotazování informantů a 

obecně o slovotvorbě v překladových slovnících zaměřených na recepci i produkci. Na konci 

úvodní kapitoly stručně informuje čtenáře o základních aspektech slovníku VNČAS.  

 

Ve druhé kapitole se autor velmi kriticky vypořádává se slovotvorbou v existujících německo-

českých slovnících, a to hlavně s jejich vnějšími texty, podobou makrostruktury, slovotvornými 

prostředky (zde správně polemizuje s postuláty v práci Brdar-Szabó 1996, s. 78). Zaměřuje se na 

rozbor afixů (předponu -ent, cirkumfix Ge – e, příponu -sam) a na jejich heslové statě a hodnotí je z 

řady hledisek (terminologie, pravopis, výslovnost)... Při hodnocení toho, jak jsou tyto jevy 

zachyceny ve dvou slovnících (Encyklopedický německo-český slovník, 1913–1935) a Duden – 

Německý výkladový slovník s českými ekvivalenty, 1993), je vskutku nesmírně kritický, a to 

oprávněně: člověk se až diví, jak nesoustavně a s mnoha mezerami je slovotvorba (tak důležitá věc 

zvláště v němčině!) v těchto slovnících zpracována. Pak autor přechází k samostatné studii 

vybraného úseku německé slovotvorby: prefixu Ge a cirkumfixu Ge – e, na nichž chce 

demonstrovat zásady tvorby hesel slovotvorných prostředků ve VNČAS. Tato partie je nesmírně 

zajímavá, musím přiznat, že mne velmi bavilo zkoumat jemné rozdíly mezi synonymy, jež 

poskytuje kookurenční analýza pomocí mapy SOM a modulu Contrasting Near Synonyms – na 

mapách i jejich interpretaci z autorova pera jsem si vyloženě „pošmákl“. Tento druh analýzy je 

nesporně jednou z největších vymožeností moderní lexikografie! 

 

V podkapitole 2.4 se pak autor věnuje speciálním slovotvorným oddílům heslových statí a v 

podkapitole 2.5 také typografii a jejím možnostem zachycení slovotvorby. 

 

S autorem zcela souhlasím, že – jak píše v résumé – již dávno uzrál čas k zásadní změně 

paradigmatu v oblasti celé německo-české lexikografie. Sám pociťuji bolestivý nedostatek 

pořádného moderního německo-českého slovníku odrážejícího stav slovní zásoby aspoň od 

poloviny 20. století, ale i nedostatek adekvátního velkého českého výkladového slovníku 

(výkladové slovníky češtiny, jež máme dnes k dispozici, jsou, jak každý ví, beznadějně zastaralé 

(srov. s. 35) a rozsahem malé, to Klégrův tezaurus obsahuje víc lexémů než největší slovník češtiny 
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z poslední doby, tj. ze 70. let 20. století!).  Na s. 41 autor hovoří o bezútěšné (trostlos) situaci v této 

oblasti. Podotýkám, že přes snahu lexikografického týmu v ÚJČ AV ČR si na publikaci 

připravovaného moderního slovníku češtiny ještě řadu let počkáme. Prosím tedy Mgr. Šemelíka i 

celou lexikografickou skupinu vedenou doc. M. Vachkovou, aby svůj mimořádně záslužný projekt 

německo-českého slovníku dovedli ke zdárnému konci. 

 

Ještě pár dílčích poznámek: 

 

Největšími pozitivy práce je podrobný rozbor a dobře argumentovaná kritika dosavadních slovníků 

(ovšem ty slovníky se pod autorovým drobnohledem jeví objektivně tak špatné, že kritika je 

samozřejmá a autor tak má usnadněnu práci) a také návrhy zásad (včetně exemplifikace), jak 

slovotvorbu zachytit ve slovníku VNČAS. 

 

Zcela souhlasím s autorem, že lexikografie je samostatný obor, který přichází s novými teoriemi (s. 

23). 

 

Na s. 26 cituje autor J. Hoffmanovou v souvislosti s přibližováním psaného jazyka jazyku 

mluvenému (týká se to zjevně hlavně češtiny); doporučuji podívat se i na disertaci Michala Křena z 

ÚČNK a seznámit se i s názory nového vedení ÚČNK, a to i v souvislosti s výrokem Hanksovým 

na s. 27. 

 

Ano, do slovníku by měla být zařazena podrobná slovníková gramatika, v jejímž rámci by se měla 

zpracovat slovotvorba (s. 37 nahoře). 

 

Autor dokazuje přímo hrozivé nedostatky v dosavadních slovnících včetně frapantních chyb (na s. 

67 je After spojováno s Aftermiete!, na s. 69 se Adelheid dává do heslové souvislosti s Adel!) – 

zajímalo by mne, jak na takové snad až žertovně působící kiksy autor přišel (nebo je jich tolik, že 

stačí slovník otevřít kdekoli, aby člověk narazil na takovéto chyby?). 

 

Autor cituje M. Vachkovou stýskající si na nízkou slovníkovou kulturu lidu (orientace v příručkách 

a slovnících se na gymnáziích necvičí a nekultivuje). 

 

Při dlouhém vývoji slovníku se může měnit profil uživatele (v souvislosti s vytvářením slovníku 

VNČAS se to míní vzhledem k větší nevzdělanosti uživatelů). To je hrozné, lexikograf musí brát 

ještě v úvahu progresivní tupost lidu a tento aspekt pak zohlednit v pojetí slovníku (snad se 

uživatelé naučí aspoň po delším cvičení abecedu, což je centrální slovníková znalost!). 

 

Slovníky slouží i k obohacení (ne nutně lingvistických, nýbrž encyklopedických) znalostí uživatele 

(s. 40), ano, zcela souhlasím. 

 

Mohl by autor vysvětlit latinský termín: nomina resultati na s. 112? 

 

Na s. 123 se autor zmiňuje o fehlerhafte Lemmatisierung. Jak se dnes morfologicky značkuje a 

lemmatizuje DEREKO, kladu obligátní dotaz? 

 

Práce je velmi dobrou reklamou připravovaného VNAČS. 

 

Ad typografie. V elektronickém slovníku by bylo dobré, kdyby se jednotlivé grafické volby daly 

nastavit podle uživatelova přání (pamatuje se na to ve VNAČS?) 
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Jazyk a formální aspekty práce 

 

Práce je psána – pokud mohu posoudit jako nerodilý mluvčí jazyka práce – vynikající němčinou, 

autor ji zjevně suverénně ovládá. Navíc jsem v práci téměř nenalezl překlepy ani jiné formální 

chyby v textu (snad jen na s. 64, 2. řádek shora: Anordnug; na s. 84 Ergebniss; na s. 132 má být 

snad E4 místo D5; na s. 167 věta Die Typographie... neobsahuje finitní sloveso ist; na s. 170: 

Sohnesplicht 2x), je tedy zjevné, že doktorand přistoupil ke své práci s neobyčejnou pečlivostí. 

Předpokládám, že této své vlastnosti také hojně využívá při přípravě hesel VNAČS. 

 

Větší nedostatek: Upozorňuji na to, že k posouzení jsem dostal špatně svázaný svazek (po s. 156 

hned následuje úsek s. 253–263, tedy část závěrečné přílohy), což je vážná formální chyba. 

 

Závěr 

 

Autor nade vši pochybnost prokázal hluboké znalosti německo-české lexikografie i suverénní 

obeznámenost s problematikou slovotvorby v němčině a s německo-českými překladovými 

slovníky a je jasné, že dokáže samostatně lexikograficky pracovat. Jeho až sžíravá kritika 

současného i dřívějšího stavu německo-české lexikografie dokládá žalostnou současnou situaci, ale 

to se snad brzy změní: z pera M. Vachkové, posuzovaného M. Šemelíka et consortes vzniká na 

základě vypořádání s dosavadní smutně vyhlížející lexikografickou situací slovník nový, který bude 

patrně prost kritizovaných nedostatků. Je výborné, že se práce na VNAČS ujala skupina germanistů 

schopných tak jemné analýzy německé slovní zásoby, jakou předvádí doktorand M. Šemelík. 

Příprava slovníku je tak ve velmi dobrých rukou. 

 

Je nesporné, že předložená disertační práce má velmi vysokou úroveň, a to jak z hlediska analýzy 

dosavadního zachycení slovotvorby v německo-českých slovnících, tak z hlediska kvality autorova 

návrhu hesel v připravovaném VNAČS. Doktorand odvedl velký kus práce a jasně prokázal své 

schopnosti samostatně vědecky pracovat. Práci rád doporučuji k obhajobě a doporučuji též, aby 

doktorandovi byl udělen titul Ph.D. Mám též za to, že práce by měla být knižně publikována. 

 

 

V Praze dne 26. 3. 2014  

 

 

 

doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. 

Ústav teoretické a komputační lingvistiky FFUK 

oponent 

 


