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Řešitelka ve své práci zpracovala aktuální téma, které se zrychlující se dynamikou 
jazykového vývoje přitahuje v posledních letech zvýšenou pozornost a v souvislosti 
s jazykovou politikou nabývá i na důležitosti. Jak ale naznačuje v úvodu, není vzhledem ke 
komplexnosti problému obohacování slovní zásoby přirozených jazyků vůbec 
jednoduché exaktněji vymezit základní pojmy, předmět studia ani metodu zpracování. 
Přesto si řešitelka stanovila a formulovala cíle práce poměrně přehledně, i když se možná 
až příliš soustředí na slova přejatá z cizích jazyků, hlavně z angličtiny, na úkor „domácích“ 
neologismů. Proti zúžení předmětu výzkumu jistě nelze nic namítat, ovšem je třeba mít 
na paměti, že v dnešní době už značná část přejatých slov jako neologismy vnímaná být 
prostě nemusí a to ani starší generací, kterou autorka opakovaně argumentuje. Např. 
바나나 [banana] v korejštině už nebude o nic víc neologismus, než „banán“ v češtině, a 
např. 필름[pchillǔm] (fotografický) „film“ se po nástupu digitální fotografie stává spíš 
archaismem. Nověji budou na starší mluvčí pravděpodobně působit spojení jako 가상 
현실 [kasang hjǒnsil] „virtuální realita“, 탄소 발자국 [tchanso palčaguk] „uhlíková stopa“, 
či 생리 휴가 [sängni hjuga] „menstruační volno“, které jsou součástí analyzovaných 
vzorků, ale zůstávají mimo oblast zájmu. 

Aby mohla sledovaný problém kvalifikovaně uchopit, využila dostupnou 
teoretickou literaturu v dostatečném rozsahu. Navzdory obtížnosti definování a 
konceptualizace potřebného pojmoslovného aparátu se o to poctivě snaží s využitím jak 
českých, tak relevantních korejských zdrojů. Použitá metoda zpracování se zařazením 
praktické části, která obsahuje analýzu vybraných vzorků textů, umožňuje doložit 
popisované jevy, ovšem je třeba mít na paměti, že se jedná v zásadě o případovou studii, 
nikoliv o výzkum rozsáhlejšího korpusu, což značně limituje možnosti zobecňování a 
relevantnost frekvence výskytu. Zjištění, že v článku o virtuálním příteli avatarovi je 
nejfrekventovanějším neologismem „avatar“, v povídce Skippeři se nejčastěji objevuje 
slovo „skipper“ a v článku o trendu recyklování značkové módy se nejčastěji vyskytují 
přejatá slova „móda“ a „značky“ nemá příliš velkou přidanou hodnotu. Velkou vypovídací 
hodnotu nemá ani zprůměrování tří krátkých a náhodně vybraných textů, z něhož vychází 
jako čtvrtý nejčastěji užívaný neologismus „timeskipper“ a jako sedmý „avatar“. Uvedená 
připomínka se ovšem týká problému vyhodnocení analýzy a nijak nezpochybňuje její 
přínosnost pro doložení sledovaného jevu. 
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Formálně i obsahově je práce zpracována poměrně pečlivě, až na některé detaily. 
Poněkud nepřesné až neobratné jsou místy poznámky k transkripci a k fonologické 
adaptaci anglicismů, ne vždy jsou zvolené překlady adekvátní (např. sinokorejský morfém 
čchǔng, neznamená pouze „úroveň, level“, ale v uvedeném kontextu „třídu, vrstvu, 
skupinu lidí“, ǒnǒ pchagö není „hnutím za čistotu korejštiny“, ale údajnou „destrukcí 
jazyka“ atd.). Jako nedostatečné se jeví i dělení stylových vrstev jazyka, resp. klasifikace lexika 
na základě „slohových příznaků“ na obecné x hovorové, která navíc probíhá poněkud 
arbitrárně. V analyzovaných vzorcích také unikly pozornosti některé anglicismy (카페, 테마, 

PC, 마이룸, 프렌즈 월드, 리세일 리포트, 파운드, 포토, ‘앤아더스토리즈’, 체인지 

메이커스 랩', 비전, 세컨드 라이프, 매칭(하다), 월드컵…), což při relativně malé 
velikosti vzorku znatelně ovlivňuje uváděné procentní zastoupení. 

Výše zmíněné připomínky jsou však jen okrajové a celkový dojem z práce je velmi 
dobrý. Řešitelka se dokázala v komplikované problematice „neztratit“ a byť mají závěry 
s ohledem na množství zpracovaného materiálu jen omezený dosah, umožňují učinit si 
relativně věrohodný rámcový obraz určitého výseku aktuálně probíhajících jazykových 
změn.   

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
  

V Zelenči, dne 12. 06. 2020 
 
 
 
Otázka k obhajobě:  
 Jak autorka vnímá a hodnotí poměrně častý jev, kdy neologismy, nejčastěji 
výpůjčky z angličtiny, neoznačují nový předmět či jev, ale nahrazují dosavadní zažitý 
termín (např. 손톱 관리 – 네일케어, 미용사 – 헤어드레서, 주방장 – 셰프, 식용유 – 

오일 atd.). 


