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Vo svojej bakalárskej práci sa Aneta Dušková v rámci širšej témy česko-slovenských
jazykových vzťahov v období národného obrodenia zamerala na problematiku

dobovej

konfrontácie slovenskej a českej lexiky, tak ako je predstavená v diele významného predstaviteľa
českého národného obrodenia Viléma Dušana Lambla. Lamblovo spracovanie diferenčnej slovnej
zásoby v Slovníčku slovenskom (publikovanom v r. 1848 v Časopise Českého museum), prvom
samostatne publikovanom diferenčnom slovensko-českom slovníku, predstavuje vo vzájomnej
spätosti s jeho Zápiskami cestujícího po Slovensku r. 1846 (publikovanými v r. 1847 v časopise
Poutník), v ktorých sa okrem zachytenia dobovej situácie na Slovensku prejavil už aj autorov
záujem o osobitosti slovenskej slovnej zásoby. Pozornosť, ktorú Vilém Dušan Lambl venoval
jazykovým otázkam a konfrontácii slovnej zásoby, vníma autorka ako súčasť udržiavania a
rozvíjania česko-slovenských vzťahov v dobovej situácii, keď štúrovská kodifikácia spisovnej
slovenčiny priniesla na českej strane ich ochladenie. Práca sa v širšom kontexte života a tvorby V.
D. Lambla sústreďuje na predstavenie jeho (v súčasnej odbornej reflexii aj v širšom vedomí nie
príliš uloženého) kultúrno-spoločenského a v tom aj lexikografického pôsobenia v dramatickom
období 40. rokov 19. storočia, prináša vhľad do formovania jeho postoja k otázke československých (nielen) jazykových vzťahov. Bakalárskou prácou, v centre ktorej stojí predstavenie
spracovania slovenskej lexiky v Slovníčku slovenskom súbežne s lexikálnymi aspektmi
vystupujúcimi z jeho Zápiskov cestujícího po Slovensku, podáva Aneta Dušková prínosný obraz
tvorby autora, ktorá, podľa jej vlastných slov, „představuje krásný příklad zájmu příslušníka české
obrozenské inteligence o lexikální bohatství slovenštiny“.
Aneta Dušková tému spracúva na 67 stranách v 4 kapitolách rámcovaných úvodom a
záverom, pričom dôležitú súčasť bakalárskej práce (aj vzhľadom na ťažšiu dostupnosť dokumentov
v dobových periodikách) predstavujú prílohy obsahujúce analyzované práce Viléma Dušana
Lambla, Zápisky cestujícího po Slovensku a Slovníček slovenský. V prvej kapitole sa autorka
venuje obrazu jazykovej situácie v Uhorsku na začiatku 19. storočia v kontexte česko-slovenských
vzťahov, v druhej predstavuje V. D. Lambla ako osobnosť českého národného obrodenia. V tretej,
najrozsiahlejšej kapitole sa zameriava na Zápisky cestujícího po Slovensku, pričom však už tu pri
sledovaní lexikálnej problematiky inkorporovanej do cestopisného diela prináša aj konfrontáciu
textových výskytov slovenskej lexiky s jej lexikografickým spracovaním v Slovníčku. Štvrtá
kapitola je venovaná makro- a mikro- štruktúre Slovníčka, súhrnnej charakteristike spracovanej
slovnej zásoby a autorským postupom pri spracovaní jednotlivých slovníkových hesiel.

Prínos bakalárskej práce Anety Duškovej možno vidieť vo viacerých smeroch. Na prvom
mieste treba spomenúť prepojenie témy dobových kultúrno-historických a spoločensko-politických
otázok česko-slovenských vzťahov s jazykovou

problematikou konkretizovanou v literárnej,

publicistickej a jazykovej – lexikografickej činnosti Viléma Dušana Lambla, ktorý je v práci
predstavený v súhrne rozličných aspektov jeho činnosti. Autorka sleduje kryštalizáciu jeho vzťahu k
spisovnej slovenčine v živých kontaktoch a diskusiách s celou plejádou slovenskej inteligencie
počas jeho cesty po Slovensku, vyjadrenie autorových postojov k slovenskej otázke v Zápiskoch,
ale aj v samostatných publicistických statiach v dobových periodikách a jeho osobný zástoj pri
stieraní česko-slovenských animozít v revolučnom čase r. 1848. Lamblovho významu a pôsobeniu
jeho diela v rozvíjaní česko-slovenských vzťahov v druhej polovici 19. storočia sa autorka dotýka v
kapitolke venovanej vzájomnému vzťahu V. D. Lambla a B. Němcovej, v ktorom hral Lambl úlohu
inšpirátora na jednej strane v komplexnom záujme o Slovensko, ale aj, čo je z hľadiska témy
jazykových kontaktov a ich reflexie osobitne dôležité, v záujme B. Němcovej o slovnú zásobu
slovenčiny a jej lexikografické spracovanie.
Pri spracovaní lexikálnej problematiky Lamblovho diela osobitne oceňujem autorkin
súbežný pohľad na zachytenie slovnej zásoby v Zápiskoch a v Slovníčku, aj vzhľadom na vznikové
okolnosti Slovníčka, ktorý sa podľa vlastných slov autora v jeho úvode z veľkej časti „rodil“ počas
jeho putovania po Slovensku. Paralelný pohľad autorka predstavila v tabuľkách začlenených do
kapitoliek venovaných jednotlivým častiam Lamblových Zápiskov, kde ukazuje textové začlenenie
slovenských lexém v konfrontácii s ich lexikografickým spracovaním – tento prístup umožňuje
vidieť autorovu cestu od komunikačných kontaktov so slovenskou lexikou k jej slovníkovému
spracovaniu. Ukazuje sa pri ňom aj jedna z osobitostí Lamblovho Slovníčka, totiž fakt, že s časťou
lexém spracovaných v Slovníčku slovenskom, špecifickou pastierskou karpatskou lexikou, sa
Lambl na svojej ceste stretol už na Morave na návšteve u Daniela Slobodu. V začlenení slov z
moravsko-slovenských nárečí (s označením R – Rusava) do Slovníčka sa tak premieta osobitosť
širšieho dobového chápania slovenčiny a slovenských nárečí. Pri charakteristike Slovníčka
slovenského autorka ukazuje Lamblov rámcovo dvojaký prístup k spracovaniu hesiel, na jednej
strane prekladové heslá s českými ekvivalentmi, na druhej strane viac či menej rozsiahle výkladové
heslá s encyklopedickými, geografickými či národopisnými informáciami, pri ktorých Lambl často
uvádza aj zdroj – informácie získané počas putovania, osobitne od Sama Chalupku. Z celku okolo
1000 slovníkových hesiel autorka podáva stručnú klasifikáciu spracovanej lexiky podľa
tematických skupín. Obraz lexikografického spracovania slovenskej lexiky je v autorkinom podaní
stručný a necháva otvorený priestor na ďalšiu prehĺbenú analýzu Lamblovho Slovníčka
slovenského ako priekopníckeho lexikografického diela, ktoré predstavuje významný dobový
dokument nazerania na slovensko-české lexikálne diferencie v prvej polovici 20. storočia.

Celkovo považujem prácu Anety Duškovej za originálne a inšpiratívne spracovanie zvolenej
témy. Primerane spracúva a vo svojom uvažovaní zohľadňuje existujúcu relevantnú literatúru k
problematike, prináša nové pohľady a poznatky. Vo viacerých len naznačených smeroch otvára
priestor na ďalšie a hlbšie spracovanie Lamblovho diela. Výsledný dojem z práce znižuje
prítomnosť preklepov a chýb, medziiným aj témou navodených slovakizmov. Napriek uvedeným
nedostatkom práca spĺňa požiadavky kladené na bakalársku prácu.
Bakalársku prácu Anety Duškovej odporúčam na obhajobu s navrhovanou známkou 2.
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