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Předložená diplomová práce o rozsahu 116 stran je psána v německém jazyce. Je členěna do 

šesti kapitol. K textu je připojen seznam použité sekundární literatury, anotační karta a příloha 

(vyhodnocení dotazníkového šetření, kopie dotazníku). 

Diplomová práce si dává za cíl popsat možnosti jazykové příbuznosti mezi němčinou, 

angličtinou a češtinou ve výuce němčiny jako cizího jazyka. Téma lze považovat za velmi 

aktuální, o čemž svědčí existence řady novějších lingvistických publikací s podobným 

zaměřením. 

V úvodní části autor formuluje cíle diplomové práce, metody výzkumu a průběh práce.  

Za přínosnou nejen pro vlastní etymologickou analýzu, ale i pro celou práci, považuji druhou 

kapitolu. Tuto část lze chápat jako relevantní ukotvení problematiky genetické a kulturně 

historické příbuznosti mezi evropskými jazyky. Podnětný je stručný nástin základních 

charakteristik vývoje zkoumaných jazyků. Autor rozebírá jazykové dějiny s tím, že důraz je 

kladen na konsonantizmus praindoevropštiny, germánštiny, slovanštiny, němčiny, angličtiny a 

češtiny. Do kontextu uvádí skutečnost, že jazyky, které jsou užívány v určitém areálu jako 

prostředek komunikace, mají tendenci se navzájem ovlivňovat. Tyto jazyky jsou typologicky 

podobnější, než kdyby se vyvíjely nezávisle na sobě. Svou tezi o zásadní roli češtiny a 

němčiny ve středoevropském jazykovém areálu mapuje řada lingvistů. Odkazují na 

staročeskou diftongizaci a monoftongizaci ve srovnání s podobným vývojem ve staré a střední 

horní němčině, stálý slovní přízvuk, morfosyntaktické shody, jednoduchý temporální systém, 

syntetické stupňování adjektiv apod. Teoretickou část diplomové práce hodnotím pozitivně, 

neboť vhodně využívá české a zahraniční odborné prameny. Oceňuji, že autor při zpracování 



jednotlivých publikací prokazuje schopnost spojování poznatků z různých zdrojů do 

koherentního celku. 

Třetí kapitola již tvoří část analytickou, v níž diplomant prezentuje příbuznost mezi 

vybranými jazyky, a to angličtinou, němčinou, češtinou, latinou a starou řečtinou. Autor si 

vytyčil za cíl porovnat několik kategorií příbuzností: 1. jazykově genetickou příbuznost, 2. 

kulturně historickou příbuznost, 3. společnou sémantiku slovních složenin, 4. žádnou 

z předchozích tří kategorií. Za účelem popisu problematiky vytvořil korpus 450 slov. Autor 

zjišťuje, že 61 % německých lexémů má společnou genetickou příbuznost alespoň s jedním 

ekvivalentem z dalších uvedených jazyků. 31 % dokladů nevykazuje žádnou příbuznost se 

sémantickými ekvivalenty. Co se týče genetické příbuznosti, je němčině nejbližší angličtina. 

Pozitivně hodnotím propojení teoretických poznatků s praktickými příklady. 

Čtvrtá část práce důsledně popisuje odbornou prezentaci, jež byla přednesena respondentům 

dotazníkového šetření. Pečlivá dokumentace všech částí přednášky potvrzuje schopnost 

autora spojovat teoretická východiska s praktickým výzkumem. Samotný dotazník, 

zohledňující základní proměnné, byl sestaven přehledně. Za diskutabilní však považuji 

adekvátnost některých otázek určené mj. žákům základních škol, např. zda může 

zdůrazňování genetické a kulturně historické příbuznosti vést k lepším a intenzivnějším 

mezinárodním vztahům mezi evropskými národy apod. V úvodní části diplomové práce autor 

uvádí (str. 9, 12): 

Anhand dieser Arbeit lassen sich die Grundlagen der deutschen Sprache, gemeint ist der 

Kernwortschatz, den DaF-Studierenden in sprachhistorischen und zwischensprachlichen 

Zusammenhängen vorstellen, was dem Lernprozess und besonders der Speicherung der 

Wörter im Gedächtnis helfen sollte. (S. 12)  

…den Lernprozess des Wortschatzes der europäischen Sprachen (am Beispiel des DaF für 

Tschechen) mit Hilfe von Veranschaulichung der gegenseitigen sprachgenetischen und 

kulturgeschichtlichen Verwandtschaft effektiver zu machen. (S. 9) 

Mohl by student v tomto ohledu uvést konkrétní výsledky dotazníkového šetření? Do jaké 

míry zefektivňuje, resp. může pozitivně ovlivnit – jak autor uvádí a tím vymezuje tuto 

badatelskou otázku – genetická či kulturně historická příbuznost mezi evropskými jazyky 

osvojování německého lexika ve výuce německého jazyka na základních a středních školách? 

Jak diplomant zkoumal tento potenciál? Mohou být tato data získaná v rámci dotazníkového 

šetření kvantifikována? 

Překvapuje, že v rámci etymologické rešerše tak rozsáhlého charakteru student konfrontoval 

pouze jedno lexikografické dílo, které se systematicky věnuje etymologii německého jazyka. 

Vzhledem k poměrně velkému množství použitých zkratek postrádám tzv. 

„Abkürzungsverzeichnis“ na začátku textu. Vysvětlení zkratek přímo v textu považuji za 

matoucí. Dále doporučuji důsledně uvádět bibliografické údaje sloužící k identifikaci 

zdrojového materiálu. Bibliografický odkaz musí být uveden, přebírá-li se do textu nejen citát, 

ale i parafráze. Přestože je práce napsána ve velmi dobré němčině, objevují se gramatické a 

formální nepřesnosti na str. 9, 44, 45, 91, 108.  



Závěr 

Diplomovou práci hodnotím jako zdařilou a odpovědně zpracovanou. Student vycházel ze 

solidního teoretického zázemí podloženého studiem sekundární literatury. Svým rozsahem 

splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. 

Vzhledem k výše uvedenému hodnocení doporučuji práci k obhajobě. 

Při obhajobě by se měl autor vyjádřit k následující otázce: 

1. Prosím o rozvedení vyhodnocení sémantické diverzifikace, resp. ekvivalence mezi 

češtinou a němčinou, a to na základě konkrétních dokladů. 

 

 

 

V Praze dne 8. května 2015      Dalibor Zeman 

 

 

 


