
Sabina Márová: Slovensko-česká mezijazyková homonymie – lexikální analýza na bázi 

Slovensko-českého slovníku (M-Po)

Oponentský posudok bakalárskej práce

Slovensko-česká jazyková príbuznosť a blízkosť boli a sú predmetom rôznych, zväčša 

lexikálne zameraných analýz. Aktuálne výskumy sa najčastejšie orientujú sociolingvisticky 

alebo lexikograficky. Bakalárska práca Sabiny Márovej je v súčasnosti prvou rozsiahlejšou 

prácou  venovanou  osobitnej  problematike  slovensko-českej  medzijazykovej  homonymie, 

ktorou  sa,  na  rozdiel  od  napr.  česko-poľskej,  česko-ruskej,  česko-bieloruskej,  slovensko-

poľskej, slovensko-ruskej a i., konfrontační lingvisti doteraz výraznejšie nezaoberali.

Práca  S.  Márovej  obsahuje  päť  štandardných  kapitoliek  (Úvod,  Teoretická  časť, 

Slovníková  časť,  Záver,  Zoznam použitej  literatúry,  dohromady 64  strán)  a  neštandardne 

rozsiahlu prílohu (Zrkadlový slovník slovensko-českých medzijazykových homoným (M – 

Po)),  ktorou  celkový  rozsah  prekročil  400  strán  a  vysoko  prevýšil  rozsah  stanovený  pre 

bakalárske práce. 

V textovej časti autorka stručne zhrnula teoretické východiská, vysvetlila svoje vlastné 

postupy pri spracúvaní slovníka a charakterizovala materiálové zdroje použité v slovníku i v 

ďalších  analýzach  medzijazykových  homoným (výkladové  slovníky,  prekladové  slovníky, 

jednojazyčné  korpusy,  paralelné  korpusy).  Predstavené  výklady  považujeme  v  rámci 

bakalárskej  práce  za  dostačujúce.  Osobitne  oceňujeme  zmienku  o  rozdielnej  veľkosti  a 

štruktúre  národných  korpusov  –  pri  porovnávacích  výskumoch  založených  na  korpusoch 

alebo  opierajúcich  sa  o  korpusové  štatistiky  je  nevyhnutné  registrovať  ich  rozdielne 

vlastnosti, no lingvistickí bádatelia si nie vždy dostatočne uvedomujú tento zreteľ. Ešte väčšie 

ocenenie  si  zaslúži  autorka  za  to,  že  okrem  súčasného  spisovného  jazyka  si  všíma  pri 

konkrétnych  lexémach aj  diachrónne  a  dialektologické  súvislosti  a  že  sa  zamýšľa  aj  nad 

štýlovými  a  gramatickými  homonymami,  polysémiou,  paronymiou,  frazeológiou  a 

problémami,  ktoré  homonymá  môžu  spôsobovať  v  medzijazykovej  komunikácii.  Pravda, 

viaceré  formulácie,  konštatácie  sa  v  rôznych  alebo  aj  tých  istých  podobách  nadbytočne 

opakujú, niektoré výklady nie sú celkom logicky usporiadané (napr. s. 28: národné korpusy – 

paralelné korpusy – a opäť národné korpusy, pričom nadväznosť môže čitateľa zmýliť), v 

textovej časti je nepriehľadnuteľné množstvo preklepov, chýb pri opakovaní tých istých slov 

(chýb štylistického charakteru,  ale  aj  nepozorne  ponechaných slov zrejme pri  opravách a 

presunoch, dokonca aj v obsahu), vynechaní slov a pod.  Veľmi nedostatočné je vyznačovanie 



analyzovaných slov a dokladov – autorka síce miestami použila na tieto prípady obligatórnu 

kurzívu, no zvyčajne ju nepoužíva, takže príklady splývajú s celým textom a čitateľ si kladie 

otázku, prečo sa niekedy kurzíva použije a inokedy nie.

Odhliadnuc od týchto a ďalších nedostatkov,  veľkým prínosom je predložená časť 

zrkadlového  slovníka  slovensko-českých  medzijazykových  homoným.  Prínosom  je  pre 

autorku  samotnú  (orientácia  v  problematike,  samostatná  práca)  i  pre  ďalšie  výskumy  a 

rozpracované  projekty.  Obraz  slovensko-českej  medzijazykovej  homonymie  sa  rozšíril  o 

viaceré  doteraz  málo  opisované  alebo  vôbec  neopísané  aspekty:  homonymia  medzi 

neohybnými  slovnými  druhmi,  medzi  zvratnými  a  nezvratnými  tvarmi  slovies,  medzi 

dokonavými  a  nedokonavými  podobami  slovies,  prekrývanie  inter-  a  intralingválnej 

homonymie, homonymia jednotlivých lexií a pod. Sú to námety do diskusie a podrobnejšieho 

skúmania nastolených okruhov možných homoným.

Autorka preukázala dostatočnú mieru analytického i syntetického uvažovania, zmysel 

pre detaily i zovšeobecnenie. V záverečnom zhrnutí poukázala na potrebu ďalšieho výskumu 

homoným  „se  zohledněním  novějšího  lexikálního  vývoje“,  no  istý  vek  východiskových 

slovníkov a záber i spôsob v nich spracovanej lexiky azda mohol byť podrobnejšie zmienený 

pri ich úvodnej charakteristike a/alebo pri analýze konkrétnych lexém. 

V predloženej  práci  S.  Marová  splnila  stanovené  ciele  aj  požiadavky  kladené  na 

bakalársku prácu. Odporúčam ju na obhajobu a navrhujem hodnotenie známkou 2.
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