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Oponentský posudok bakalárskej práce

V pedagogickej praxi, ktorú poznám z vlastnej skúsenosti alebo sprostredkovane 

z viacerých slovenských vysokých škôl, som sa stretla so systematickým zapojením študentov

do konkrétnej vedecko-výskumnej práce skôr výnimočne, najviac na Prešovskej univerzite 

v Prešove. Spolupráca učiteľ – študent/-i na jednom projekte s konkrétnymi, neraz aj v praxi 

využiteľnými výsledkami prináša vskutku dobré výsledky prospešné obidvom stranám 

i ďalším záujemcom o jazyk a výsledky jazykovedného bádania, čo potvrdzujú aj viaceré 

práce z odboru slovakistika na Karlovej univerzite v Prahe. V prípade predkladanej 

bakalárskej práce ide o ešte výnimočnejšie zapojenie aj v inom rozmere, keďže je to istým 

spôsobom skompletizovanie „zrkadlovej ságy“ – spracovanie medzijazykovej homonymie 

podľa prvých písmen Slovensko-českého slovníka (nasledujúce písmená už boli alebo sú 

podobne analyzované v ďalších samostatných prácach). Vzhľadom na to, že sa v jednom 

termíne predkladajú dve záverečné práce s rovnakou témou, len s praktickou realizáciou na 

rozdielnych písmenách, no nemôžem na ne napísať jeden posudok, dovolím si v obidvoch 

použiť týchto niekoľko viac-menej rovnakých východiskových poznámok.

Všetky (4) bakalárske práce z oblasti slovensko-českej jazykovej homonymie vedené 

doc. M. Nábělkovou vychádzali, prirodzene, z prekladových slovníkov, ktoré, musím 

podotknúť, boli trochu na okraji lingvistického záujmu a vzhľadom na dávnejší čas vydania 

nie sú bežne dostupné ani potenciálnym používateľom. Pritom sa v nich nachádza množstvo 

cenného materiálu i vloženej autorskej práce, ktoré s odstupom niekoľkých desaťročí 

predstavuje unikátny zdroj na porovnávacie výskumy v rôznych smeroch. Doc. Nábělková sa 

so svojimi študentkami snažila využiť tento potenciál v čo najväčšej miere a pripraviť ďalší 

cenný a originálny materiál – so znalosťou všetkých participujúcich predspracovaný, 

pretriedený materiál, pripravený na syntézu medzijazykovej homonymie v dvoch 

blízkopríbuzných jazykoch. Autorka každej práce si pritom musela vytvoriť vlastné teoretické

východisko, zorientovať sa v zložitých a teoreticky neuzavretých homonymných, 

polysémnych, paronymických a iných lexikálnych vzťahoch, analyzovať stovky slov, 

slovníkových statí, viaceré otázky a ich riešenie konfrontovať v literatúre, ako aj 

v korpusových materiálových zdrojoch. Práca to bola náročná, ale iste aj radostná, objavná 

a prinášajúca nové poznatky pre autorky samotné, ako i pre ich čitateľov, poznatky, ktoré sa 



dajú využiť v ďalšej teoretickej práci a v učiteľskej či komunikačnej praxi. 

Aj v týchto prácach sa zároveň potvrdilo, čo som spomínala už v niektorom 

z predchádzajúcich posudkov, že ak dvaja, v tomto prípade štyria, robia to isté, nebýva to 

úplne identické. 

Práca J. Čambalovej obsahuje 6 častí: Úvod, Teoretická časť, Praktická časť, Záver, 

Zoznam použitej literatúry, Príloha. Samostatná príloha v podobe zrkadlového slovníka 

predstavuje vyše 200 strán.

V stručnej, ale kondenzovanej textovej časti obsahujúcej relevantné východiská 

(najmä podrobné členenie homonymie, osobitne medzijazykovej homonymie) si autorka 

vytvorila dobrý prehľad a predpoklad na nasledujúce analýzy. Teoretické poznatky vhodne 

dopĺňala konkrétnymi príkladmi zo slovníka aktualizovanými podľa frekvencie a fungovania 

v súčasných textoch na báze elektronických jazykových zdrojov. V praktickej časti vysvetlila 

jednotlivé zdroje a postupy pri spracúvaní zrkadlového slovníka a opísala vybrané javy, 

pričom sa venovala aj slovám a významom nespracovaným v niektorom z východiskových 

prekladových slovníkov (napr. v rámci tzv. viacnásobnej medzijazykovej homonymie 

a paronymie), ako aj celkovo javom nezachyteným v zrkadlovom slovníku v súvislosti 

s rozdielnymi gramatickými či štylistickými vlastnosťami daných lexém v jednotlivých 

slovníkoch. Osobitne sa autorka venovala sémantickej skupine pomenovaní časových období, 

najmä mesiacov a ročných období, ktoré porovnávala nielen v slovenčine a češtine, ale aj vo 

viacerých jazykoch a jazykových zdrojoch. Mimoriadne cenným a prínosným je výsledok 

analýzy v podobe zrkadlového slovníka, ktorý, ako bolo uvedené vyššie, predstavuje 

originálny, koncepčne dobre pripravený materiál na syntetické spracovanie medzijazykovej 

homonymie v slovenčine a češtine. Predkladaná práca spolu s ďalšími čiastkovými 

zrkadlovými slovníkmi tohto typu tak aspoň čiastočne zaplní jedno z bielych miest v 

porovnávacích výskumoch, ktoré sú prevažne orientované kontrastívno-diferenčne a 

komparácia rovnakých alebo podobných jazykových javov je menej častá.

Medzi drobné nedostatky, ktoré sa pri práci takéhoto rozsahu nachádzajú a ku ktorým 

sa treba vyjadriť, resp. sa ich v budúcnosti vyvarovať, patrí:

a) potreba zvýšenej pozornosti formálnej úprave textu, aby rôzne pravopisné a preklepové 

chyby neznejasňovali obsah a čitateľnosť textu (sem patrí aj správne používanie medzier, 

spojovníkov a pomlčiek vrátane jednotného bibliografického zápisu citovanej literatúry);

b) potreba presného uvádzania zdrojov/korpusov, z ktorých autorka použila na ilustráciu 

mnohé slová a ich frekvencie, pričom nie vždy je jasné, s akou konkrétnou verziou či 

podkorpusom pracovala, rovnako nie je jasné, či si uvedomovala nemožnosť priameho 



porovnania údajov o absolútnej frekvencii v prípade nerovnako veľkých databáz (používa síce

aj pojem „relatívna frekvencia“, ale osobitne v prípade údajov uvádzaných Slovenským 

národným korpusom nie je jasné, čo má autorka na mysli, ktorý konkrétny údaj používa a 

porovnáva ho s údajmi o výskyte analyzovaných slov v Českom národnom korpuse).

Na záver možno položiť malú otázku: čo autorku pri tejto práci najviac prekvapilo zo 

skúmanej problematiky v slovníkoch, v korpusoch a/alebo v bežnej komunikačnej praxi?

J. Čambalová svojou prácou splnila, ba aj prekročila stanovené ciele a požiadavky 

kladené na bakalársku prácu. Odporúčam ju na obhajobu a navrhujem hodnotenie známkou 1.

Bratislava 7. 9. 2014 PhDr. Mária Šimková 
oponentka


