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Oponentský posudek diplomové práce Evy Hanzelkové 

Slovní zásoba videoher 

 

1. Koncepce práce 

Diplomová práce Evy Hanzelkové si klade za cíl charakterizovat slovní zásobu hráčů videoher, 
vymezit její lexikální a gramatická specifika a vzhledem k velkému množství anglicismů 
pojednat též o míře adaptace přejímek do češtiny. 

Práce se (kromě úvodu, závěru, seznamu literatury a přílohy) skládá ze čtyř kapitol. 
Problematické je vyčlenění kapitoly 3 Odborná a lingvistická literatura, jejíž rozsah je pouhá 
jedna strana. Autorka v ní opakuje informace uvedené již v úvodu (předchozí práce 
pojednávající o slovní zásobě videoher) a zmiňuje se o odborné literatuře zabývající se 
videohrami samotnými, již využívala např. pro výklad významu excerpovaných jednotek – tyto 
informace by se daly zařadit do kapitoly 2 věnující se metodologii. Rozsáhlejší kapitola 4 
Videohry – historie, charakterizace (s. 18–34) se zabývá videohrami jako takovými a obsahuje 
jen mizivé množství lingvisticky relevantních informací. Naopak zcela chybí kapitola, která by 
uceleněji pojednávala o současném stavu poznání slovní zásoby z oblasti videoher. Je třeba 
podotknout, že některá slova, která autorka uvádí na různých místech v textu (zejména 
v kapitole 4), zachycuje Slovník neologizmů 2 (např. multiplayer, plošinovka, hopsačka, 
střílečka, gamepad, gamer, zapařit) nebo Akademický slovník současné češtiny (adventura, 
arkáda), s nimiž autorka vůbec nepracuje. 

Nedostatkem předložené práce je nepřesné užívání lingvistické terminologie, viz následující 
příklady: 

- s. 36: Z obecnějších názvů se zde nachází také výraz guna, tedy gun (angl. palná zbraň) 
s českým sufixem rodu ženského. – nejde o sufix, navíc sufixy (ani koncovky) 
nevyjadřují jmenný rod 

- s. 49: Význam je v příloze uveden též v případech, kdy by bylo možné ho odhadnout, 
např. podle toho, jaký prefix či sufix byl použit pro utvoření daného tvaru a jak tyto 
afixy obvykle mění význam slov. – jde o tvoření slov, nikoliv tvarů 

- s. 50: Z nevlastních složenin pak lze uvést již častější výrazy, např. gameplay (z angl. 
game – hra a play – hrát; viz kapitola 5.1.1.6) či quickload (z angl. quick – rychlý a load 
– načíst; načtení předem uložené pozice pomocí jediného tlačítka, tedy rychle). – slova 
byla z angličtiny přejata jako celek, takže nelze mluvit o (nevlastní) kompozici v češtině 

- s. 57: Na zcela opačném konci této škály se pak nacházejí výrazy adaptované 
výslovnostně, pravopisně, morfologicky a syntakticky. (…) Konkrétně se jedná o tato 
slova: klikat, lokace, mapa, mise, textura, akce (ve významu akční hra). Je zde možné 
vidět, že některá z těchto slov lze nalézt i v běžné slovní zásobě českých mluvčích, což 
pravděpodobně pomohlo adaptaci. – jedná se o starší přejímky, které pod vlivem cizího 
jazyka získaly nový význam, k jejich adaptaci již tedy nedochází 

- s. 62: Lze zde též vidět, že na rozdíl od ustálených výrazů nemusela ještě proběhnout 
pravopisná adaptace, což je pro neologismy typické. – existuje velké množství 
přejímek, které se pravopisně neadaptují 

- s. 73: Dále jsem se setkala s častým tvořením názvů pomocí kolokace, tedy tvořením 
sousloví. – kolokace není slovotvorný postup, nýbrž výsledné syntagma 
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Hodnocení: D 

2. Metodologie a zpracování dat 

Materiál byl získán excerpcí dokladů (klíčových slov) ze tří zdrojů (recenze videoher 
v tištěných časopisech, recenze videoher na internetu a videonahrávky hráčů zveřejněné na 
YouTube). U excerpovaných jednotek bylo určováno několik údajů (např. slovní druh, způsob 
tvoření, ustálenost u přejímek) a jednotky byly roztříděny do několika tematických skupin 
(např. výzbroj, činnost bojová, předmět nebojový, videoherní žánr). 

Není zřejmé, z jakého důvodu se autorka v kategorii ustálenost rozhodla vydělovat neologismy, 
když sama uvádí, že „slovní zásoba hráčů videoher se mění a šíří tak rychle, že je těžké určit, 
co je stále ještě neologismem a co již slovem zažitým“ (s. 15), a zároveň si pro neologismy 
nestanovuje žádná kritéria, stejně problematické je rozlišování termínů (s. 64: „vzhledem 
k tomu, že se nejedná o oblast odbornou“). 

Zarážející je způsob určování slovního druhu u víceslovných přejímek – autorka zaznamenává 
slovnědruhovou platnost jednotlivých komponentů v angličtině, nikoliv slovnědruhovou 
platnost v češtině (ta je ovšem v některých případech zřejmá z určeného jmenného rodu). 
Mnohé údaje jsou navíc sporné – např. Human Revolution (s. 92, dle autorky spojení dvou 
substantiv). 

Problematický je i výběr excerpovaných jednotek – autorka uvádí, že do zkoumaného vzorku 
nezařazovala výrazy objevující se ve spisovné češtině, pokud nemají specifický význam 
uplatňující se v oblasti videoher (což je mnohdy obtížné posoudit), cílem bylo zaměřit se 
„výrazy nějakým způsobem neobvyklé“ (s. 35). Pak ovšem není jasné, z jakého důvodu do 
svého výběru zařadila např. názvy reálných míst (např. Praha, Asie, Švýcarsko). 

Hodnocení: D 

3. Práce s odbornou literaturou 

Autorka pracuje s nedostatečným množstvím odborné lingvistické literatury, velkou část 
položek uvedených v oddílu sekundární literatura tvoří publikace a internetové články 
vztahující se k videohrám samotným. 

V práci jsou užívány termíny či pojmy, u nichž zcela chybí jejich vymezení i jakékoliv odkazy 
na literaturu. Zvlášť zřetelné je to např. v části věnující se adaptaci přejímek, v níž autorka užívá 
pojmy morfologická a syntaktická adaptace, ale nijak je nevysvětluje, naopak nepoužívá pojem 
slovotvorná adaptace, který by se u mnohých lexikálních jednotek (např. questit, 
multiplayerový) nabízel.  

Na s. 49 uvádí mezi slovotvorné postupy kontaminaci (zde zvlášť pro tvoření portmanteau), 
přičemž má na mysli postup, který se zpravidla označuje jako blending, odkazy na literaturu 
opět chybí. 

Velmi obecně (jako neadaptovaná přejímka) je vymezen termín citátové slovo (s. 57) a nejsou 
u něj komentovány další relevantní vlastnosti, které jsou přitom z uvedených příkladů zřejmé 
(např. typická víceslovnost, viz článek J. Hrbáčka v Naší řeči z roku 1971). 

Hodnocení: D 

4. Formální úroveň práce 
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Diplomová práce splňuje požadovaný rozsah, nicméně obsahuje velké množství textu, který je 
z hlediska tématu práce irelevantní (viz výše). Čísla stran v obsahu neodpovídají skutečnému 
číslování stran. 

V textu se nápadně často objevují chyby v interpunkci, kvůli jejich množství zde uvádím pouze 
výběr: 

- s. 9: Vzhledem k mé osobní zkušenosti zahrnující téměř výhradně hry počítačové, je 
i tato práce zaměřena pouze na tuto odnož a nezabývá se hrami konzolovými 

- s. 18–19: Pravděpodobně ovšem časem může proběhnout podobná proměna jako 
v minulosti proběhla u jiných médií, např. filmu, u kterého se dříve také nemluvilo 
o umění, či jako u fotografie. 

- s. 19: Vzhledem k jejich největšímu rozšíření není překvapivé, že se herní vývojáři 
zaměřují primárně na hry určené pro tyto operační systémy a též hry, z nichž jsem pro 
tuto práci vybírala vzorky, jsou spustitelné v těchto systémech. 

- s. 21: S příchodem osobních počítačů se objevil konkurent konzolí, a toto soupeření trvá 
dodnes. 

- s. 49: Tento výraz tedy nemusí, avšak může, souviset s tím, jak proveditelné je danou 
hru hrát. 

- s. 55: Tím, jak postupují překladatelé počítačových her se zde ale zabývat nebudeme, ač 
i toto by vydalo na zajímavý výzkum 

V práci se objevují i další pravopisné chyby, překlepy, chyby ve větné stavbě i stylistické 
neobratnosti, zde opět uvádím výběr: 

- s. 20: Konzole od téže společnosti, Nintendo Switch, pak nabízí možnost fungovat jak 
jako handheld, tak jako nepřenosná konzole po připojení k televizi. 

- s. 21: Na trh přicházelo množství různých strojů, které zde není třeba všechny 
vyjmenovávat, zastavíme se až u společnosti IBM, která vydala svůj první osobní počítač 
roku 1981, a ač nebyl prvním osobním počítačem, v mnohém se od ostatních lišil 
a předčil je a dal vznik dalším počítačům, které s ním byly kompatibilní (Purcaru, 2014). 

- s. 22: I jazyk videoher se tedy musel neustále měnit a přizpůsobovat dané situaci, vyvíjet 
se spolu s hrami a s technologiemi, kterými byly vytvářeny, jakožto i s hráči, kteří se 
o ně zajímali a případně sami vytvářeli. 

- s. 26: Dále se mysogynie může projevovat při online hraní, hlavně při komunikaci 
mikrofonem. 

- s. 31: Témto se RPG liší od her, kde je předem určen protagonista s jistými schopnostmi, 
vybavením, životním příběhem apod. a nelze ho prakticky nijak před začátkem hry 
upravit. 

- s. 33: Typicky je postava tak fyzicky zdatná, jako postava ve hře akční, často má dokonce 
na rozdíl od akčního hrdiny větší repertoár pohybů (šplhání apod.), které umožňuje 
prostředí důkladněji prozkoumat. 

- s. 35: Malé množství apelativ, které se vyskytuje v tematických skupinách obsazených 
primárně proprii, bude zahrnuta na závěr kapitoly o apelativech 

- s. 62: Spíše se lze setkat s „překladem“ slova, viz. lokalizace 
- s. 42: Herní jednohubka je hra, která je velice unikátní a zábavná a ne příliš dlouhá. 
- s. 64: (5) ústrojnost (struktura t. má být v souladu se zákonitostmi a pravidly jaz. 

Systému) 
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- s. 70: V činnostech bojových lze nalézt gun-fu (fikční bojový styl, kombinace palných 
zbraní a bojového umění), fajtit (z angl. fight – bojovat) a unhandlovat (z angl. handle 
– poradit si s něčím, vyřídit něco) – v následujícím souvětí se pojednává o slovese 
uhandlovat 

- s. 74: Dále by jistě stálo za pozornost i porovnání anglicismů českých hráčů s snglicismy 
hráčů jiných mateřských jazyků 

V textu je v neposlední řadě velké množství chyb typografických (např. zaměňování 
spojovníku a pomlčky, jednopísmenné předložky na konci řádku). 

Autorka také ve značné míře užívá formulace, které nejsou adekvátní odbornému stylu, zde 
uvádím výběr: 

- s. 11: Samozřejmě, v této zájmové oblasti, ta jako i u mnoha jiných zálib, se recenzenti 
dají většinou považovat zároveň za fanoušky. 

- s. 28: Neexistuje pravděpodobně jednotné rozdělení všech videoherních žánrů a jakékoli 
tyto všeobjímající pokusy se odehrávají převážně online. 

- s. 56: Adaptace výslovnostní zde tedy bohužel není příliš zajímavá. 
- s. 60: Běžné jsou pak i okazionalismy, ne-li dokonce výrazy použité jen jednou, aby je 

hráč v příští chvíli zase zapomněl. 

Citované položky nemají jednotnou úpravu, elektronické zdroje se liší např. (ne)přítomností 
data citování a formou zápisu webové adresy. U publikace J. Kapounové chybí informace, že 
se jedná o závěrečnou práci, zatímco u publikace E. Schönbauerové je tato skutečnost uvedena 
(a je uvedena i vedoucí práce). U Nového encyklopedického slovníku češtiny (s. 79) je jméno 
jedné z editorek uvedeno v podobě JANA PLESKALOVÁ, J.  

V případě citací z Nového encyklopedického slovníku češtiny v textu by bylo vhodnější uvádět 
autory konkrétních hesel – autorkou hesla Neologismus (citovaného na s. 59) je O. Martincová, 
autory hesla Sociolekt (citovaného na s. 63) jsou J. Hubáček a M. Krčmová, autorkami hesla 
Termín (citovaného na s. 64) jsou I. Bozděchová a O. Martincová. 

Hodnocení: D 

5. Celkové hodnocení 

Diplomová práce Evy Hanzelkové vzhledem k značnému množství závažných nedostatků 
nesplňuje nároky kladené na diplomovou práci, a proto ji nemohu doporučit k obhajobě. Práci 
navrhuji klasifikovat stupněm neprospěla. 

 

V Praze 20. ledna 2021 

Mgr. Sylva Nzimba 


