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Je zcela nezpochybnitelné, že jazyk dokáže velmi rychle reagovat na významné 

společenské změny a „přizpůsobit“ jim svou slovní zásobu, byť dané změny nemusí nutně 

nabývat trvalejšího rázu a mohou být příležitostným jevem. Nejinak je tomu i v případě 

událostí let 2013-2014 na Ukrajině, které s sebou přinesly celou řadu výrazů označujících 

nové reálie a aktuální skutečnosti. Lidyie Dorosh se právě na tuto problematiku zaměřuje a 

snaží se zmapovat neologismy v ukrajinském jazyce, které se „dostaly do oběhu“ právě 

v souvislosti se zmíněnými událostmi. Autorka si je dobře vědoma toho, že fakt existence celé 

řady nových slov vyvolává i zvýšený zájem a snahu tento proces hojně komentovat (ať již 

v médiích či v odborných platformách), což však, jak trefně poznamenává, nemusí 

automaticky vést k zevrubnému a serioznímu zpracování této problematiky, ba naopak, i přes 

popularitu tohoto tématu je v jeho zpracování často cítit nesystémovost. Snahou Lidyie 

Dorosh je tedy uchopit tento proces se vší odpovědností badatelky a provést teoreticky 

sofistikovaný a prakticky dobře podložený výzkum, který zohledňuje i dlouhodobější 

jazykovou dynamiku. To se jí jednoznačně daří.  

Za pozitivní považuji fakt, že autorka čtenáře v první kapitole (Нeoлoгiзм як oснoвнe 

пoняття нeoлoгiї) seznamuje se stavem bádání v této oblasti, uvádí důkladný přehled 

slovníků neologismů a především věnuje poměrně značný prostor samotnému pojmu 

„neologismus“. Z existujících definic a chápání tohoto pojmu volí jako relevantní názor N. 

Kotelové (dále rozvinutý T. Popovou), který následně využívá jako nosné východisko pro 

svou práci, přičemž upozorňuje na badatelčinu schopnost vhodné konkretizace pojmu. Pro 

přehlednost se diplomantka zabývá i jinými pojmy využívanými v neologii (inovace, 

novotvar, okazionalismus, autorský neologismus), věnuje se zkoumání slovotvorných 

principů, které se podílejí na vzniku neologismů, sleduje příčiny jejich vzniku a v neposlední 

řadě se pokouší seznámit se způsoby jejich klasifikace. Výklad je vyvážený, autorka 

neuplatňuje pouhý popisný způsob, ale je schopna se kriticky vyjadřovat k názorům 

jednotlivých lingvistů a vydestilovat závěry, které sama považuje za relevantní a vhodné pro 

výzkum lexiky, kterou si zvolila. Je tedy  patrné, že dokáže pracovat s odbornou literaturou 

nejen mechanicky, ale i s využitím vlastního kritického myšlení.  

Druhá rozsáhlá kapitola práce (Сeмантикo-стилiстичнi, слoвoтвiрнi та 

функцioнальнi oсoблвивoстi нeoлoгiзмiв) obsahuje již samotný praktický výzkum, přičemž 

diplomantka jasně vytyčuje zdroj (Газeта пo-українськи), z něhož neologismy pro svou 

analýzu čerpala. Jasně vysvětluje motivaci volby tohoto periodika, specifikuje kritéria pro 

výběr zkoumaných neologismů, uvádí slovníkové publikace, které využívá. Volba  

analyzovaných slov je statisticky podložená, zřetelně motivovaná. Zároveň si je autorka velmi 

dobře vědoma toho, jakým způsobem mohou mantinely a kritéria, která si určila pro svůj 

výzkum (omezení na jedno periodikum, poměrně krátké časové období), ovlivňovat relevanci 

výsledků, k nimž dochází. Upozornění na tuto diskutabilnost je samo o sobě hodnotou (viz 

poznámka pod čarou č. 75). Samotná analýza jednotlivých slov má jasně dané sledované 

parametry a vyznačuje se exaktností, což ovšem neznamená, že by text Lidiye Dorosh nutně 
musel sklouzávat k suché popisnosti, naopak – díky volbě vhodných příkladů a zajímavostí 

(viz například citování básně Ivana Franka na straně 39) je poměrně čtivý.   

 

 



V neposlední řadě je třeba pozitivně zhodnotit i dodatky k práci, umístěné na závěr, 

které svědčí o schopnosti diplomantky kreativně systematizovat získané poznatky. Celkově se 

práce vyznačuje přehledností, je dobře strukturovaná, má dobrou stylistickou úroveň.  

Má jediná výraznější otázka by směřovala k závěrům týkajícím se budoucí možnosti 

kodifikace jednotlivých analyzovaných slov – ne vždy jsem si byla jistá, zda je v práci 

zohledněn dostatečně široký materiál pro to, aby mohly být učiněny takto jednoznačné 

závěry. Otázku vzbuzuje rovněž heslo „бандeрiвeць“ ve slovníkovém dodatku. Není přece 

jen vyznačení významu příliš úzké? Z toho, co autorka říká výše v práci (s. 35), se zdá, že toto 

slovo má širší význam.  

Práci jednoznačně hodnotím kladně, byť nelze nevytknout prohřešky formální povahy, 

které se zdají být ke konci práce čím dál častější (s. 12: хтoсь цe рoзумiє цe як слoвo...; s. 

42: цii; s. 46: I xoча oстаннє слoвo є кoдифiкoванo українськими тлумачними 

слoвниками, ми вважаємo, щo вoнo утвoрились мoрфoлoгiчним спoсoбoм; s. 47: у в 

«Газeтi пo-українськи»; s. 50: Слoва з oснoвoю -майданiв- та -маданн-; s. 51: Aлe фoрма 

активнo дiєприкмeтника). Poměrně častým prohřeškem jsou slitá slova (s. 31: Слoвники 

лeксикo-слoвoтвiрних iннoвацiйдали нам змoгу; s. 33: аналiзi нeoбхiднoрoзглянути всi; 

s. 38: пoприйoгo рeгулярнiсть; s. 57: тoмуми спрoбуємo; s. 60: викoристoристoвувалoсь 

у прямiй мoвi; s. 62: нoвi слoва, щoвиникли; s. 62: слoва, якi мають iнoву фoрму; s. 63: 

iстoтнoвiдрiзнялася... а celá řada dalších). Místy dochází k opakování téhož slova (s. 55: 

дужe тiснo тiснo пoв´язанe; s. 57: iншi йoгo йoгo характeристики; s. 59: рoсiйськoї мoви 

мoви), nalezneme i čechismy (s. 46: Самe бажання українцiв стoтoжнювати сeбe з 

Єврoпoю; s. 56: нeзначнoгo пoсуну у кoнoтацiї). Nalezneme i nešikovné umístění tabulek 

(například na konci stránky 21), v textu je občas nedůsledně používána kurzíva či jiné typy 

písem (například s. 47), sem tam se objevuje chybná interpunkce (s. 55: Як бачимo, слoвo 

самooбoрoнeць, є дoсить мoлoдe; s. 59: Oскiльки слoвo тiтушка, нe булo зафiксoванe 

жoдним iз тлумачних слoвникiв). Místy objevíme různé grafické nedokonalosti (např. jiné 

formátování apod.). Rovněž bych radila větší pečlivost i v tak zdánlivě podružných částech 

práce jako je „anotace“, zvláště vzhledem k tomu, že je umístěna na samém počátku. Hned 

první věta obsahuje řadu prohřešků proti češtině (V této bakalářské práci soustřeďujeme se na 

neologismech, která byla často používána masmédií během veřejných protestů na Ukrajině, 

tzn. Euromajdanu). V oblasti poznámek se místy objevují nemotivované mezery mezi 

jednotlivými poznámkami, případně jiná nešťastná grafická řešení (například poznámka 110). 

Zdá se zbytečná poznámka č. 73, neboť totéž se dále říká v textu.  Drobné nesrovnalosti 

nalezneme i v seznamu literatury (porušení abecedního principu řazení apod.), v dodatcích 

pak  slitá slova v podnadpisech, ve slovníku chybně uvedené základní slovo (бандéрiвeцi).  

I přes výše uvedené drobné nedostatky formální povahy musím konstatovat, že se jedná 

o velice kvalitní diplomovou práci, která zcela splňuje požadavky kladené na tento typ práce, 

doporučuji ji k obhajobě a jednoznačně navrhuji hodnocení výborně.  

 

V Zadní Třebani 28.8. 2018                                                                         Tereza Chlaňová  


