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Diplomovou práci Tomáše Koptíka jsem četla se zaujetím, a to jednak kvůli tématu, které si 
zcela jistě zasloužilo solidní teoretický popis i kompletní návrh na lexikografické zpracování, 
jednak s ohledem na poctivě připravený text celé práce i s přílohami, kterým diplomant jistě 
věnoval nemalé úsilí. 
V teoretické části věnované dosavadnímu teoretickému popisu tzv. afixoidů v německých 
příručkách o slovotvorbě (kapitola 2) autor celkem sebevědomě (oprávněně) představuje a 
komentuje jednotlivé přístupy; pokud je to třeba, nebrání se ani kritice, což hodnotím jako 
velmi pozitivní – autor tak dokazuje svou schopnost analýzy i syntézy a dochází k závěrům, 
které je schopen konfrontovat i se svými zkušenostmi (problematiku německých afixoidů 
zpracovanou povětšinou pouze v rámci jednojazyčném – německém – nahlíží z perspektivy 
kontrastivní, německo-české). Kontrastivní pohled, především didaktické hledisko, je podle 
diplomanta jedním z důvodů, proč pojem „afixoid“ (resp. „prefixoid“, „sufixoid“) užívat (str. 
21–23). V obecné rovině nelze s tímto tvrzením nesouhlasit, nicméně uvedené argumenty se 
mi nezdají příliš jasně popsané a přesvědčivé. Jak konkrétně si lze práci s touto slovotvornou 
skupinou představit ve výuce německého jazyka? Pro jakou úroveň Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky by autor tuto problematiku zaváděl a proč? 
V části týkající se lexikografického zpracování afixoidů v tištěných slovnících si autor všímá 
čtyř jednojazyčných německých slovníků; nikde však blíže neuvádí, na základě čeho si vybral 
právě tyto slovníky (kromě toho, že se jedná o „grundlegende synchrone Standardwerke“, ve 
kterých můžeme očekávat, že budou afixoidy „více nebo méně“ zpracovány (str. 27). Proč 
pouze tištěné slovníky? Na jaké médium pak míří autorem v další části prezentovaná hesla 
pro VNČAS (kapitola 4) – tištěné nebo elektronické? Lze s ohledem na konečnou formu 
slovníku vidět i rozdíly ve zpracování těchto hesel? 
V této kapitole, jež tematizuje vybrané problémy při vlastní lexikografické práci na VNČAS, 
autor logicky navazuje na obě předchozí kapitoly a snaží se získané poznatky aplikovat. 
Metodologicky se jedná o promyšlenou, čistou a velice dobře strukturovanou práci, ve které 
by se mohl poučit leckterý lexikograf; trefné jsou především poznatky o autenticitě příkladů 
(redakce VNČAS vychází především z elektronických zdrojů, kdy kombinuje Německý 
referenční korpus DeReKo, kookurenční databanku CCDB a vyhledávání na internetu pomocí 
Googlu; v heslech uvádí nejužívanější kolokace či celé věty – na rozdíl od slovníků 
analyzovaných v předchozí kapitole). Správně však diplomant uvádí, že se zároveň jedná i o 
zdroje omezené (rozsah jednotlivých korpusů, stylová platnost jednotlivých textů, jež 
zůstávají především v tzv. internetovém korpusu zcela neklasifikovány). Konečnou a zásadní 
roli pak hraje subjektivita – o zařazení příkladů rozhoduje lexikograf sám (str.53). 
Navrhovaný model pro lexikografické zpracování (str. 54 nn.) je jasný, přehledný, logicky 
strukturovaný. Některé jednotlivosti však zůstávají bez vysvětlení, které by podle mého 
názoru nebylo na škodu: na str. 60, bod „7a) die Rektion/die Valenz“ – jak se dané termíny 
liší? 
Vážím si vlastní lexikografické práce, kterou Tomáš Koptík v redakci VNČAS odvádí. 
Ukázku je možno vidět v příloze – jedná se o slovníkový náhled jím zpracovaných hesel. 
Z vlastní zkušenosti vím, jak náročná lexikografická práce je. V tomto případě se navíc jedná 
o zpracování hesel, která v žádném jiném německo-českém slovníku nenajdeme – a ještě o 



zpracování více než pečlivé a poctivé. Za to si diplomant zaslouží velké uznání. Má otázka 
k této části se týká uvádění překladů německých příkladů v bodě 11b): lze zde mluvit o 
nějakém pravidle v uvádění překladových ekvivalentů a jejich pořadí, např. v kontrastu 
k bodu 7? (Např. u hesla affen-: famózní/úžasnej/skvělej/bombastickej zápas; vyznačeno 
v textu práce.) 
Celkově se jedná o promyšlenou a velice dobře vystavěnou práci, která je pro současnou 
situaci v německo-české lexikografii více než potřebná. Musím však zároveň konstatovat, že 
některá tvrzení nejsou vždy podložena přesnými argumenty (to zásadní  jsem vyznačila přímo 
v textu práce), zůstávají jakoby „na vodě“ (viz především mé výše uvedené otázky, ke kterým 
bych se ráda vrátila při obhajobě). Při čtení některých pasáží jsem měla dojem, že by možná 
pomohla obratnější a jasnější formulace, která by nevedla k mnohoznačnostem; s tím souvisí i 
občasné pokulhávání jazykové stránky (nejen stylistické, ale především gramatické!, mj. co se 
týče užívání členů, správných tvarů substantiv apod.), mnohé opět vyznačeno v textu práce). 
Ojediněle narazíme i na nejasné až zavádějící formulace, snad způsobené neobratným 
vyjadřováním (např. str. 26, 27, 29). Překlepů není mnoho, stejně tak dalších formálních 
nedostatků. Zpracovaná hesla v příloze též obsahují pouze minimum překlepů, někde najdeme 
poněkud pokulhávající překlad příkladů (str. 145).  
Za zmínku stojí i vydařené grafické zpracování celé diplomové práce. 
 
Diplomová práce Tomáše Koptíka splňuje všechny požadavky kladené na závěrečné 
práce tohoto typu. V mnohých ohledech (metodologie, celkové uchopení tématu a 
praktický p řínos) je nadprůměrná, v některých mírn ě pokulhává (občasné nejasné 
formulace a nepřesné argumenty, jazyková stránka). Na základě výše uvedeného ji 
doporučuji k obhajobě. O konečném hodnocení nechť rozhodne obhajoba samotná. 
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