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I. Stručná charakteristika práce 

Předložená disertační práce Jiřího Janušky pojednává o středoevropských jazycích ze srovnávacího 

hlediska a klade si dva hlavní cíle. Jednak chce podat přehled dosavadních tvrzení a poznatků 

porovnávání středoevropských jazyků, jednak ale také chce naznačit možné budoucí směřování 

výzkumu na základě aktualizovaného chápání pojmů areálové lingvistiky a nových konceptů moderní 

lingvistiky. K této nově navržené perspektivě se návazně snaží empiricky přispět ilustrativní studií 

srovnávájící slovenštinu a maďarštinu z hlediska míry verbalizace koncového bodu pohybu, který je na 

tento bod orientován. Celá práce je standardním způsobem rozvršena do úvodu, čtyř kapitol, závěru a 

doprovodných textů (obligátního seznamu literatury, seznamu stimulů použitých v experimentu 

empirické studie a v maďarštině dotazníku pro sběr základních údajů o účastnících a instrukcí 

participantům). 

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

Ve své disertační práci se autor věnuje podrobně porovnávání středoevropských jazyků (tj. zejména 

češtiny, maďarštiny, němčiny a slovenštiny) jako celku. Ačkoli název práce implikuje, že autorovi jde 

hlavně o překonání dosavadních typů výzkumu areálové lingvistiky a jejich rozšíření „za horizont 

strukturních rysů a lexikálních přejímek“, dvě třetiny práce sestávají z kritické revize a přehledného 

shrnutí dosavadních poznatků a metod tohoto badatelského přístupu. Právě v extenzivním přehledu 

výsledků a literatury k tématu středoevropského jazykového svazu (resp. areálu), který v takové míře 

nikde jinde ještě podán nebyl, spočívá jeden z nesporných přínosů předložené práce. Nejde o pouhou 

kompilaci, ale o kritickou analýzu téměř všech důležitých publikací k tomuto tématu, přičemž jsou 

rovnoměrně zpracovány výsledky lingvistů ze všech náležejících jazykových skupin, a tak přiměřeně 

zohledněny i výstupy maďarských badatelů, které původně byly publikovány v maďarštině, což je 

v jiných pracích často velké manko. Inovativní pasáže práce lze najít tam, kde se autor opravdu zamýšlí 

nad novou perspektivou výzkumného snažení. Další cennou část disertace spatřuji v tvůrčí aplikaci 

bádání psycholingvistky Barbary Mertinsové na srovnávací analýzu pohybových událostí zaměřených 

na koncový bod ve slovenštině a maďarštině. Velmi bych uvítal, kdyby právě podobné srovnávací 

analýzy konstrukcí, kolokací, prefabrikátů atd. byly dále rozpracovány a dovedeny v závěrečnou 

zobecňující syntézu, neboť autor ve své disertaci mohl jen naznačit – to však inspirujícím způsobem – 

možný nový směr dalšího výzkumu středoevropských jazyků. 

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů  

Celkové zhodnocení obsahu disertační práce a jeho rozložení jsme již uvedli v předchozím odstavci. 

V podrobném zhodnocení práce se ještě věnujeme následujícím dílčím aspektům: 

1. Struktura argumentace 

Je třeba ocenit promyšlenou strukturu informačně kvalitního textu, který názorně dokládá, že 

dlouholetý zájem o danou materii, nezbytná znalost dotyčných jazyků a bohatá zkušenost s literaturou 



je dobrým základem pro reflexi otázek spjatých s perspektivou nového a široce pojatého výzkumného 

programu. Autor je dobře schopen kriticky zformulovat svůj postoj k tématu, opírá se přitom o 

nejdůležitější sekundární literaturu ze zkoumané lingvistické oblasti. Je zároveň sympatické a svědčí to 

o důležité autorově schopnosti sebereflexe, když na různých místech připouští, že práce naráží na 

mnohá omezení nebo může představit jen částečný a ilustrativní výstup pro inovativní komparativní 

výzkum, který by se vydal načrtnutým novým směrem. Můžeme jen doufat, že se autorova vůdčí 

myšlenka stane východiskem pro budoucí badatelské projekty tohoto výzkumného zaměření.  

2. Formální úroveň práce 

Při důkladném čtení samozřejmě možno zformulovat řadu drobnějších připomínek, které by si zaloužily 

pozornost v případě přepracování disertace do knižní formy. Nebudu uvádět vše, protože nechci jejich 

zevrubným popisem problematizovat kvalitu práce, za kterou stojí určitě hodně času a úsilí; omezím 

se tedy na několik poznámek. Práci lze vytknout občasná drobná ortografická a jiná pochybení, např. 

okonosti (Abstrakt), involve he motion, has showned nebo the Czech is similar to German (Abstract), 

Wittgenstenova (s. 39), u Trubecného (s. 39), lze cokoliv soudil (s. 50), s hledem (s. 53), finštinsky (s. 

61), přvládala (s. 63), maď. kártyjáték ,karetní hra’ (s. 149, správně kártyajáték), maď. gondot visel 

valamire (s. 150, správně gondját viseli valakinek, doslova nosit starost někoho, tj. něčí starost), jou (s. 

164), Nevoří (s. 165) atp. 

Nejasná je syntaktická souvislost ve výčtu na s. 58n.: „Středoevropský často zarhnuje: […] • Rakousko-

Uherské monarchie;“. Nadpis 3.5.1.2 Ernst Lewy by neměl stát dole na s. 68, ale nahoře na s. 69. Odkazy 

na studie S. M. Newerkly na s. 95 se částečně neshodují s údaji v seznamu literatury: 2004b tam chybí, 

autor tím myslí Newerklův slovník, který figuruje v seznamu literatury jako 2004 bez litery b; odkazem 

na 2011 myslí zřejmě druhé vydání tohoto slovníku, který však v seznamu literatury zcela chybí. Navíce 

se jedná o přepracované vydání, takže paginace textu prvního [83–89] a druhého vydání [80–86] se 

liší. Rok faktického vydání Nového encyklopedického slovníku češtiny je 2017 (a ne 2016). Po údaji 

Hessky 1988 na s. 197 následuje řádek, který začíná „Areal features of the anglophone world“. Buď by 

ho autor musel uvést jako Hickey 2012 anebo ho posunout na začátek bibliografie. Občas prostrádáme 

v seznamu literatury prázdný řádek mezi jednotlivými údaji (2x na s. 191, 1x na s. 193 atd.). U údaje 

Newerkla 2007b na str. 203 chybí úplné uvedení pramene. Jinak a obecně je však disertační práce po 

formální stránce vyhotovena pečlivě, pasáže s grafickými zpracováními jsou vzorné. 

3. Práce s prameny či s materiálem 

Velmi pozitivně hodnotím práci s prameny a materiálem. Autor cituje hojně ze všech důležitých 

českých, maďarských, německých a slovenských publikací k tématu, přičemž zasazení do kontextu 

sekundární literatury evropské a mezinárodní lingvistiky též nechybí. Vyváženeji by naopak mohl 

dopadnout výběr z polské a slovinské literatury k tématu. Nevíme například, proč je v kontextu 

německých výpůjček v slovinštině třeba citovat velmi průměrnou dvacetistránkovou studentskou práci 

z mnichovské univerzity, která vyšla v podivném nakladatelství bez další kvalitní kontroly (Middendorf 

2012 na s. 201), zatímco autor nezmiňuje v kontextu důležité publikace a projekty jako např. Arcticae 

horulae – Slovar nemških izposojenk v slovenskem jeziku Alenky Pirmanové (http://www.arcticae-

horulae.si/) nebo Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im Teschener Dialekt des Polnischen Thomase 

Menzela a Gerda Hentschela (http://www.bkge.de/Publikationen/Online/Woerterbuecher/).  

Co se týká empirické studie, tak se autor vyznačuje výbornými znalostmi maďarštiny, vyskytuje se jen 

pár nepřesností, např. na s. 172 (6) Két lány sétál egy padhoz (spíše: Két lány odasétál/odamegy egy 

padhoz.), na str. 175 (24) Kisfiú az anyukájával megy parkon keresztül (správně: Kisfiú az anyukájával 

megy a parkon keresztül. Kisfiú az anyukájával keresztülmegy/átmegy a parkon.) nebo na str. 177 (37) 



Kenús egy híd alatt (správně: Kenus egy híd alatt.). V několika případech bych v maďarských větách 

používal určitý člen místo členu neurčitého, nebo právě naopak, ale uvedené věty jsou gramaticky 

správné, např. s. 174 (21) Egy nő sétál egy kávézó mellett (spíše: Egy nő sétál a kávézó mellett.). 

4. Vlastní přínos 

Vlastní autorův přínos tkví v tom, že jednak kriticky, pečlivě a zevrubně sestavil detailní přehled 

výsledků a literatury k tématu středoevropského jazykového svazu, resp. areálu. V tak rozsáhlé míře 

s promyšlenou výstavbou prezentace poznatků nikde jinde ještě podán nebyl. Další velmi cenný 

autorův podnět je zamyšlení nad novou perspektivou výzkumného snažení v analyzované oblasti, 

přičemž pro ilustraci inovativně aplikuje metody bádání psycholingvistky Barbary Mertinsové na 

srovnávací analýzu pohybových událostí zaměřených na koncový bod ve slovenštině a maďarštině a 

přitom zjišťuje, že se ve sledované vlastnosti oba jazyky neliší. 

IV. Dotazy k obhajobě 

Autor se ve své disertační práci snaží překonat dosavadní typy bádání areálové lingvistiky a razit cestu 

jejímu rozšířenému výzkumu. Jak to ale vypadá s jeho vlastním postojem vůči pojmu jazykový areál? 

Jde vůbec o – „na určité úrovni obecnosti – samozřejmě užitečný“ (s. 39) pojem? Nebo dává za pravdu 

spíše badatelům jako Lyle Campbellovi a Thomasi Stolzovi, kteří navrhují tento pojem 

„dekonstruovat“? (s. 40n.)  

Nespočívá jeden z doposud nedořešených problémů výzkumu i v tom, že ve střední Evropě existuje 

hned několik jazykových kontaktových areálů rozdílné velikosti, různé výraznosti a vzájemně se někdy 

překrývajících? Není to vlastně zavádějící, když se badatelé ve svých výzkumech většinou zaměřují 

zejména nebo výlučně na kontakty mezi standardy zmíněných jazyků, přičemž se mikroareály 

jazykového kontaktu vztahují často právě na periferní variety těchto jazyků, např. němčinu ve 

východním Rakousku, menšinovou slovinštinu v rakouských Korutanech, menšinovou chorvatštinu 

burgenlandských nebo gradišćanských Chorvatů atd.? 

Zpravidla by jazykový areál mělo tvořit několik jazyků, přinejmenším tři nebo více. Některé definice 

ovšem připouští i takovou situaci, kdy k utvoření jazykového areálu postačí jazyky dva. Není náhodou 

pojem jazykového areálu potom trivializován na jakoukoli kontaktovou situaci? Jak to vidí autor, 

zejména i vzhledem k tomu, že se ve své empirické analýze soustředil jen na maďarštinu a slovenštinu?   

V. Závěr  

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

k obhajobě a předběžně ji klasifikuji jako prospěl. 

22. května 2017 Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan Michael Newerkla 


