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Předkládaná práce má 67 stran včetně aparátu, má všechny požadované formální prvky, 

zpracované na velmi vysoké úrovni. 

Je věnována tématu povýtce aktuálnímu, často a bohužel občas i povrchně zpracovávanému v 

odborné literatuře. Neologie poutala pozornost v jazykovědě vždy, vzhledem k výrazné 

dynamice slovní zásoby v sociálních sítích a vzhledem k tomu, že tato komunikační sféra nepatří 

do sféry užívání spisovného jazyka, je její zkoumání přitažlivé tím, že může odhalovat nové 

tendence, které se dříve nebo později mohou dostat i do spisovného jazyka. V každém případě 

je neotřelost, svěžest, aktualizace a expresívnost nové slovní zásoby, která se tam objevuje, 

vděčným námětem pro jazykovědné zkoumání. Pro nezasvěceného je nejzajímavější 

v předkládaném  výzkumu morfologická adaptace (s. 49-50), deminuce (s. 51) a zkracování (s. 

51), a expresivní výrazy (s. 54), a dále také popis řečových vzorů (youtuber, bloger, influencer, 

(s.35). 

Česko-bulharské porovnání přirozeně není ve vědeckém diskursu příliš frekventované, přesto v 

důsledku dlouhotrvajících společných projektů mezi ÚJČ AV ČR, v.v.i. a Ústavem pro bulharský 

jazyk Bulharské akademie věd se předkládaná diplomová práce dobře vřazuje do aktuálních 

lexilogických česko-bulharských výzkumů. Rozsáhlou sekundární literaturu shromáždila 

diplomantka o obou jazycích a využila i srovnávacích studií. Navíc je tato literatura na velmi 

dobré úrovni. Je třeba ohodnotit jak schopnost dobré orientace v odborné literatuře 

s obecnějším zaměřením, tak schopnost s ní pracovat (po stránce obsahové i formální). 

Koncepty rozvíjené  v obou národních jazykovědách jsou kladeny paralelně, ale jejich řazení 

umožňuje smysluplné a funkční porovnání. Uvítala bych vlastní autorčinu definici neologismu. 

Cíle práce jsou stanoveny  promyšleně: na základě specifik nových typů komunikace (nová 

média, sociální sítě) a jejich vlivu na užívání současného jazyka, resp. na mezilidskou komunikaci 

popsat jazyková specifika s motivací, že tyto komunikáty mají “celou řadu specifik shodných se 

specifikami psaného mluveného jazyka” (s. 7., dále se používá vhodnějšího termínu 

“needitované psaní, zapisovaná mluvenost” S. Čmejrkové).  



Teoretická část je velmi logicky řazená, přehledně strukturovaná a dobře vede čtenáře logikou 

výkladu. Autorka formuluje velmi hutně, přesně se zaměřuje na informace potřebné pro 

rozvinutí myšlenky a návaznost výkladu. Zdůrazňuji (v kontextu výše uvedené poznámky), že v 

celku se diplomantka výborně vyrovnala s potřebnými východisky terminologickými: termíny 

přesně popsala, nejlépe pomocí definic známých z odborné literatury a správně jich užívá. 

Zvolila smysluplné řazení (snad jen na s. 18 by bylo dobré seřadit definice podle chronologie a 

změnit název kapitoly 8.7 České a bulharské slovotvorné neologizmy (s. 54) – jde jen o český 

materiál) a v popisu dosáhla hloubky, kterou při popisu vlastního materiálu nakonec ani plně 

nevyužila.  

Výsledkem je sevřený informačně bohatý text, který neopomíjí žádný z aspektů zkoumané 

problematiky (srov. podle názvů kapitol: třídění slovní zásoby, její obohacování, přehled 

dosavadního zkoumání v češtině Ii v bulharštině, vymezení základních pojmů neologie v česko-

bulharském porovnání, vznik neologismů a jejich třídění, rozvoj technologií a jejich vliv na jazyk, 

popis uživatelů nových technologií a internetových komunit, sociální charakteristiky internetové 

komunikace). Popis specifik internetové komunikace vůbec a popis českých a bulharských 

internetových fór svědčí o výborné praktické znalosti situace (zejména asi na českých stránkách, 

bulharské byly čteny možná jen v souvislosti se zpracovávaným výzkumem) a opět o dobrém 

výběru výchozí sekundární literatury. Z tohoto hlediska hodnotím vysoce i vhodnou volbu 

tématického okruhu (s. 42). Tato příprava svědčí o podrobné, soustavné a pečlivé přípravě 

vlastního výzkumu. Pro obhajobu bych chtěla autorce položit otázku, zda rozlišuje pojmy běžně 

mluvený a hovorový jazyk, a pokud ano, jak je definuje(s. 16). 

Materiálová část je opět logicky a přehledně motivována jak z hlediska metod práce, tak z 

hlediska zdrojů materiálu. Autorka neprovádí všestrannou analýzu excerpovaného materiálu, 

ale soustředí se na různý přístup uživatelů k rozšiřování slovní zásoby. Jako jednu z otázek pro 

obhajobu bych požádala diplomantku, aby doplnila informaci o zdrojích časovým údajem, 

v jehož rozmezí fóra navštěvovala a absolutní kvantifikaci zkoumaného materiálu, přinejmenším 

z hlediska toho, zdali český a bulharský zkoumaný korpus byl co do rozsahu srovnatelný. 

Zde bych vyslovila snad jedinou zásadnější připomínku: zpracování materiálu vlastně nevyužívá 

bohaté klasifikace neologismů (kromě výchozího vymezení sémantického pole) popsané v 

teoretické části: možná, že to nebylo účelné, možná, že rozsah materiálu to dobře neumožňoval 

(je škoda, že k práci není přiložen soupis excerpovaného materiálu, možná v porovnávacím 

seznamu), což by s největší pravděpodobností tyto otázky zodpovědělo. Jiným řešením by bylo 

v teoretické části exemplifikovat klasifikaci vlastním materiálem. Prosím o vysvětlení při 

obhajobě. 

S autorkou bych polemizovala v jediném případě, a to zařazení jevu nqma místo няма jako 

vyvolenou nesystematickým nahrazením některých písmen z latinky, která „jsou podobná 



písmenům azbuky“ dle mého jde o využití klávesy q? Prosila bych také o úvahu o tom, co kromě 

výslovnostní adaptace vyvolává potřebu formální adaptace derivací v češtině: co vyvolává 

přidávání různých sufixů, př. smůtýčko (ale i smoothiečko), storýčko (s. 49). 

M. Kraevská má výjimečný dar lehce a stručně formulovat. Je nepochybně dán způsobem jejího 

myšlení, ale je také výsledkem její dnes již dlouhodobé profesní profilaci. Tak je napsána také 

tato diplomová práce: lehce, svižně, jednoduše a s přehledem zvládá práci s poměrně obšírnou 

výchozí literaturou. Je proto formulačně snadno přístupná, ale zároveň je v ní řečeno vše 

podstatné. Schopností vyhmátnout podstavu problému se vyznačovaly již předchozí práce 

diplomantky.  

Autorka velmi pozorně formuluje obecné závěry, na nichž je možné dobře ukázat úroveň jejího 

lingvistického myšlení. Autorka správně rámuje zkoumané jevy do obecných trendů: stejný 

sociální kontext vývoje v posledních letech přináší mnoho nových jevů (a s nimi spojená slova) v 

módních vlnách, zejména ze západních zemí. Odráží se tu tedy společné módní trendy. Autorka 

konstatuje obecné shody mezi srovnávanými jazyky: v jazyce užívaném na internetu se 

projevuje nejaktivněji tendence k internacionalizaci, v důsledku „vypůjčování“ z tematicky 

shodných angloamerických zdrojů se v obou jazycích nejen vyskytují podobná slova, ale také 

cesty jejich adaptace, popř. také integrace, v obou jazykových systémů jsou velmi podobné. 

Kolísání mezi spisovností a nespisovností na internetu není dané tím, že by uživatelé dané 

normy neznali, ale celkovým uvolněnějším charakterem komunikace, který je typický spíše pro 

každodenní (neformální) komunikaci Rozdíly vyplývají z různosti grafických systémů: U většiny 

českých excerpovaných přejímek se projevuje rovněž tendence k ponechávání (alespoň 

částečně) původní pravopisné podoby. Na bulharských fórech je naopak upřednostňován přepis 

azbukou a v původní neadaptované podobě se objevuje podstatně omezenější množství slov. 

V obou jazycích konstatuje intenzivní projevy tendence k determinologizaci. 

Autorka ale dobře popisuje též odhalené rozdíly mezi češtinou a bulharštinou (Zatímco na 

českých fórech jsou přejímky nebo neologizmy integrální součástí textu, na bulharských fórech 

dochází mnohem častěji k jejich označování grafickými prostředky, které jsou dosti rozrůzněné; 

výrazně vyšší formální variantnost neologismů v bulharštině a její příčiny a nejednost formální 

úpravy i v rámci jednoho komunikátu; specifikum vytváření hranice slova - bulharské 

morfologické formanty se k převzatým slovům v bulharštině často doplňují až za spojovník, tj. 

nejsou v nich plně integrované pokud se při tvoření tvarů kombinují oba grafické systémy, s. 57-

58). Ilustruje dobře známý fakt, že bulharština oproti češtině používá běžně více deminutiv, a to 

i mezi přejímkami, mezi nejčastější sufixy patří -че, např. протеинче, фитнесче, (s. 60) 

Přes všechny výše uvedené klady je patrné, že práce vznikala ve stresu a časovém deficitu a 

rozhodně není odrazem autorčina maximálního úsilí. Upozorním jen na několik stylistických 

nedokonalostí: argot (zvláštní vrstva společenské spodiny) (s. 9). Udeřilo mě do očí i několik 



formálních přehlédnutí: fonty (kurzíva u příkladů: např. porada–meeting, sufixy v obou jazycích 

nahrazovány moderními, přejatými – top-, hyper-, super-, též v poznámkách, u příkladů (s. 42, 

34), překlepy (počítačové vydaný Български неологияен речник (70–80 години) a Български 

неологичен речник (80–90 години) autorky L. Jordanové, zveřejněných roku 1993; давам 

фолоу se dá jednoduše jedním slovem vyjádřit флоувам nebo dokonavě фолоунах те (s. 60). 

Bylo by dobré uvádět vždy ú)plnou bibliografickou informaci: Речник на новите думи в 

българския език – vročení, přesný údaj?  Речник на новите думи в българския език : от края 

на XX и първото десетилетие на XXI в. (2016), špatně uvedenou iniciálu ve jméně F. Hauser (s. 

25) 

 

Závěr: Hodnotím předloženou práci jako velmi zdařilou, v kontextu běžné úrovně magisterských 

prací jako rozhodně nadprůměrnou. Navrhuji hodnocení výborně. 

Prof. Dr. Hana Gladkova, CSc. 
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