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Školiteľský posudok bakalárskej práce

Jana Čambalová sa vo svojej bakalárskej práci zamerala na slovensko-českú medzijazykovú

homonymiu  ako  osobitnú  tému  medzijazykovej  lexikálnej  konfrontácie,  ktorá  nebola  dosiaľ  v

slovenskej  a  českej  lingvistike  podrobnejšie  spracovaná.  Je  to  pritom  téma  veľmi  aktuálna  z

hľadiska  prehlbovania  odborného  lexikologicko-lexikografického  porovnávacieho  pohľadu  na

slovenskú a českú lexiku so súčasným presahom do oblasti priamej i nepriamej medzijazykovej

česko-slovenskej komunikácie. 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.  Autorkino  spracovanie  slovensko-

českej  medzijazykovej  homonymie,  opreté  o  lexikografické  spracovanie  slovenčiny a  češtiny v

dvojjazyčných slovníkoch, prináša nové poznatky a súbežne otvára priestor pre ďalšie lexikologické

výskumy v porovnávacom pohľade.

Jana  Čambalová  sa  téme  venuje  na  rozsiahlom lexikálnom materiáli.  Obraz  slovensko-

českej medzijazykovej homonymie podáva na 282 stranách, pričom 81 strán predstavuje vlastná

textová časť práce (dve kapitoly rámcované úvodom, záverom a zoznamom literatúry) a ďalších

201  strán  zaberá  príloha  –  Zrcadlový  slovník  slovensko-českých  mezijazykových  homonym (v

rozsahu písmen A – L).  V prvej  kapitole predkladaného opisu slovensko-českej medzijazykovej

homonymie  autorka vychádza  z  charakteristiky paradigmatických vnútrojazykových vzťahov so

sústredením na homonymiu, paronymiu a polysémiu, predstavuje svoje chápanie medzijazykovej

homonymie so základným členením na celkovú a čiastočnú medzijazykovú homonymiu a podáva

stručný  prehľad  doterajších  prístupov  k  slovensko-českej  medzijazykovej  homonymii,  v  druhej

kapitole  predstavuje  koncepciu  spracovania  slovensko-českej  medzijazykovej  homonymie  v

zrkadlovom  slovníku  a  viaceré  problémové  okruhy  týkajúce  sa  spracovania,  v  prílohe  potom

podáva  vlastný  zrkadlový  slovník,  ktorý  zachytáva  široké  spektrum  typov  slovensko-českých

medzijazykových homoným.  

Práca Jany Čambalovej, hoci nie je prvou bakalárskou prácou zameranou na danú tému,

ktorá v tomto čase vznikla na Katedre stredoeurópskych štúdií FF UK (predstavuje jednu zo štyroch

bakalárskych  prác  venovaných  vypracovaniu  zrkadlového  slovníka  slovensko-českých



medzijazykových homoným), prináša mnohé nové poznatky. Vychádzajúc z podanej klasifikácie

medzijazykových  homoným  podáva  obraz  rozsahu  a  podôb  medzijazykovej  homonymie  vo

vymedzenom výseku slovnej zásoby zasadený do kontextu doterajšej pozornosti venovanej danej

téme – tu možno spomenúť napr. aktuálne medzijazykové porovnanie slova  chlap v slovenčine a

češtine (ktoré ako diferenčný jav uvádza už Ľ. Štúr), opreté o súčasné lexikografické a korpusové

zdroje.  

Podávaný obraz slovensko-českej medzijazykovej  homonymie sa opiera o analýzu hesiel

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

slovenským  slovníkom  –  do  zrkadlového  slovníka  autorka  extrahovala  heslá,  pri  ktorých  zo

spracovania v Slovensko-českom slovníku vyplýva, že ide o medzijazykové homonymá. Ukazuje sa

pritom,  že  kvantitatívne  prevažuje  čiastočná  medzijazyková  homonymia  založená  na  asymetrii

sémantických štruktúr polysémických lexém v obidvoch jazykoch. Autorka vo svojom spracovaní

odôvodnene  uplatňuje  širšie  chápanie  medzijazykovej  homonymie  so  zahrnutím  formálnych

diferencií  (do  medzijazykovej  homonymie  okrem  formálne  zhodných  lexém  vstupujú  aj

medzijazykové paronymá). V rámci typov medzijazykovej homonymie prezentuje hojne zastúpenú

viacnásobnú medzijazykovú homonymiu – názorný príklad  predstavuje skupina slovenských lexém

lak,  ľak,  liek  stojacich  oproti  českým  lexémam  lak,  lák,  lek,  lék.  Z  prípadov  viacnásobnej

medzijazykovej homonymie,  ktorým sa autorka venuje podrobnejšie,  sa ako osobitne zaujímavý

ukazuje vzťah slovenských lexém dievča, dievka a českých lexém děvče, dívka, děvka. 

Pri hodnotení bakalárskej práce Jany Čambalovej treba vyzdvihnúť prítomnosť vývinového

hľadiska  v  nazeraní  na  medzijazykovú  homonymiu,  v  ktorom sa  premieta  vnímanie  dynamiky

slovnej  zásoby  spolu  s  vedomím  istej  miery  zastaranosti  využitých  východiskových

lexikografických  zdrojov.  Bakalárska  práca  tak  okrem  obrazu  medzijazykovej  homonymie  v

zrkadlovom slovníku opretom o prekladové česko-slovenské a slovensko-české slovníky prináša v

analytickej časti spracovania aj širšie vývinové zobrazenie vybraných javov. 

V samostatných podkapitolkách sa autorka venuje javom, ktoré do zrkadlového slovníka

nezahrnula – gramatickým medzijazykovým homonymám (napr.  SK  front – CZ  front,  fronta)  a

štylistickým medzijazykovým homonymám, ktoré sa v medzijazykovej konfrontácii pri formálnej a

významovej zhode (resp. podobnosti) odlišujú štylisticko-pragmatickými charakteristikami. Aj tu

pri  opise  uplatňuje  vývinový  aspekt  (zastarávanie  niektorých  z  významov  podieľajúcich  sa  na

medzijazykovej homonymii v opise v Slovensko-českom slovníku, napr.  besednica, citácia, resp.

vznik nových významov, ktoré Slovensko-český slovník nezachytáva). Súbežne s opisom princípov

výstavby  zrkadlového  slovníka  tak  autorka  upozorňuje  na  skutočnosť,  že  obraz  v  zrkadlovom

slovníku, do ktorého sa premieta šírka slovensko-českej medzijazykovej homonymie zachytená v

prekladových  slovníkoch,  nemusí  v  konkrétnych  prípadoch  zodpovedať  aktuálne  existujúcim



zhodám a rozdielom v slovnej zásobe slovenčiny a češtiny.

V samostatnej  kapitolke  Mezijazyková  homonymie  v  lexikálně  sémantickém poli  času  –

názvy měsíců (a dalších časových úseků) autorka na 12 stranách s využitím relevantnej sekundárnej

literatúry,  lexikografických  aj  korpusových  údajov  sleduje  prítomnosť  slovensko-českej

medzijazykovej  homonymie  v lexikálno-sémantickom poli  času  pri  pomenovaniach mesiacov a

ročných období (SK apríl – CZ duben, apríl; SK máj – CZ květen, máj; SK jar – CZ jaro; SK leto –

CZ  léto;  SK jeseň –  CZ  podzim,  jeseň)  a  mieru  adekvátnosti  ich  spracovania  v  prekladových

slovníkoch.

Bakalárska práca Jany Čambalovej prináša kontrastívne spracovanie bohatého lexikálneho

materiálu  a  nový  pohľad  na  viaceré  všeobecné  aj  konkrétne  otázky  slovensko-českej

medzijazykovej  homonymie.   Celkovo  možno  povedať,  že  autorka  vo  svojej  bakalárskej  práci

preukázala orientáciu v relevantnej odbornej literatúre, schopnosť zvoliť si vhodnú výskumnú tému

a  samostatne  plodne  pristúpiť  k  jej  riešeniu,  analýze  lexikálneho  materiálu  a  písomnému

spracovaniu.  Popri  vypracovaní  zrkadlového  slovníka  ako  hlavnej  stanovenej  úlohy  osobitne

oceňujem výber a spracovanie čiastkovej problematiky týkajúcej sa medzijazykovej homonymie v

lexikálno-sémantickom poli  času. Práca spĺňa cieľ,  ktorý si autorka stanovila,  aj  (napriek istým

nedostatkom v spracovaní) požiadavky na bakalársku prácu kladené – množstvom vykonanej práce

očakávania späté s bakalárskou prácou významne presahuje.

Bakalársku prácu Jany Čambalovej odporúčam na obhajobu s navrhovanou známkou 1.
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