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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

 

 

Koptík, Tomáš (2014): Korpusanalyse der adjektivischen Affixoide und ihre le-

xikographische Bearbeitung in zweisprachigen Wörterbüchern Deutsch-

Tschechisch. ÚGS FF UK v Praze, 150 str., bez CD-ROMu, vedoucí: Mgr. Věra 

Kloudová, Ph.D.  

 
 

Diplomová práce Tomáše Koptíka působí celkově velmi přesvědčivým dojmem. Autor se sice do-

pustil několika faux pas, z nichž ne všechna jsou zanedbatelná, ta jsou ale vyvážena mnoha podstat-

nými pozitivy. Z tohoto důvodu práce bez pochyby obstojí. Následující řádky, jež tematizují pouhý 

zlomek jevů, které by zde bylo možné okomentovat, obsahují podrobnější zdůvodnění tohoto hod-

nocení.   

Byť v případě této práce vystupuji pouze v roli oponenta, dovolím si vyjádřit se i k autorově 

motivaci a přístupu k práci, o nichž jsem si jakožto člen katedry a Lexikografické sekce ÚGS mohl 

udělat vcelku přesný obrázek. Autor předkládané práce na ÚGS FF UK absolvoval pouze magister-

ské studium, které se svým výrazněji filologicky orientovaným zaměřením podstatně lišilo od baka-

lářského programu, který autor vystudoval na jiné instituci. S obtížným přechodem na špičkové 

germanistické pracoviště se vyrovnal více než se ctí. Během studia na ÚGS se u něj projevil hlubší 

zájem o lexikografii, načež se stal i členem užšího kruhu spolupracovníků na projektu Velkého ně-

mecko-českého akademického slovníku (vedení: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.). Autor též vedl 

svůj vlastní projekt (vnitřní studentský grant FF UK) a ústav, resp. fakultu velmi úspěšně reprezen-

toval na soutěži mladých lingvistů v Olomouci. Jeho živý a autentický zájem o obor je prvkem, kte-

rý ho od profilu průměrného studenta ÚGS výrazně odlišuje, což zde musí být hned na začátku vy-

zdviženo.  

Z autorovy praktické lexikografické zkušenosti čerpá i jeho diplomová práce. Ta je věnována 

tématu tzv. affixoidů. Z hlediska filologického studia německého jazyka na ÚGS FF UK se každo-

pádně jedná o téma relevantní. Uvědomme si přitom, že každé téma týkající se slovotvorby je ne-

smírně obtížné. Roli zde hraje velké množství faktorů, mj. zasítěnost slovotvorných fenoménů do 

komplikovaného pletiva mezioborových vztahů. Perspektiva lexikografická pak již tak obtížné téma 

ještě více komplikuje. Volbu tématu je proto v každém případě nutné ocenit, a to hlavně z toho dů-

vodu, že affixoidům v německo-české metalexikografii bylo dosud věnováno jen velmi málo po-

zornosti, přičemž jejich lexikografický popis v německo-českých slovnících dosud stále ještě chybí. 

Slovníková hesla, jež tato práce obsahuje v příloze, jsou proto svým způsobem přelomová. Kolik 

práce a úsilí za jejich vznikem stojí, si přitom může realisticky představit jen ten, kdo 

s lexikografickou prací má vlastní zkušenosti.  

Cíl práce byl zvolen racionálně, text má logickou strukturu, přičemž zvolená metodologie je 

v souladu s typem práce, charakterem tématu i metodologickými požadavky současné lingvistiky.  
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Bakalářské ani diplomové práce zpravidla nemohou zvolené téma detailně postihnout ve všech 

jeho četných aspektech. Z toho pramení nutnost selekce, která ale nesmí být ledajaká. Autorovi se 
podařilo abstrahovat od podružností a zaměřil se na jevy centrální. Práce z obsahového hlediska 

působí přesvědčivě. Obzvlášť oceňuji, že autor nevytvořil pouhé výpisky ve větné formě, se který-

mi se lze setkat v některých jiných pracích, ale dopracoval se k opravdové syntéze a schopnosti 

zaujmout a obhájit své vlastní stanovisko. Detailnější pohled ale odhalí, že některé body jsou přine-

jmenším sporné, nejasné, nebo by potřebovaly další komentář. V nutně zúženém výběru je uvádím 

v následujícím přehledu. Ne všechny tyto body jsou nutně myšleny jako kritika. 

 

(a) Str. 15: Jak by autor někomu, kdo se nezabývá kognitivní lingvistikou, vysvětlil, jakou roli 

kognice („Kognition“) v oblasti slovotvorby přesně (!) hraje? Lze doporučit nějakou literaturu? 

(b) Str. 16: „Das Wortbildungsphänomen der Affixoide bildet ein Zentrum, weil es sich um be-

sonders, dank der ausgeprägten Reihenbildung, produktive Wortbildungsmorpheme handelt.“ Proč 

je zde kritériem právě produktivita?  

(c) Str. 19 (body 1-4) a i dále: Nikdo dnes asi nepochybuje, že se affixoidy vyznačují zmíněný-

mi vlastnostmi. Otázkou ale je, jestli je bezpodmínečně nutné je na základě těchto vlastností vyčle-

nit i terminologicky. Autor zde argumentuje didaktickými hledisky. V tomto ohledu si ale kladu 

otázku, jak moc relevantní jsou tato hlediska pro lingvistický výzkum. Bylo by možné v obecné 

rovině krátce okomentovat vzájemné vztahy mezi didaktikou a lingvistikou?  

(d) Ke spojení „unterschiedliche syntaktische Gesetze“ (str. 23) prosím o vysvětlení včetně ně-

kolika příkladů.  

(e) Poněkud zmatený je odstavec „Für die Analyse (…) Materialbasis“ na str. 26. Nejprve je řeč 

o inventarizaci slovotvorných prostředků, pak hned o jejich produktivitě. Některé věty jsou nešťast-

ně formulované, přičemž z jedné z nich vyplývá, že produktivita a frekvence jsou totéž, což neod-

povídá skutečnosti.      

(f) Ne úplně promyšlené jsou dle mého názoru pasáže na str. 29. Z toho, že slovník obsahuje 

slovní zásobu pro „Zertifikat Deutsch“ (úroveň B1) nelze automaticky odvozovat, pro jakou skupi-

nu uživatelů je určený. Takovou slovní zásobu koneckonců obsahuje téměř každý slovník, i ty, kte-

ré jsou primárně určené pro rodilé mluvčí (úroveň C2). Zde i na několika dalších místech autor o 

affixoidech pojednává způsobem, ze kterého vyplývá, že mu jde hlavně o produkci řeči. Lze od 

studentů cizího jazyka očekávat, že se budou učit aktivně zvládat jednotky menší než slova? Proč 

ano/ne? Jak se autor dívá na skutečnost, že dnešní didaktika vychází z postulátu tzv. „chunks“ (viz 

přístup zvaný „Lexical Approach“, např. M. Lewis aj.), kdy se studenti učí zacházet naopak s celý-

mi slovními spojeními?    

(g) Str. 36: Nižší nebo nulová produktivita je argumentem pro nezařazení do hesláře? Proč 

ano/ne? 

(h) Pasáž „Andererseits (…) bestehen“ na str. 42 je potřeba podrobněji okomentovat. Jak se au-

tor dívá na otázku reprezentativnosti a vyváženosti jazykových korpusů? 

(i) Z vyjádření „Eintragsmodell, nach dem die Affixoide inventarisiert werden“ (str. 47) vyplý-

vá, že autor pojem „inventarizace“ chápe zkresleně.  

(j) Str. 50: Nerozumím vyjádření, podle kterého mnoho affixoidů vzniká jen okazionálně…  

(k) Str. 55: „Nicht zuletzt handelt es sich um ein Übersetzungswörterbuch in Richtung Deutsch-

Tschechisch und dadurch zeigen sich solche Angaben als redundant.“ Šlo by toto nějak problemati-

zovat?  
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(l) Str. 56 a 57: -orientiert má i pronominální bázi (ich-orientiert) a přípony -telný se zmíněné 

úvahy v podstatě netýkají, protože ta má jasně vymezený význam a není tak univerzálně použitelná 
jako -ný a -ní.  

(m) Str. 60: V jakém vztahu jsou pojmy „rekce“ a „valence“? 

(n) Str. 62: Problém synonymie i antonymie by se dal řešit tak, že synonyma a antonyma budou 

integrována do příkladových vět a spojení.  

 

Z hlediska jazykového zpracování lze říct, že předkládaná práce splňuje požadavky kladené na 

závěrečné práce v této fázi studia. Pokud bych ale měl jmenovat nejzávažnější nedostatek práce, 

rekrutoval by se právě z této oblasti, především z druhé poloviny práce. Text by sice potřeboval 

někde i výrazněji vylepšit z hlediska stylistického a formulačního, rád bych ale na tomto místě zdů-

raznil, že tato dílčí komponenta autorovy jazykové kompetence bude v budoucnu kultivována 

v rámci doktorského studia pomocí extenzivní četby oborově relevantních textů a že text v tomto 

ohledu za běžnými diplomovými pracemi nijak nezaostává. Z mého pohledu závažnějším problé-

mem jsou gramatické chyby, kterých v práci sice není příliš, nicméně některé z nich se opakují, což 

je jasným indikátorem jejich „systémového“ charakteru. Srov. např.: die inventarisierten Affixoiden 

(str. 36), im CDDB (str. 51), mithilfe der sogenannten regulären Ausdrücken (str. 52), anhand der 

korpusbasierten Beispielen (str. 57), Erschließung der Übersetzungsäquivalenten (str. 60), hat (…) 

umgeschrieben (str. 60) apod. Tyto přešlapy dojem z jazykového zpracování práce bohužel kazí, 

protože se v zásadě jedná o školácké chyby, které měly být odstraněny již v rámci bakalářského 

studia. Že při obhajobě padne otázka týkající se zdůvodnění, proč se jedná o chyby, je více než 

pravděpodobné.  

Po formální stránce je práce v pořádku a až na pár překlepů (srov. např. str. 33), které se 

v mnoha jiných diplomových i dizertačních pracích vyskytují v mnohem větší míře, a částečně 

chybnou strukturaci (když práce má kap. 2.1, tak musí mít i kap. 2.2) není co vytknout. Layout je 

zdařilý a působí velmi kultivovaným dojmem.   

 

***ZÁVĚR*** 

 

Předložená práce s přehledem splňuje požadavky kladené na závěrečné práce v této fázi stu-

dia. Výše zmíněné nedostatky nic nemění na skutečnosti, že práce má velké množství pozitiv a 

že autor odvedl ohromné množství práce, která bude v budoucnu k užitku i ostatním. O koli-

ka jiných diplomových pracích lze toto říct? Jeho rozhodnutí pokračovat ve studiu v rámci 

doktorského studia je logické a pro mě nikterak překvapivé. Z výše uvedených důvodů před-

kládanou práci VELMI RÁD DOPORUČUJI K OBHAJOBĚ. Jako témata k diskuzi během 

obhajoby navrhuji body zmíněné v tomto posudku. Výsledná známka skládající se z dílčích 

hodnocení textu a obhajoby bude průnikem hodnocení vedoucího a oponenta. Závěrečné 

hodnocení z mé strany se bude pohybovat v intervalu „výborně“ (1) až „dobře“ (3) v závislosti 

na autorově dovednosti reagovat na skutečnosti uvedené v obou posudcích.   

 

V Praze, dne 21. 8. 2014                                         

                                                           

                                                                             ……………………………….. 

                                                                                     Martin Šemelík, Ph.D.         


