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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Kučerová, Daniela (2014): Terminologie der bildenden Kunst im bilingualen 

Wörterbuch. FF UK, Ústav germánských studií, 89 str., CD-ROM, vedoucí – doc. 

PhDr. Marie Vachková, Ph.D. 
 

Diplomová práce D. Kučerové se zabývá tématem, jež je z hlediska filologického studia 

německého jazyka relevantní. Jedná se o další z dnes již dlouhé řady závěrečných prací 

vycházejících z projektu Velkého německo-českého akademického slovníku (dále jen 

VNČAS), který vzniká od roku 2001 na ÚGS FF UK pod vedením doc. Marie Vachkové.  

Předložený text má bez pochyby i pozitivní stránky, v některých ohledech by ale 

potřeboval ne zrovna kosmetická vylepšení, přičemž zjištěné nedostatky práci posouvají 

na samou hranici přijatelnosti. Jako celek ale práce nakonec obstojí, byť s vážnými 

výhradami. Následující řádky tematizují jen pouhý zlomek aspektů, které by zde bylo 

možné okomentovat.  

 Autorčiným cílem bylo následující: „Die vorliegende Arbeit nimmt sich der 

Problematik der Termini der bildenden Kunst im GAWDT an und bietet zudem eine 

Überlegung zur Problematik der Terminologie. Zugrunde gelegt sind hierfür 110 Lemmata 

aus dem Bereich der Kunstwissenschaft und Kunstgeschichte, die von der Autorin 

bearbeitet und zum Thema der vorliegenden Diplomarbeit gewählt wurden. Die Aufgabe 

bestand darin, die Lemmata aus dem kunstwissenschaftlichen Gebiet, in diesem Falle 

Substantive, näher zu betrachten und aus linguistischer, terminologischer und 

lexikographischer Sicht zu untersuchen“ (str. 10). Lze konstatovat, že cíl byl stanoven 

racionálně. Oceňuji, že práce vychází z autorčiny lexikografické činnosti a má hmatatelné 

praktické využití. Jak pracné je vypracování i jen 50 slovníkových hesel, je zřejmé jen 

tomu, kdo má s lexikografickou prací vlastní zkušenosti.     

 Práce se vyznačuje logickou strukturu. Základní metodologie souzní s jejím typem i 

cíli, resp. s charakterem tématu.   

 Bakalářské ani diplomové práce zkoumaný jev nikdy nemohou podchytit v celé jeho 

komplexnosti. Důsledkem je tedy vždy nutnost určité selekce, která ale nemůže být 

ledajaká a musí být provedena v účelné míře. Právě sem míří má nejvážnější námitka vůči 

předložené práci.  

Autorka sice sesbírala velké množství literatury (viz bohatý seznam v závěru práce), 

první část (kap. 1–4) ale bohužel působí dojmem pouhých výpisků ve větné formě. Syntéza 

je zde přítomna jen na několika málo místech, autorka v zásadě nic příliš neproblematizuje, 

s ničím se kriticky příliš nevyrovnává a jen parafrázuje zohledněné informační zdroje. Toto 

by byl přitom problém už i v případě práce bakalářské, u práce uzavírající magisterské 

studium jsou nároky samozřejmě ještě vyšší.  
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S tím souvisí i další výrazná slabina práce. Ta spočívá v samotné koncepci kap. 5. Cílem 

diplomových prací přeci není předkládat pouhé popisy čehokoli. Kandidáti mají prokázat 

schopnost kritické reflexe, diskutovat možná řešení a navrhovat řešení vlastní. Nic takového 

v této práci nalézt nelze, snad až na jednu výjimku, kterou je kap. 5.1.2.1.6.5.1. Místo toho 

jsou zde popisovány jednotlivé body rastru VNČAS. Ke každému z těchto bodů by přitom 

bylo možné napsat odbornou studii o několika desítkách stránek. Mnohem smysluplnější by 

bylo, kdyby se autorka spíš věnovala dvou až třem tématům podrobněji, než aby vytvářela 

tyto povrchní a nic neříkající kompilace.  

Z hlediska obsahového pak lze v práci najít relativně velké množství nejasností, či 

dokonce faux pas. Uvádím zde jen základní výběr. Tak např. na str. 59 je nepochopení 

termínu „makrostruktura“: „In der Makrostruktur werden bei den Äquivalenten häufig 

metasprachliche Kommentare zur Bedeutungsabgrenzung der Äquivalenten (sic! M.Š.) 

angeführt“. Na str. 49 je nesrozumitelná pasáž „Wörterbucheinträge dürfen in der 

Makrostruktur alphabetisch (…) geordnet werden“ (proč „smějí“?). Diferencovanější pohled 

je nutný u jazykové ekonomie termínů (str. 32, srov. komplikované termíny v oblasti 

lékařství) i otázky nomenklatur (str. 31, srov. poetika). Na str. 30 asi spíš jde o 

„Wortschatzlücken“ než o „Wörterbuchlücken“...             

 Jazykové zpracování textu působí ambivalentním dojmem. Rozhodně oceňuji, že text 

obsahuje jen malé množství hrubých gramatických chyb (viz např. str. 38 či 59), což v 

současné době nelze pokládat za běžný standard. Ostatní aspekty jazykového zpracování by 

ale potřebovaly i výraznější zásahy, když text obsahuje velké množství stylistických a 

formulačních přešlapů (srov. např. pozn. 5, str. 15 a mnoho dalších míst). Některé 

formulace působí vzhledem k typu textu (odborná práce) snad až naivně (str. 41: „Jeder 

Fachlexikograph muss bei der Erstellung eines Fachwörterbuches das Benutzerprofil 

berücksichtigen“, str. 38: Der lexikographische Prozess der Erstellung eines 

Fachwörterbuchs ist langwierig“.). Vybrané pasáže by bylo možné i zkrátit, protože mnohdy 

obsahují nadbytečnou „vatu“ (srov. např. str. 35), některé informace se opakují (str. 20). 

Text proto na některých místech působí dojmem, jako by vznikl původně ze dvou textů, ze 

kterých autorka zapomněla něco umazat. Nedostatky lze shledat též v oblasti kolokací (Dá 

se říct, že něco vzniká „unermüdlich“?, srov. str. 15).   

 Z hlediska formálního je práce v zásadě v pořádku, drobné nedostatky lze často 

v mnohem větším množství nalézt i v textech prací na vyšší úrovni pokročilosti. Pozastavit 

se lze snad jen nad číslováním kap. 5, resp. 5.1. Jednotlivé hladiny musejí mít vždy alespoň 

dvě položky, jinak číslování nedává smysl. Aby mohla existovat kap. 5.1, musí existovat i 

kap. 5.2. Layout práce je relativně kultivovaný.  
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ZÁVĚR 
 

 

Předkládaná práce ani zdaleka nevyčerpala veškerý potenciál zvoleného tématu a 

zůstala tak na půli cesty. Je patrné, že některým jejím aspektům nebyla věnována 

maximální možná pozornost a péče. Práce proto působí, hlavně z obsahového hlediska, 

vysloveně odbytým dojmem, jako by autorku detailnější vědečtější pohled obtěžoval. 

Autorka prokázala, že umí sesbírat relevantní literaturu, vytvořit z ní výpisky, napsat 

text bez velkého množství gramatických chyb a věrně popsat databázový rastr 

VNČAS. Opravdová a důsledná syntéza, kritická diskuze současné terminografické 

praxe a návrh vlastních řešení ale v práci chybí. Toto je přitom nedostatek zcela 

zásadního rázu. Základní syntézu a kritickou diskuzi ÚGS FF UK požaduje již u 

bakalářských prací; v případě prací diplomových jsou pak nároky logicky ještě vyšší. 

Z DŮVODŮ UVEDENÝCH V TOMTO POSUDKU PŘEDKLÁDANOU PRÁCI 

S VÁŽNÝMI VÝHRADAMI DOPORUČUJI K OBHAJOBĚ. Celkové hodnocení, jež 

je průnikem hodnocení oponenta a vedoucího, bude stanoveno až na základě 

obhajoby. Hodnocení z mé strany se bude pohybovat v intervalu 3 („dobře“) až 4 

(„neprospěla“), a to podle toho, jak autorka uspěje při obhajobě. K diskuzi nenavrhuji 

žádné konkrétní otázky. Místo toho očekávám, že si autorka vybere jedno z témat kap. 

5 (ještě jedno další vedle ekvivalentace, viz posudek vedoucí) a pojedná o něm 

způsobem, který je v souladu s požadavky magisterského studia (problém a jeho popis, 

kritická diskuze možných řešení, návrh řešení pro VNČAS a reflexe jeho výhod a 

nevýhod).  

 

 

 

V Praze, dne 19. 8. 2014  
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Martin Šemelík, Ph.D.  


