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Vo svojej bakalárskej práci sa Sabina Márová zamerala na slovensko-českú medzijazykovú 

homonymiu  ako  tému  medzijazykovej  lexikálnej  konfrontácie,  ktorej  sa  dosiaľ  v  slovenskej  a 

českej  lingvistike  venovalo  málo  pozornosti.  Ide  pritom o  tému,  ktorá  je  aktuálna  z  hľadiska 

lexikologicko-lexikografického prehlbovania odborného porovnávacieho pohľadu na slovenskú a 

českú lexiku a ktorá má súčasne významný presah do oblasti priamej i nepriamej medzijazykovej 

česko-slovenskej  komunikácie.  Téma  a  jej  spracovanie  vhodne  zapadajú  do  profilu  pražskej 

slovakistiky  v  rámci  stredoeurópskych  štúdií.  Prehlbovanie  a  sprostredkúvanie  poznania 

sémantických  rozdielov  formálne  zhodných  či  blízkych  slov  v  príbuzných  jazykoch,  ktorých 

nositelia žijú v intenzívnom jazykovom kontakte, na jednej strane prispieva k poznaniu miery zhôd 

a rozdielov jazykových prostriedkov ako systémových zakladov dvojjazykovej  komunikácie,  na 

druhej  strane  poznanie  medzijazykových  homoným,  „zradných  slov“,  predstavuje  dôležitú 

„profylaktiku“ vo vzťahu k semikomunikačným šumom v česko-slovenskej komunikácii.  Autorka 

prináša pohľad na slovensko-české medzijazykové homonymá opretý o lexikografické spracovanie 

slovenčiny a češtiny v dvojjazyčných slovníkoch, ktorý prináša nové poznatky a súbežne otvára 

priestor pre ďalšie spracúvanie závažnej problematiky.  

Sabina Márová sa téme venuje v rozsiahlom výreze slovnej zásoby – obraz slovensko-českej 

medzijazykovej homonymie podáva na 408 stranách,  pričom 64 strán predstavuje vlastná textová 

časť práce (dve kapitoly rámcované úvodom, záverom a zoznamom literatúry),  skoro 350 strán 

potom zaberá príloha –  Zrcadlový slovník slovensko-českých mezijazykových homonym (M – Po). 

Práca  má  prehľadnú  a  logickú  štruktúru  –  pri  opise  slovensko-českej  medzijazykovej 

homonymie  autorka vychádza  z  charakteristiky paradigmatických vnútrojazykových vzťahov so 

sústredením na homonymiu a polysémiu, predstavuje svoje chápanie medzijazykovej homonymie 

so  základným  členením  na  celkovú  a  čiastočnú  medzijazykovú  homonymiu,  podáva  prehľad 

doterajších  prístupov  k  slovensko-českej  medzijazykovej  homonymii  a  vlastnú  koncepciu 

spracovania slovensko-českej medzijazykovej homonymie v zrkadlovom slovníku. 

Prínos  práce  Sabiny Márovej  možno  vidieť  vo  viacerých  smeroch.  Prínosný  je  už  sám 

prehľad vývinu pozornosti venovanej danej téme v slovenskej a českej lingvistike, na jednej strane 

v širšie koncipovaných štúdiách zameraných na konfrontáciu slovenskej a českej slovnej zásoby, na 

druhej strane v lexikografických prácach – autorka tu venuje pozornosť prílohe medziajzykových 

homoným v Kálalovom slovníku a označovaniu medzijazykových homoným v slovníku Nečasa – 

Kopeckého (uvedenie slovníkov jej v zozname literatúry chýba). Práve v lexikografickom prístupe 



J. Nečasa a M. Kopeckého v Slovensko-českom a česko-slovenskom slovníku rozdílných výrazů z 

roku 1963 možno vidieť istý (vzdialený) predobraz či  analógiu k postupu prípravy zrkadlového 

slovníka  v  predloženej  bakalárskej  práci  –  v  obidvoch  prípadoch  ide  pozornosť  venovanú 

medzijazykovým  homonymám  v  celku  lexikograficky  spracovanej  slovnej  zásoby.  V  tomto 

porovnaní sa ukazuje špecifikum, originalita a prínosnosť prístupu Sabiny Márovej – na rozdiel od 

nie celkom systematického (a nikde presnejšie nezdôvodneného) postupu u Nečasa – Kopeckého, 

kde  označovanie  medzijazykových  homoným  predstavuje  len  sprievodný  (nepochybne  však 

dôležitý upozorňujúci) prvok v dvojjazyčnom lexikografickom spracovaní slovnej zásoby, autorka 

svoj  zrkadlový  slovník  opiera  o  zreteľne  formulované  princípy,  na  základe  ktorých  k 

medzijazykovej  homonymii  pristupuje  a  na ktorých jej  extrakcia  medzijazykových homoným z 

existujúcich dvojjazyčných slovníkov stojí. V jadre koncipovania zrkadlového slovníka je analýza 

hesiel  Slovensko-českého  slovníka  Ž.  Gašparíkovej  a  K.  Kamiša  v  porovnaní  s  akademickým 

Česko-slovenským slovníkom – do slovníka autorka zaradila heslá, pri ktorých zo spracovania v 

slovníkoch  vyplýva,  že  ide  o  medzijazykové  homonymá.  Za  jeden  z  podstatných  výsledkov 

bakalárskej  práce  považujem  obraz,  ktorý  (na  základe  zvolených  kritérií)  prináša  o  rozsahu 

slovensko-českej medzijazykovej homonymie v celku slovnej zásoby spracovanej v dvojjazyčných 

slovníkoch.  Ukazuje  sa  pritom,  že  kvantitatívne  vysoko  prevažuje  čiastočná  medzijazyková 

homonymia  založená  na  asymetrii  sémantických  štruktúr  polysémických  lexém  v  obidvoch 

jazykoch. Vzhľadom na rozsah sledovanej problematiky autorka do zrkadlového slovníka nezahŕňa 

štýlové medzijazykové homonymá, lexémy, ktoré sa v medzijazykovej konfrontácii pri formálnej a 

významovej  zhode  odlišujú  štylisticko-pragmatickými  charakteristikami  –  oceňujem  však,  že 

relevantnej téme (porovnávajúc lexémy  máj – máj  v slovenčine a v češtine) venuje pozornosť v 

jednej z kapitol práce.

Špecifickým javom, na ktorý autorka sústreďuje pozornosť v teoretickej časti práce a ktorý 

zaraďuje aj do spracovania v zrkadlovom slovníku, je viacnásobná medzijazyková homonymia, kde 

do medzijazykových vzťahov opretých o zhodu alebo podobnosť  formy vstupuje  viac lexém v 

jednom alebo druhom jazyku, resp. v obidvoch jazykoch. Problematiku autorka pekne spracúva aj v 

samostatnej kapitolke na základe vhodne zvolených lexém mach, mech v slovenčine a mech, měch v 

češtine, kde do viacnásobnej medzijazykovej homonymie a paronymie vstupujú kognáty, ktoré sa 

formálne diferencovali rozdielnym hláskoslovným vývinom (mach – mech, mech – měch), pričom 

zložitosť medzijazykových vzťahov znásobuje aj existencia  deverbatívnych derivátov (mach). V 

tejto kapitolke autorka poukazuje aj na „slabiny“ budovania obrazu medzijazykovej homonymie v 

opore  o  existujúce  dvojjazyčné  slovníky,  vyplývajúce  z  koncepcie  a  obmedzeného  výseku 

spracovanej slovnej zásoby ako aj  istej  neaktuálnosti slovníkov a poukazuje na potrebu dopĺňať 

dvojjazyčný lexikografický obraz o spracovanie slovnej  zásoby vo výkladových slovníkoch a o 



textový  život  slov,  ako  ho  možno  sledovať  v  korpusoch  národných  jazykov  a  v  paralelných 

korpusoch.  

Bakalárska  práca  Sabiny  Márovej  prináša  nový  pohľad  do  slovensko-českého 

konfrontačného  výskumu a  otvára  viaceré  výskumné  otázky.  Lexikálny materiál  predstavený  v 

textovej  časti  práce  a  v  zrkadlovom slovníku  ukazuje  rozsah  slovensko-českej  medzijazykovej 

homonymie a  sám osebe už ponúka možnosti ďalšieho opisu z rozličných aspektov, predovšetkým 

hlbšiu analýzu typov medzijazykových homoným spolu s kvantitatívnym zhodnotením získaného 

lexikálneho  materiálu  (k  súhrnnejšiemu  pohľadu  bude  možné  dospieť  po  spracovaní  ostatných 

hesiel Slovensko-českého slovníka v ďalších bakalárskych prácach). Celkovo možno povedať, že 

Sabina Márová vo svojej bakalárskej práci preukázala orientáciu v relevantnej odbornej literatúre, 

schopnosť  formulovať  originálnu výskumnú tému a  samostatne  plodne  pristúpiť  k  jej  riešeniu, 

analýze  lexikálneho  materiálu  a  písomnému  spracovaniu.  Práca  spĺňa  cieľ,  ktorý  si  autorka 

stanovila, aj požiadavky na bakalársku prácu kladené – množstvom vykonanej práce očakávania 

späté s bakalárskou prácou významne presahuje.

Bakalársku  prácu  Sabiny  Márovej  odporúčam  na  obhajobu  s  (vzhľadom  na  isté 

nedôslednosti a rezervy v spracovaní) navrhovanou známkou 2. 
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