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Posudek na bakalářskou práci Karolíny Havlíkové 

 

Neologismy v moderní korejštině 

 
 

Karolína Havlíková projevila již v průběhu studia hlubší zájem o problematiku korejské 

slovní zásoby. Tento její zájem o studium lexikologie vyústil v analýzu neologismů v moderní 

korejštině, která se stala tématem předkládané bakalářské práce. Jelikož se jazyk neustále 

mění a doba moderních technologií jeho vývoj ještě více urychluje, poskytuje obsah práce 

aktuální náhled na určitou část slovní zásoby s omezenou časovou platností. Jak autorka též 

sama uvádí, kategorizace neologismů není jednotná a proměnný charakter nových slov činí 

tuto oblast jazyka těžce uchopitelnou. Přesto je výsledek práce velmi zdařilý, čtenář získá 

představu o tom, jak se nová slova v korejštině vytvářejí, přebírají (především z angličtiny) 

nebo zkracují (způsoby zkracování jsou v tomto ohledu velice frekventované). Opomenuto 

není ani užití v praxi, které je prezentováno formou případových studií. Není samozřejmě 

možné obsáhnout všechna nová slova současné korejštiny, nicméně při psaní práce jistě byla 

vynaložena snaha uvést slova, která dle uvedené definice lze považovat za neologismy, 

autorka k tomuto účelu navíc využila seznam neologismů publikovaný Národním institutem 

pro korejský jazyk.   

Diplomantka si klade za cíl popsat výskyt, způsoby tvoření, přejímání a užívání neologismů 

v moderní korejštině. Do značné míry se věnuje anglicismům, což nebylo prvotním záměrem, 

nicméně během výzkumu vyšlo najevo, že právě tato vrstva slovní zásoby je klíčová. 

Poukazuje na současný trend, na popularitu slov přejatých z angličtiny a zmiňuje tzv. 

konglish. Stručně popsané jsou taktéž purifikační snahy Korejců související s užíváním 

nových slov. Popisovaný obsah doprovázejí příklady, v práci nalezneme velké množství 

současných neologismů i tzv. módních slov.  

Struktura práce je zcela logická, autorka přehledně představuje záměr svého výzkumu a 

použitou metodologii, na základě české i korejské odborné literatury vysvětluje, co si vlastně 

pod pojmem „neologismus“ představit, přičemž se dotýká též určitých úskalí výzkumu této 

problematiky. Korejské neologismy jsou rozebírány z hlediska slovotvorby, pozornost je tedy 

věnována nejčastějším způsobům tvoření nových slov v korejštině – kompozici a derivaci. 

V rámci derivace autorka popisuje produktivní prefixy a sufixy. Dále se věnuje hybridním 

výrazům, které jsou mezi neologismy velice časté. Oblíbené jsou v současné době také 

nejrůznější zkratky, které tvoří samozřejmou součást práce. Obsáhlejší je oddíl věnovaný 

novým slovům přejatým z angličtiny, během studia tématu vyšlo najevo, že právě anglicismy 

jsou mezi neologismy hojně zastoupené. Na deskriptivní část práce navazují tři případové 

studie, autorka zvolila text novinového článku z oblasti IT, kapitolu z beletrie a článek 

z lifestyle magazínu. Ač se jedná o účelově vybrané texty, ve kterých lze a priori očekávat 

vyšší výskyt neologismů, neubírá tento fakt na relevanci. Cílem uvedených případových studií  
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je ukázat užití těchto slov (anglicismů) v praxi a poukázat na jejich distribuci v korejské 

slovní zásobě. Že se může jednat o slova s krátkou životností zde nehraje roli.  

Práce je obohacena o terminologický slovníček, obrázky, které poukazují na aktivní užívání 

neologismů v praxi a zdrojové texty k případovým studiím (včetně barevného označení 

analyzovaných výrazů). Ráda bych diplomantku pochválila za důkladnou rešerši a práci 

s vhodně zvolenými zdroji (korejskými i českými). Velice si vážím jejího proaktivního 

přístupu k práci, snahu o vytvoření kvalitní studie, která bude pro českou koreanistiku 

přínosem.  

Co se týče formální stránky, je dle mého názoru práce zcela v pořádku. Pečlivě vypracovaný 

poznámkový aparát, citační norma v pořádku, transkripce taktéž, délka práce i rozsah 

bibliografie zcela odpovídá požadavkům k vypracování bakalářské práce. Z těchto a výše 

uvedených důvodů bakalářskou práci Karolíny Havlíkové doporučuji k obhajobě a navrhuji 

ohodnocení známkou výborně. 

 

 

Dotazy k práci: 

 

1) Vyjádřete se k poměru užívání neologismů v psaném a mluveném jazyce. 

2) Jak je to s výskytem neologismů v základním slovním fondu? Pronikají nové výrazy i 

do jádra slovní zásoby? 

 

 

 

V Praze 13.06.2020 

 

Mgr. Vladislava Mazaná 

 


