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Práce Mgr. BcA. Markéty Kraevské se vyznačuje promyšlenou a detailní teoretickou 

částí. Již v úvodu autorka stanoví základní cíle svého výzkumu: popsat aktuální dění 

v psaném mluveném jazyce užívaném při komunikaci v internetových diskuzních fórech, 

přesněji ve fórech věnovaných posilování a zdravotnímu životnímu stylu. Autorka 

argumentuje volbu této komunikační sféry tím, že „jazyk užívaný v neformální komunikaci 

reaguje nejpružněji na nové nominační potřeby“ (s. 7). Téma, které M. Kraevská zvolila, je 

tedy aktuální a reflektuje nutnost prohloubení poznatků v oblasti užívání jazyka na internetu 

z hlediska nejen ryze lexikologického (neologického), ale také sociolingvistického, tj. se 

zřetelem k internetové zájmové komunikaci a jejímu úzkému vztahu k současné jazykové 

situaci bulharštiny a češtiny. 

První 4 kapitoly předkládané práce nazvané Lexikografický popis české a bulharské 

slovní zásoby, Dosavadní zkoumání nového lexika, Vymezení základních pojmů z oblasti 

neologie a Vznik neologizmů a jejich třídění svědčí o hlubokém zájmu Markéty Kraevské o 

problematiku lexikálních inovací a inovačních procesů jak v jí studovaném jazyce, tak 

v češtině. V nich autorka podává vyčerpávající výklad věnovaný různým aspektům zkoumání 

nových bulharských a českých pojmenování, přičemž klade důraz např. na specifické rysy 

popisu neologizmů v dosud vydaných bulharských a českých slovnících neologizmů, na 

sémantický obsah pojmů a termínů užívaných v bulharských a českých lexikologicky a 

neologicky zaměřených pracích, na možné přístupy k jednotlivým typům nových slov, na 

způsoby jejich tvoření a třídění aj. 

Vysoce oceňuji snahu diplomantky, aby v práci nejen citovala základní definice 

týkající se podstaty neologizmů a neologického tvoření, ale aby je též kriticky zhodnotila. 

Třebaže některé její interpretace vyžadují bližší vysvětlení, např. tvrzení, že autoři 

bulharských neologických slovníků se snaží vymezit neologizmy spíše negativně (viz str. 16), 

jiné jsou originální a zřejmě vycházejí ze zvláštností jazyka užívaného na internetu, na který 

se diplomantka soustřeďuje. Srov. např. její názor, že „[…] citovaní autoři se shodují v tom, 

že se jedná o slova, která mají pro uživatele jazyka příznak novosti, nevšednosti. Nepočítají 

však s žádným konkrétním časovým rámcem, definováni nejsou ani „uživatelé jazyka“, neboť 

co pro jednoho může být nové a neobvyklé, s tím se jiný může setkávat v mnohem hojnější 

míře (obzvláště pokud jde o slova, která vznikla v určité zájmové skupině).“ (s. 19). 

Zajímavé jsou také úvahy diplomatky v kapitole 5 (Rozvoj digitálních technologií a 

jejich vliv na jazyk) a kapitole 6 (Internetová fóra a jejich specifika), v nichž se M. Kraevská 
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pozastavuje nad vztahem digitálních technologií a současné komunikace. Autorka určuje tři 

typy médií: kromě primárních a masových vyděluje také média nová, k nimž řadí tzv. sociální 

sítě. Důkladně také rozebírá typy komunikace na internetu a vyděluje tyto její základní druhy: 

komunikace po emailu, prostřednictvím chatů, na diskuzních fórech a pomocí IM neboli 

instant messaging protokolů. Sociální média jsou v práci představena i jako nástroj 

„homogenizace společnosti“ (s. 33). Jako příklad diplomantka uvádí skutečnost, že 

přispěvatelé do stejného diskuzního fóra, popř. členové stejného internetového uskupení 

(Kraevská užívá také termín internetové komunity, str. 35), začínají dodržovat stejný způsob 

psaní – s diakritikou, anebo bez diakritiky, aniž by pro tento aspekt komunikace byla 

předběžně stanovena nějaká pravidla. 

Je třeba podotknout, že ve své práci M. Kraevská těží ze široké řady odborných 

publikací o problematice neologizmů a internetové komunikace, díky čemuž vytváří solidně 

teoreticky podložený rámec pro vlastní analýzu lexikálního materiálu. Díky zvolenému 

konfrontačnímu přístupu se autorce povedlo stanovit některé dosud nevytyčené rozdíly 

bulharských a českých internetových fór. Ty vyplývají například z užívání odlišných 

grafických systémů v obou jazycích – latinky a cyrilice (s. 38–39). Z hlediska konfrontačního 

se diplomantka rovněž věnuje i otázkám tzv. netikety, různým stupňům anonymity 

přispěvovatelů na internetu nebo způsobům, kterými oni vyjadřují své emoce. 

Po obsáhlé teoretické části (s. 7–41) následuje kapitola 7, v níž M. Kraevská rozebírá 

pracovní postupy uplatňované ve výzkumu, včetně kritérií shromažďování materiálové 

základny, jako jsou četnost užití, potenciál uzualizace aj. Podrobně popisuje též zvláštnosti 

jednotlivých internetových fór, z nichž neologický materiál analyzovaný v práci pochází. 

Základní cíl své práce autorka formuluje takto: „Kladu si tedy za cíl, abych na základě této 

analýzy vytyčila inovační jevy a procesy charakteristické pro tuto specifickou sféru současné 

komunikace“ (s. 42).  

V porovnání s obsáhlou teoretickou částí kapitoly 8 (Jazykové inovace na českých 

internetových diskuzních fórech) a 9 (Specifika bulharského materiálu v porovnání s českým), 

v nichž se M. Kraevská soustřeďuje výhradně na anglické přejímky a na způsoby jejich 

případné adaptace v češtině a v bulharštině, působí poněkud nesouměrně. Na druhou stranu 

lze za přínos pokládat pečlivý výklad významu řady angloamerikanizmů běžně užívaných 

v mluvě zájmových skupin zabývajících se především cvičením, resp. posilováním, a tzv. 

zdravým životným stylem, z nichž většina dosud nebyla popsána ani v bulharských, ani 

v českých lexikografických příručkách. Citlivý přístup autorky k problematice přejímání je 

patrný také v jejích komentářích o vkládání anglických výrazů do bulharských a českých 

vypovědí. Tento trend diplomantka nehodnotí jako negativní, neboť má na zřeteli snadnou 

možnost překládání neznámých slov a vět přímo na internetu, tedy v prostředí, v němž se 

odehrává i samotná komunikace členů diskuzních fór. Jinými slovy, M. Kraevská zcela 

opodstatněně vyzdvihuje jako základní faktory ovlivňující internetově zprostředkovávané 

komunikace nejen snahu o nejrychlejší a nejúspornější sdělení informací, ale též 

hypertextovost, resp. nelineárnost uspořádání internetových textů. 

V práci provedená konfrontační analýza, byť nevelkého souboru bulharských a 

českých lexikálních jednotek, jejichž přesný počet není uveden, ukazuje na schopnost 

diplomantky dobře porozumět samotné jazykové struktuře. Očekávala bych proto soustavnější 

rozpracování nesporně zajímavých pasáží o interakci jednotlivých způsobů internetové 
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komunikace – sociálních sítí, jako je např. Instagram, a „klasických“ internetových fór – a o 

s ní souvisejícím míšením žánrů, stylů apod. Bližší vysvětlení by si zasloužil také názor 

diplomantky, že „Bulharština oproti češtině používá běžně více deminutiv, a to i mezi 

přejímkami […]“ (s. 60). V případě, že by autorka mohla toto svoje tvrzení prokázat 

přesvědčivěji, jednalo by se o nové a originální zjištění zřejmě vyplývající ze specifického 

rázu internetové komunikace. Kromě tvoření zdrobnělin v těchto dvou prakticky zaměřených 

kapitolách M. Kraevská neopomíjí ani aktivitu tvoření bulharských a českých univerbátů (č. 

proteiňák ve význ. ‚proteinový nápoj‘; b. римско ve význ. ‚римско столче‘), ani tvoření slov 

krácením nebo „useknutím“ jejich základu (č. choreo (místo choreografie); b. палео (místo 

палеодиета)), ani vznik nových pojmenování expresivních a/nebo okazionálních (č. 

hovězina; b. мръвкарий). 

V relativně stručném závěru se M. Kraevská opět vrací k variantnosti a konkurenci 

nových přejímek a slov utvořených na jejich základě, o nichž se zmiňuje i v předchozím 

výkladu. Zároveň diplomantka pojednává jak o zvláštnostech projevů tendencí 

univerzálnějšího rázu – zejména internacionalizace a determinologizace – v oblasti 

internetově zprostředkovávané komunikace, tak o mimojazykových faktorech ovlivňujících 

současnou bulharskou a českou jazykovou (lexikální) dynamiku. 

Mezi klady diplomové práce M. Kraevské dále patří ucelenost výkladu a dobrá čtivost 

celého textu, nehledě na některé stylistické nedokonalosti a překlepy způsobené spíše 

spěchem a nedopatřením než neznalostí. 

Z hlediska formálních náležitostí a obsahu předkládaný text splňuje požadavky 

kladené na magisterské práce: obsahuje čestné prohlášení, abstrakt a klíčová slova v českém 

i anglickém jazyce. Práce je dále opatřena dostatečně podrobným obsahem, seznamem 

použité literatury a poznámkovým aparátem. Ke kvalitám práce by jistě přispěly rejstříky 

excerpovaného bulharského a českého jazykového materiálu, popř. další přílohy, které 

bohužel chybějí. 

Se zřetelem k dosud uvedeným kladům textu, které rozhodně převyšují jeho spíše 

drobné nedostatky, navrhuji magisterskou práci M. Kraevské doporučit k ústní obhajobě 

s hodnocením výborně. 

 

 

 

V Praze dne 28. 8. 2018      Mgr. Božana Niševa, Ph.D. 

          vedoucí práce 


