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            V bakalářské práci se autor zabývá fenoménem neologismů, jejichž užívání je jedním 

z charakteristických rysů jazyka současné publicistiky. V teoretické části se autor zabývá různými 

definicemi pojmu neologismus, protože ukazuje, že neologismy nejsou jen nové formativy, ale i nové 

významy stávajících formativů tedy nové semémy, zaměřuje se i na zkoumání polysémie a 

homonymie, pozornost věnuje i archaismům jako protipólu neologismů a okasionalismům tedy 

slovům, která sice vzniknou, ale nestávají se součástí slovní zásoby. Vzhledem k tomu, že dnes 

značnou část neologismů tvoří slova přejatá z cizích jazyků hlavně z angličtiny, soustřeďuje se autor 

na přejímání cizích slov a popisuje i různé stupně jejich přizpůsobení přijímajícímu jazyku.          

     V praktické části (kapitola 10) autor excerpuje číslo 01/2018  německého časopisu Die Zeit vydané 

28. 12. 2017. Tento časopis patří k nejrespektovanějším německy psaným periodikům a zaměřeuje se 

na náročnější čtenáře. U nalezených neologismů autor uvádí jejich kodifikaci, k čemuž užívá zejména 

internetový slovník německých neologismů OWID, ale i další slovníky neologismů,  Dále autor provádí 

lingvistickou analýzu, u podstatných jmen určuje rod a uvádí tvar nebo tvary množného čísla či 

informaci, že toto substantivum množné číslo netvoří, u sloves pak kromě infinitivu uvádí další 

slovesné tvary.  U emocionálně příznakového slova Shitstorm provádí autor i pragmalingvistickou 

analýzu. Zvláště důležité je určení typu neologismu, u většiny excerpovaných neologismů se jedná o 

nové lexémy, určení doby, od kdy je neologismus používán, i uvedení synonymních výrazů a 

nejčastěji užívaných slovních spojení, v nichž se analyzovaný neologismus vyskytuje.  

     Bakalářská práce je přehledně strukturovaná a pečlivě zpracovaná, u analyzovaných neologismů je 

vždy uvedeno místo výskytu ve vydání časopisu Die Zeit, což usnadňuje orientaci v poměrně 

rozsáhlém čísle časopisu. Citáty uváděné v česky psané bakalářské práci v němčině jsou 

v poznámkách přeloženy do češtiny, takže práci snadno může číst i člověk neovládající německý jazyk. 

Rozsáhlý poznámkový aparát bakalářské práce se skládá z  273 poznámek obsahujících kromě 

překladů německých citátů do češtiny především překlady odborných lingvistických termínů do 

němčiny a údaje o zdrojích uváděných informací. V podkapitole  10,2 autor získaná data vyhodnocuje 

a formuluje výsledky, ke kterým při zkoumání textů z časopisu Die Zeit dospěl, konstatuje zde 

skutečnost, že 94 % nalezených neologismů jsou podstatná jména a že většinu neologismů tvoří 

slova přejatá z angličtiny. Tímto zjištěním autor potvrdil hypotézy, které vyslovil před zpracováním 

praktické části bakalářské práce. V Závěru a v německy psaném Resumé (kapitoly 11 a 12) autor 

stručně a výstižně představuje strukturu bakalářské práce, jejímž doplněním jsou dvě  přílohy 

obsahující abecední seznam neologismů a seznam schémat a grafů, i její výsledky.  



 

 

     Autor prokázal, že je schopen pracovat se sekundární literaturou a excerpovat a analyzovat 

publicistické texty. V teoretické části autor náročnou lexikologickou tématiku vysvětluje 

srozumitelně a přehledně a zabývá se jí do hloubky. Překvapivým nedopatřením je tvrzení, 

„„slovo neologismus se skládá z latinských slov néos (nový) a logos (slovo). (Wanzeck, 

2010, s. 42)““ (s. 8), které se sice opírá o sekundární literaturu (WANZECK, Christiane. 

Lexikologie: Beschreibung Von Wort Und Wortschatz Im Deutschen. Göttingen: 

Vandenhoeck & Ruprecht. 2010), ale skutečnosti neodpovídá. Časovou nesrovnalost 

obsahuje následujících několik vět. „Již ve vrcholném středověku se do německého jazyka 

dostávaly francouzské výrazy, neboť francouzština se stala módním jazykem rytířských 

dvorů. Z této doby pocházejí slova jako Kavalier1 nebo Palast2. Ještě předtím, ve 14., 

15. a 16. století, docházelo k přejímání cizích slov kromě francouzštiny také z italštiny.“ 

(s. 28 

) Závěrem bych autorovi ráda položila následující otázky. „Amok“ je slovo, které se z 

exotismu vyvinulo ve výraz označující jistý aspekt německé reality, můžete uvést nějaký další 

příklad obdobného vývoje? Co znamená pojem „Erbwort“ a v jakém vztahu je k pojmu 

„Neologismus“? Při lingvistické analýze neologismů uvádíte typická slovní spojení, v nichž se 

příslušný neologismus užívá, jaký synonymní výraz je zde možné použít?  

 

Hodnocení: Bakalářskou práci Pavla Ryšlavého doporučuji k obhajobě. 

 

 

              V Říčaneche dne 29. srpna 2018 

  

                                                           
1 česky kavalír 
2 česky palác 


