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Oponentský posudek disertace Mgr. Kataríny Gajdošové České a slovenské kontaktové 

lexikálne javy v ich metajazykovej reflexii (na báze textových korpusov) 

 

Autorka disertace zvolila pro svůj výzkum velice aktuální téma a záslužně tím navázala na 

práce své školitelky doc. Nábělkové: česko-slovenské vztahy procházejí v posledních 

dekádách zásadními proměnami (i ve své jazykové dimenzi) a každý příspěvek k jejich 

poznání je cenný. Ocenění zaslouží i zvolený úhel pohledu přes „lidovou lingvistiku“, a 

správné bylo také rozhodnutí věnovat vyváženou pozornost jak příslušným kontaktovým 

jevům, tak metařečovým komentářům. Svou práci Mgr. Gajdošová založila na důkladném 

studiu veškeré relevantní literatury – seznam literatury na konci disertace zabírá téměř 30 

stran a neobsahuje zdaleka jen díla, na která se v textu odkazuje, ale spíše velmi široce 

pojatou bibliografii k tématu. Za mimořádně přínosné pak pokládám to, že výzkum byl 

zaměřen na data z textových korpusů; autorka je odbornicí v oboru korpusové lingvistiky a 

podařilo se jí vyvinout originální metodologii vyhledávání kontaktových jevů a komentářů, 

která může být instruktivní a inspirativní i pro další podobně orientovaná bádání. 

Na pozadí tohoto pozitivního hodnocení nyní umístím některé připomínky, míněné 

většinou především jako podklad pro diskusi při obhajobě disertace.  

1. „Kontaktové lexikálne javy“ v názvu práce neodpovídají přesně jejímu obsahu; autorka 

uvádí už v úvodu, že kromě lexikálních prvků zkoumá i „širšie citáty, parafrázy a alúzie…“ 

Pokud jde o to, že se věnuje frazémům, pořekadlům a příslovím, ty bývají běžně zahrnovány 

mezi předměty zájmu lexikologie, a hranice mezi frazémy a citáty, „okřídlenými“ výroky aj. 

může být zajisté velmi nezřetelná. Ale přesto např. Z dívenky, „ktorá mala spievanie zo 

všetkého najradšej“, je dospělá žena – to má k „lexikálnímu jevu“ hodně daleko… 

2. Zajímalo by mne, proč autorka zařadila nejprve oddíl věnovaný metařečovým 

komentářům a pak teprve oddíl věnovaný samotným komentovaným jevům. Bylo by možné i 

obrácené pořadí, nebo to znamená, že pro autorku jsou primárními daty hlavně komentáře? 

3. Na s. 61 se uvádí, že bezpříznakové je postavení metakomentáře před reflektovaným 

prvkem, zatímco postpozice komentáře je příznaková. Toto tvrzení není podloženo žádnou 

kvantifikací – zdá se mi, že v textu disertace je i hodně příkladů na postpozici (typ být někomu 

„na osoh“, jak říkají Slováci). Interpozice (typ keď vietor hviždí, říká slovenské pořekadlo, to 

Meluzína pláče) se zřejmě nevyskytuje? 

4. Sama mám z poslední doby jisté zkušenosti s vyhledáváním korpusových dokladů na 

reprodukci řeči; i tam se jeví jako bezpříznaková pozice uvozovacího (rámcového) segmentu 
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před reprodukovanou řečí. Pokud K. Gajdošová pracuje s uvozovkami jako s jedním 

z hlavních indikátorů přítomnosti kontaktových prvků a metakomentářů v textu, bylo by 

možno upřesnit, jak „odstřihla“ při vyhledávání své doklady od jistě mnohem hojnějších 

dokladů na reprodukci řeči, které ale neobsahují kontaktové jevy? Některé její příklady totiž 

pochopitelně mají podobu reprodukce řeči, např. Už tatíček Masaryk hovoril „nebát se a 

nekrást“. Autorka se o vztahu mezi jevy, které sleduje, a reprodukcí řeči zmiňuje v oddílu 

věnovaném intertextualitě (např. na s. 20); soudím, že tomuto vztahu mohla být věnována 

výraznější pozornost. Reprodukovaná řeč také může a nemusí být vyznačena uvozovkami; 

což se ovšem týká především korpusů psaných. V pozn. 28 na s. 52 se tvrdí, že „v korpuse 

ORAL2013 sa používajú úvodzovky na zápis priamej reči“, ale pokud vím, není tomu tak; 

uvozovky se používaly ve starších mluvených korpusech ČNK, tedy v ORAL2006 a 

ORAL2008.  

5. Trochu mě zarazilo v disertaci mnohokrát opakované zjištění, že hodnotící postoje ke 

kontaktovým jevům, vyjadřované v metakomentářích, jsou výhradně kladné; na s. 168 

autorka zdůvodňuje, že je to přirozené, že uživatelé si vybírají z druhého jazyka to, co se jim 

hodí nebo líbí… Domnívám se, že pragmatickou interpretaci by tu bylo možné zjemnit a že 

jsou vyjadřovány i postoje záporné (resp. ne vyloženě pozitivní), ale spíše implicitně. Např. 

Klaus by řekl, že to je „hluboké nedorozumění“, nebo ako by povedal klasik Klaus – to přece 

není kladné hodnocení, ale spíše vyjádření postoje depreciativního, posměšného; a ostatně už 

ono jak říkají bratři Slováci / ako vravia bratia Česi může leckdy být zabarveno ironicky. 

Ještě více to asi platí o citovaných a komentovaných výrocích „neblahého doktora Husáka“ 

nebo V. Biľaka (s. 148, 149); nebo lze opravdu tvrdit, že mluvčí citují hranice nie sú korzo 

s pozitivním postojem? A např. na s. 69 „ječák“, ktorý je takou doménou našich bratov 

Čechov – neznám širší kontext, ale to snad není právě pozitivní hodnocení… 

6. Nejsem rozhodně nakloněna přehnané kvantifikaci získaných dat; ale přece jen by mě 

zajímalo, zda by autorka mohla nějak přesvědčivě potvrdit to, čeho se čtenář spíše dohaduje: 

užívají a komentují víc Slováci české výrazy, než Češi slovenské? A je spektrum českých 

výrazů, které užívají a komentují Slováci, velmi široké a rozrůzněné, zatímco slovenské 

výrazy komentované Čechy jsou daleko méně početné (stále se vrací neúrekom, svojský,  

možná několik málo dalších)? Pro naši představu o historickém i současném vývoji vztahů 

mezi oběma národy by to mohlo být významné; ale možná se autorka záměrně vyhýbala 

podobným generalizacím. 
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7. Nabízí se i otázka, jak autorka chápe (jistě ve vztahu k pracím M. Nábělkové a dalších) 

bohemismy a slovakismy: jako jakýkoliv výraz jednoho jazyka použitý – třeba zcela 

okazionálně – v textu psaném jazykem druhým? Nebo jako výraz, který se už ve druhém 

jazyce do určité nebo značné míry etabloval, má výraznou frekvenci, a to, že je to „český 

slovakismus“, se už stalo jeho stabilní, inherentní charakteristikou (v češtině možná podujatie, 

zabávať apod.)? 

8. Pouhý detail: domnívám se, že na rozdíl od slovenského výrazu prípoviedka česká 

průpovídka nemusí znamenat rčení, pořekadlo nebo přísloví, není nijak vázána na folklorní 

kontexty a má spíše negativní konotace („to jsou zase takové ty jeho průpovídky…“). 

9. Vyjadřování autorky disertace je vyzrálé, přesné a výstižné, není poznamenáno žádnými 

stylizačními problémy. Poukázala bych snad jen na to, že občas se některá tvrzení nebo 

zjištění opakují; to může být i funkční a oprávněné, určitě ale ne na s. 86, kde se odstavec 

uvedený uprostřed stránky doslova opakuje dole v pozn. č. 11.  

10. Před závěrem si ještě dovolím výhradu k formální stránce práce, která možná vzhledem 

k její celkové úrovni a přínosnému zpracování tématu není příliš relevantní, ale odpustit si ji 

nemohu. Sama jsem jistě také případ receptivního bilingvismu, o jakém K. Gajdošová píše; 

ale domnívám se, že chyby ve slovenštině bezpečně poznám a jsem schopna provést 

korekturu slovenského textu. Chyb v autorském textu kolegyně Gajdošové jsem nezachytila 

příliš mnoho (a nejsou to jen chyby ve slovenštině, ale i překlepy typu vynechaná závorka, 

uvozovky, kurziva atd., což nestojí za řeč); jak říkáme my Češi, chybička se vloudí, a ten 

počet odpovídá standardu jiných disertačních prací, kde chyby a překlepy – mj. vinou 

překotného odevzdávání na poslední chvíli před vypršením lhůty – nejsou žádnou výjimkou. 

Víc mě zaráží jiná věc: autorka, která se dlouhodobě věnuje tématu z oblasti česko-

slovenských vztahů, nevidí chyby v češtině? Aby nedošlo k omylu, nemám rozhodně na mysli 

chyby mluvčích a pisatelů, autorů komentovaných výroků vybraných z korpusů, ale 

především chyby v citátech českých autorů, uváděných hlavně v kapitole 2. Jedním z nejvíce 

postižených je Petr Mareš, v jehož citátu na s. 15 je 7 chyb: „tohto“ místo „tohoto“, „táto“ 

místo „tato“, „označiť“ místo „označit“, „úpřimně“ místo „upřímně“, „napr.“ místo „např.“ … 

Další chyby v citátech z P. Mareše jsou na s. 19 a 20 („ktorá“ místo „která“, „dostáva“ místo 

„dostává“, „reální“ místo „reálný“, „skutočnosti“ místo „skutečnosti“); a i v seznamu 

literatury (s. 195) v názvu jeho článku „Citát v textu, zvláště uměleckém“ chybí háčky na e ve 

slovech „zvláště“ (zde „zvlášte“) a „uměleckém“ (zde „umeleckém“). Další chyby v češtině 

jsou na s. 21 (citát z Mukařovského), 22, 24 (název práce Rulíkové „Parenteze v současné 



4 

 

češtine“ – chybí háček na e), 25 (citát ze Šmilauera), 27 (3 chyby v citátu z mého článku – 

v češtině rozhodně nemáme „funkcii“, „funkcií“). Ale chyby se objevují i v dalších 

kapitolách, např. na s. 120 a 165 (český frazém „každý pes jiná vec“ místo „ves“), 131 („Na 

samote u lesa“ s e bez háčku; „já na bráchu, brácha na mně“ místo „na mě“), 160 (české 

výrazy „hajzel“, „posrát“?), 161 (český vulgarismus „prizdisráč“ – snad „přizdisráč“). 

Některé chyby jsou zvlášť pikantní, např. na s. 38 nahoře „z čiech“ s malým Č, dále také 

„Sliezka“ místo „Sliezska“. V seznamu literatury ještě na s. 188 dole, v údaji o mém článku 3 

chyby („reči“ místo „řeči“, „češtine“ místo „češtině“, „návštevách“ místo „návštěvách“); na s. 

182 u Daneše také „v češtine“, na s. 207 u Vaňkové také „reči“. K tomu přistupují chyby 

v českých jménech, např. v seznamu literatury na s. 190 „Homolkova“ místo „Homolková“; 

na s. 208 „Kopřivová Martina“ místo „Marie“; v pozn. 19 na s. 102 „Hirchová“ místo 

„Hirschová“; a nejvíc mě mrzí na s. 143 „Gariggue“ místo „Garrigue“. Celkem jsem těch 

chyb v češtině a u jmen Čechů napočítala přes 40; je mi jasné, že to kolegyni opravuje textový 

editor, ale soudím, že se na to měla při korektuře soustředit a že takto projevila téměř neúctu 

k jazyku, kterým se ve své práci zabývá. 

Tuto stránku disertace ale opravdu nehodlám přeceňovat – i když ji považuji za docela 

nepříjemnou „vadu na kráse“. Jinak chci v závěru vyjádřit přesvědčení, že disertantka se 

svému tématu věnovala s velkým zaujetím, poučeně a fundovaně, a že prokázala schopnost 

samostatné badatelské práce (při nelehkém získávání korpusových dat pro tento účel i při 

jejich analýze a vyhodnocování). Výsledky práce jsou přínosné a zájem o problematiku 

česko-slovenských vztahů nás může jen těšit. Doporučuji, aby disertace byla přijata jako 

vhodný podklad k obhajobě a aby Mgr. K. Gajdošové v případě úspěšné obhajoby byla na 

základě této práce udělena vědecká hodnost Ph.D. Předloženou disertační práci předběžně 

klasifikuji jako „prospěla“. 

 

V Praze dne 10. května 2017          prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. 

                   Ústav pro jazyk český AV ČR 

 

 


