
Posudek na rigorózní práci Mgr. Petry Háblové, MBA na téma 
Německé slovní výpůjčky ve hrách 1. Voskovce a 1. Wericha. 

142 str. a přílohy. ÚGS FF UK. Praha 2006. 

Předložená rigorózní práce P. Háblové je rozšířením práce 

diplomové na stejné téma. Její resumé vyšlo již před lety v časopise 

Germanoslavica, protože diplomová práce byla ohodnocena v roce 1997 

známkou výborně a představovala příspěvek k lingvistickému popisu 

germanismů z hlediska jejich recepce současným českým mluvčím, nikoliv 

z hlediska historického. Na základě tehdy dostupné literatury (chyběl např. 

Newerklův slovník z r. 2004) se autorce podařilo postihnout problém 

německých výpůjček a dostát jejich velmi pečlivému a pracnému 

lingvistickému popisu z hlediska různých aspektů jejich adaptace (viz 

přílohy). Při obhajobě bylo již tehdy konstatováno, že pro úplnost pohledu 

by bylo třeba dopracovat ještě kapitolu o funkci těchto výpůjček v textu 

s ohledem na roli vícejazyčnosti v analyzovaných hrách. 

Analytická část práce - tj. oddíly 2 a 3 představující práci původní

tak byla po konsultaci doplněna o data z dalších excerpcí z dalších 10 her. 

Tyto části se vyznačují velkou pečlivostí autorky a přinášejí celou řadu 

zajímavých údajů o skladbě sledovaného lexika z hlediska tématických 

okruhů a jsou dány do souvislosti s jinými prameny (Skála, Rippl). 

Části dopracované (např. pasáž na str. 68-83) se snaží čtenáře do 

funkce výpůjček uvést a řídí se při tom typologií podavatele a adresáta na 

základě pojetí P. Mareše. Jeho teoretické postuláty pak aplikuje autorka na 

sledovaný materiál. Následují pojednání o formách a funkcích 

vícejazyčnosti. 



Germanismy, kterých užíval sám Werich - hlavně později ve svých 

interview - tak bohužel vypadávají (např.forbína). Další připomínky týkají 

především komentářů ke hrám přejímaných ze sekundární literatury 

připomínající předlistopadovou dikci oficiálních pramenů (např. str. 99, 

kde je řeč o dělnické stávce). Vadí i několikrát nesprávně užívaný termín 

fašisté (místo nacisté), např. na str. 98. K dalším drobnostem patří 

ohraničení citací, např. v případě poznámky 99 (pod čarou), stejně jako 

odkaz k prameni přehledu na str. 81-2, dále proklatí místo prokletí básníci 

(str. 70). Překlepy jsou vzácné (např. onomatopoetické místo -á slova). 

Jistě by bylo možno rozšířit pasáž o problému hybridních tvarů a 

pojetí hybridu jako takového, stejně dát do souvislosti se zmíněnými 

funkcemi germanismů i funkce těch tvarů, které styl her spoluvytvářejí 

(např. Zeusovi na str. 75). 

Vcelku lze říci, že lingvistický popis germanismů v němčině byl 

zdařile doplněn jednak o bohatý excerpční materiál, jednak o popis jejich 

textové a komunikační funkce, a to v takové míře, jaká je nezbytně nutná 

pro práci z oblasti jazykovědné, nikoliv však literární. K tomu, aby se 

čtenář v díle V + W orientoval, připojila P. Háblová dostatek přehledných 

příloh, které literárně-historické minimum (seznam a chronologii her, počty 

repríz atd.) prezentují tak, aby se nestalo zatěžující součástí samotného 

textu práce a neodsouvalo lingvistické hledisko na druhé místo. 

Práci Petry Háblové doporučuji k obhajobě. 
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