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Předložená bakalářská práce ze zabývá konverzí jako prostředkem obohacování slovní zásoby 
v nepříliš probádaném jazyce hráčú počítačových her. V rámci daného, tematicky vymezeného, 
registru zkoumá dva typy psaných textú: zabývá se na jedné straně hráčskými fóry, kde spolu 
komunikují jednotliví hráči počítačových her, a na druhé straně recenzemi počítačových her na 
internetových stránkách zaměřených na tuto oblast. Struktura práce je dána dvěma hlavními 
oblastmi, které autorka v těchto dvou typech textů sleduje. Práce jednak v souvislém textu fór a 
recenzí zjišťuje poměrné zastoupení konverze jako slovotvorného procesu ve srovnání s jinými 
zpúsoby tvoření slov (Frequency analysis), jednak na základě rozšířené excerpce popisuje formální a 
sémantické typy konverze typicky se vyskytující ve zvoleném registru. V obou oblastech analýzy 
srovnává výsledky pro hráčská fóra a pro recenze. 

Frekvenční analýza ukazuje, že absolutní četnost konverze, vyjádřená počtem slov nutných 
pro získání padesáti dokladú tohoto procesu v souvislém textu, se v obou typech textú podstatně 
neliší. Zajímavé však je porovnání relativní četnosti konverze vzhledem k jiným slovotvorným 
procesúm: zatímco v jazyce recenzí se stejnou měrou uplatňuje derivace a je zastoupena i řada jiných 
způsobů tvoření slov, v jazyce hráčských fór je konverze dominantní. Převládají zde krátká 
jednoslabičná slova, která se díky konverzi uplatňují ve funkci různých slovních druhú. To souvisí, 
jak autorka ukazuje v druhé části práce, s pojmenovacími potřebami obou stylú. Nejčastějším typem 
konverze v jazyce hráčských fór je konverze substantiv ve slovesa, kde významový vztah mezi 
substantivem a nově vzniklým slovesem lze nejčastěji popsat jako "to .... with N" nebo "to make 
(into) N". Hráči totiž obvykle diskutují o činnostech, které během hry provádějí za použití rúzných 
prostředkú, nástrojů nebo zbraní, a o důsledcích těchto akcí. V jazyce recenzí počítačových her 
(autorka si všímá i toho, že ačkoli lexikálně se tento jazyk blíží jazyku, který používají předpokládaní 
čtenáři recenzí, gramaticky ho lze charakterizovat jako neutrální, s rysy příznačnými pro psaný 
jazyk) je situace jiná: je sice opět nejčastěji překračována slovnědruhová hranice mezi substantivy a 
slovesy, ale v opačném směru. Nejčastějším sémantickým vztahem mezi slovesy a nově konverzí 
vzniklými substantivy je, stejně jako ve fórech, označení aktivity nebo činnosti ("the act of V -ing"). 
Recenzenti popisují činnosti jako vlastnosti her. S tím souvisí i široké uplatnění částečné konverze 
substantiva v adjektivum ve funkci premodifikátoru typické pro jazyk recenzí. Kromě popisu 
charakteristických rysů obou typů sledovaných textů přináší práce i zajímavé postřehy o méně 
frekventovaných typech konverze. Přiložený seznam všech analyzovaných příkladú s odkazy na 
internetové zdroje by mohl sloužit jako výchozí materiál i pro další práci v dané oblasti. 

Práce byla obtížná i z hlediska teoretického, protože pojetí konverze se v literatuře rúzní. Než 
mohla přistoupit k vlastní analýze, musela autorka vymezit, kde vést hranice konverze a jak stanovit 
její směr. Je třeba ocenit také samostatnost, s níž autorka prováděla analýzu excerpovaných příkladů. 

Závěr 

Předložená práce splňuje plně požadavky kladené na bakalářské práce: autorka prokázala 
schopnost aktivně pracovat s odbornou literaturou a analyzovat obtížné texty. Její práce otevírá další 
možnosti zkoumání daného registru, které se budou moci opřít o pečlivě zpracovanou a 
zdokumentovanou analýzu slovotvorného procesu konverze. Doporučuji proto bakalářskou práci 
k obhajobě a předběžně ji hodnotím jako výbornou až velmi dobrou. 
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