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I. Stručná charakteristika práce 

 Práca má teoretický i praktický charakter, tomu zodpovedajú tri vytýčené ciele: 1. prehľad a 

syntéza doterajších poznatkov o porovnávaní stredoeurópskych jazykov, 2. naznačenie nových 

možností výskumu a 3. realizácia vlastného výskumu. Autor realizoval tieto ciele úspešne, nielenže 

zhromaždil údaje z  odbornej literatúry, ale sumarizoval aj poznatky o zvolenej téme. Integrujúce 

spracovanie pojmov a teórií je v prevahe v porovnaní s empirickým prístupom. Po teoretickej časti 

nasleduje perspektíva ďalšieho bádania, príklad výskumu a vlastná sonda.  

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

 Autor je schopný orientovať sa v odbornej literatúre, reflektovať, hodnotiť a porovnávať práce 

bádateľov zvolenej témy. Po enumerácii množstva teórií (2.1) od rôznych autorov (3.5) je schopný 

kriticky ich hodnotiť a korelovať ich podstatu (108 – 113). Reaguje na variabilitu terminológie (s. 27, 

40) a na také vážne otázky, či vôbec existuje jazykový zväz alebo ide o jazykové kontakty (s.44).  

 Praktickú, výskumnú časť rozvíjal v organickej nadväznosti na teoretické kapitoly. Jeho výskum je 

relevantný, riešenie je inovatívne, otvára nové perspektívy. Autorova bádateľská činnosť je 

integrovaná do vedeckého diskurzu (s. 167 – 168). Pokladá za dôležité vystúpiť z tradičného rámca 

areálovej lingvistiky smerom k porovnávaniu konštrukcií. 

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů  

1. Struktura argumentace. 

 Výklad je zrozumiteľný, jednotlivé myšlienkové prúdy sú umiestnené logicky. Usporiadanie práce 

je prehľadné, stanovené ciele sú relevantné. Rozsah kapitol nie je rovnomerný, najviac čítame o 

spracovaní literatúry o areálovej lingvistike a o stredoeurópskych jazykoch. Dôležitými opornými 

bodmi autorovho ďalšieho bádania sú kľúčové otázky (s. 37 – 39) výskumu jazykového areálu a jeho 

akcentované aspekty (s. 41). Empirická časť má spolu s konklúziou len 23 strán, čo je málo oproti 

celkového rozsahu práce, ale priebeh výskumu a procedúra spracovania údajov sú aj tak opísané dosť 

podrobne (168 – 183). Výklad sformuloval autor názorne.  

2. Formální úroveň práce 

 Šikovne riešená grafická stránka práce, jasné enumerácie a členitosť textu pomáhajú čitateľovi 

ľahko spracovať text. Delenie kapitol zodpovedá logike témy. Rozsiahlejšie citácie sú zreteľne 

oddelené od hlavného textu. Poznámky pod čiarou svedčia o orientovanosti autora vo vedeckom 

písaní. Práca má dobrú jazykovú úroveň a štylizáciu, preklepy sa vyskytujú ojedinele (napr. s. 19: 

strultúrními, s. 145: Noymárkay), neovplyvňujú však zrozumiteľnosť obsahu.  

 Autor pracuje s množstvom cudzojazyčných príkladov, v ktorých sa občas vyskytujú aj chyby: 



 

 

s. 91. pri analýze základu slova el-vár-os-i-as-od-ik znamená vár ‚hrad‘, város ‚mesto‘, segment odik je 

možné deliť na 2 morfémy; 

s. 105 szellemi znamená skôr duchovní, než kulturní; 

s. 106 fala? hvala? 

s. 173 na polnej ceste je v slk. mäkké ľ; 

s. 175 veta (24) Kisfiú az anyukájával – asi Egy kisfiú az anyukájával (neurčitý člen na analógiu 

predchádzajúcich viet č. 20 – 23); 

s. 177 kenús sa píše v maď. krátke u; 

s. 177 idős hölgy znamená staršia pani. 

 Práca je vo vhodnej miere ilustrovaná grafmi a tabuľkami, na konci sú potrebné prílohy 

použitých dotazníkov výskumu. Na s. 109 – 110 tabuľku by nemala rozrezať poznámka pod čiarou, 

tab. č. 6 by mala byť na jednej strane. 

3. Práce s prameny či s materiálem 

 Uvedená odborná literatúra je bohatá (vyše 330 titulov), čo svedčí o orientácii autora 

v tematike. Avšak v citačnom aparáte je niekoľko nedôsledností: na s. 64 sa autor odvoláva na dielo 

PATÓ 2006, na s. 105 na MIKOLA 2002, na s. 145 a 146 na PŮDA 2010, ale tieto práce nie sú uvedené 

v zozname literatúry. V bibliografii je od Tótha uvedený iba 2011b, niekde by malo byť aj 2011, 

navyše v texte sa odvoláva aj na práce z r. 2012 aj 2013 (s. 132, 134, 135, 136, 137, 138, 142). Na s. 

89 je odkaz na PUSZTAY 2015, v bibliografii však figuruje 2015a aj 2015b od Pusztayho. Až na tieto 

nedbanlivosti autor pracuje so sekundárnou literatúrou logicky.  

 Primárny prameň tvorí materiál vlastného výskumu, teda vety, ktorými reagovali respondenti na 

videá. Zber dát a metodika ich spracovania sú správne (s. 170 – 170), avšak počet respondentov 

považujeme za malý (s. 169), vzorka 30, resp. 15 je naozaj sondová, nie signifikantná. Na druhej 

strane reálnosť ich reakcií potvrdzuje aj oponent ako hovoriaci štandardnej maďarčiny ako 

materinského jazyka. Kroky analýzy sú koherentné a zrozumiteľne odôvodnené. Medziriadkové 

glosovanie príkladov experimentu vyhovuje medzinárodne zaužívaným formám. 

 

4. Vlastní přínos 

 Prínosom práce je jednak aspoň čiastočné odstránenie fragmentárnosti doterajších poznatkov 

(hoci aj táto práca má svoje obmedzenia, napr. venuje sa dvom vybraným jazykom) a ich syntéza (s. 

108 – 113). Kapitoly č. 2 a 3 systematizujú bohatú literatúru natoľko prehľadne, že je ich možné 

využiť aj ako študijný materiál predmetu areálovej lingvistiky. Autor v kapitole č. 4 rozšíri horizont 

o vlastný pohľad. Navrhuje vštepiť do výskumu areálovej lingvistiky metódy kognitívnej lingvistiky na 

základe modelu konštrukčnej gramatiky. Je to odvážny krok posilnený vlastným výskumom, ktorý 

doloží opodstatnenosť takéhoto prístupu k téme. Vlastná, síce malá vzorka výskumu má za prínos 

otvoriť novú perspektívu porovnania stredoeurópskych jazykov.  

 

IV. Dotazy k obhajobě 

1.  

 V 2.1.3 sa venujete okrem iného aj určovaniu jazykového areálu v užšom a širšom zmysle slova. 

Je možné povedať, že porovnané jazyky vykazujú konvergentné prvky, ak ich dáme do súvislosti 

s väčším počtom jazykov, a naopak, keď ich porovnáme bližšie, iba medzi sebou, vyznačujú sa 

divergentnými prvkami? Napr. na s. 50 – 51, keby sme zužovali plochu mapy, možno by bola 



 

 

typologická vzdialenosť medzi skúmanými jazykmi relatívne väčšia, ale keby sme tam dali mapu 

jazykov celého sveta, stredoeurópske jazyky by tvorili koherentnejší blok. 

 

2.  

Tvrdíte, že „Slovenština se co do míry zmiňování koncového bodu pohybové udalosti neliší od 

maďarštiny“ a považujete to za spoločný areálový ráz. Ide tu aj o totožný jazykový obraz sveta 

v slovenčine a v maďarčine? Nakoľko to súvisí so spôsobom myslenia v neohumboldtickom 

a etnolingvistikom zmysle?  

 

3.  

Načrtnite, prosím, ako by ste zorganizovali tímovú prácu, ktorú navrhujete na s. 164 a 185 na 

odstránenie fragmentárnosti výskumov (s. 165) stredoeurópskych jazykov. 

 

4. 

V slovensko-maďarskej súvislosti, ktoré ďalšie konštrukcie by sa oplatilo porovnávať okrem 

pohybových udalostí? 

 

V. Závěr  

 

 Předložená disertační práce splňuje požadavky kladené na disertační práci, a proto ji doporučuji 

k obhajobě a v předběžně ji klasifikuji jako prospěl. 

V Komárne, 11. 05.2017 Sándor János Tóth, PhD. 


