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I. Stručná charakteristika práce 

Práca nadväzuje na publikácie, ktoré sa venujú slovensko-českým a česko-slovenským kontaktovým 
javom, predovšetkým na práce autorkinej školiteľky M. Nábělkovej, no aj ďalších autorov  – napr. K. 
Buzássyovej,  J.  Dolníka,  M.  Sokolovej,  K.  Musilovej.  Téma  práce  je  však  originálna  –  analyzuje 
špecifické textové využitia týchto javov, konkrétne metarečové komentáre, ktoré sa objavujú 
v slovenských  a  českých  textoch  pri  českých  a  slovenských  kontaktových  javoch,  ako  aj  kontaktové 
javy, ktoré sú týmito vyjadreniami sprevádzané. (Kontaktový jav sa chápe v širšom ponímaní; autorka 
využíva prístup K. Buzássyovej: kontaktový jav predstavuje kontaktové varianty, kontaktové 
synonymá  a ďalšie  kontaktovo  podmienené  javy,  medzi  nimi  citátové  využitie  vyjadrení  v druhom 
jazyku.)  Využíva  na  to  materiál  získaný  vlastným  heuristickým  výskumom  z rozsiahlych  textových 
korpusov českého aj slovenského jazyka.     

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

Ako  som  už  naznačila,  práca  je  originálna.  Predchádzala  jej  sondážna  štúdia  (Gajdošová,  2015),  na 
ktorej si autorka overila analytický aparát aj samotný postup analýzy. Samostatným prísnosom práce 
sú  aj  postupné  kroky  opísané  v 3.  kapitole,  ktorými  autorka  ukazuje,  akým  spôsobom  sa  zložito 
dostávala  k východiskovému  materiálu  na  báze  slovenských  aj  českých  jazykových  korpusov.  Jej 
ambíciou  bolo  vypracovať  korpusový  prístup  k materiálu  veľkých  korpusov  zameraný  na  získanie 
špecifického  relevantného  textového  materiálu.  Túto  ambíciu  sa  jej  podarilo  naplniť.  Technické 
spôsoby  získavania  materiálu  však  neboli  dostatočné,  musel  za  nimi  nasledovať  manuálny  spôsob 
overovania a triedenia získaných výstupov, aby bolo možné ustanoviť relevantnú výskumnú vzorku. 
Výsledky práce sú prínosné nielen z lingvistického a metodologického, ale aj z kulturologického 
hľadiska: ukazujú na prepojenie dvoch blízkych jazykových a kultúrnych spoločenstiev, ktoré pociťujú 
komunikačnú potrebu vyjadriť svoje špecifické komunikačné zámery prostredníctvom citátov 
a parafráz z druhého jazyka a istým spôsobom na ne poukázať. Autorka ponúka premyslené 
hierachické  triedenie  a  detailnú  analýzu  získaných  kontaktových  javov  a metarečových  komentárov 
(príp.  parajazykových  indikátorov),  ktoré  ich  sprevádzajú.  Prínosom  práce  je  aj  to,  že  dokázala,  že 
analyzované metajazykové operácie fungujú obojsmerne, tak v slovenčine, ako aj v češtine. Navyše, 
práca prináša aj poznanie štylistické a pragmalingvistické – detailná analýza metarečových 
komentárov ukazuje na ich jazykovú a pragmatickú variabilitu.  
 
Celkové hodnotenie je teda také, že ide o prácu kvalitnú s premyslene stanovenými cieľmi, 
precíznymi postupmi ich naplnenia a relevantnými výsledkami. 

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů  

1. Struktura argumentace. 

Kompozícia  práce  je  logická,  práca  má  postupne  sa  prehlbujúcu  štruktúru.  Autorka  postupuje  od 
všeobecnejších  charakteristík  k detailnejším;  získaný  materiál  analyzuje  z rozličných  uhlov  pohľadu, 



takže  čitateľ  sa  k tým  istým  javom  dostáva  niekoľkokrát,  a to  tak  pri  empirickej  analýze,  ako  aj  pri 
teoretických zovšeobecneniach, čo umocňuje detailnosť explikácie a prehlbuje percepciu 
predkladaného  textu.  Jej  výklad  je  zrozumiteľný,  kultivovaný,  rešpektujúci  normu  náučného  štýlu. 
Opis  postupov získavania  výskumného  materiálu  z korpusu  je  dostatočne  názorný  aj  pre  lingvistov, 
ktorí sa korpusovou lingvistikou systematicky nezaoberajú. Ciele, ktoré si autorka v práci vytýčila, aj 
naplnila. Zároveň ukazuje na ďalšie možnosti takto nastaveného skúmania. 

2. Formální úroveň práce 

Práca je formálne na výbornej úrovni. Je prehľadná, početné príklady sú uvádzané presne. Ojedinelé 
nepresnosti (napr. percipient chápaný ako autor textu – s. 19), príp. preklepy a odchýlky od 
pravopisnej normy sú prítomné len v začiatočných kapitolách práce, neskôr som sa s nimi už 
nestretla. 

3. Práce s prameny či s materiálem 

Autorka pracuje s vlastným materiálom. Práca s ním je precízna, zdôvodnená a systematická. Autorka 
využíva dostatočné množstvo teoreticky a obdobím vzniku diferencovaných bibliografických zdrojov, 
ktoré uvádza v prehľade literatúry.   

4. Vlastní přínos 

Ako som už v predchádzajúcich častiach posudku uviedla, ide o originálnu prácu s výrazným vlastným 
prínosom a možnosťami ďalšieho rozvíjania poznania v naznačenom smere. 



IV. Dotazy k obhajobě 

- Moja prvá otázka je terminologická. Nie som si istá potrebnosťou synonymických 
terminologických pomenovaní metarečový komentár a metakomentár. Pomenovanie 
komentár má samo osebe metatextový význam; metakomentár je potom akoby komentár ku 
komentáru.  Termín  metarečový  komentár  sa  mi  zdá  (hoci  ide  o dvojslovné  terminologické 
pomenovanie)  vhodnejšie  na  označenie  daného  javu,  teda  „komunikačne  podmienených 
prípadov reflexie jazykových javov, pričom takéto vyjadrenia možno vnímať ako prejav 
jazykového vedomia autora textu vo vzťahu k rozličným aspektom aktuálne použitých 
jazykových prostriedkov“ (s. 8). 

- Na s. 29 sa uvádza názor J. Dolníka o češtine ako o jazyku, ktorý je pre Slovákov epijazykom 
(sprievodným  jazykom  jeho  materčiny).  Aký  je  autorkin  názor  na  toto  tvrdenie  vo  vzťahu 
k súčasnej jazykovej situácii? Mohli by sa v tejto súvislosti vysloviť aj isté prognózy? 

- Aký je podľa autorky vzťah medzi postojom/postojmi k jazyku a metarečovými komentármi? 

- Ako súvisí autorkino vyjadrenie o tom, že používané kontaktové viacslovné vyjadrenia 
(frazeologizmy, ustálené spojenia, repliky z filmov a pod.) fungujú tak, že používatelia ich nie 
sú schopní používať (resp. po nich „siahať vo svojom vedomí“ ) ako hotové jednotky (s. 177), 
s chápaním frazeologizmov ako komplexných pomenovaní situácie (napr. v zmysle chápania 
F. Mika)?   

- Podarilo  sa  autorke  od  odovzdania  dizertačnej  práce  rozšíriť  korpus  kontaktových  javov, 
ktoré sa už v práci nespomínajú? 

V. Závěr  

 
Predložená dizertačná práca v plnej miere spĺňa požiadavky kladené na dizertačnú prácu, a preto ju 
odporúčam na obhajobu a predbežne ju klasifikujem ako prospela. 

V Prešove 28. mája 2017 prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc., v. r.  
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