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 Řešitelka ve své práci zpracovává zajímavé téma pravidel přepisu cizích slov do 

korejštiny. V důsledku stále intenzivnější mezijazykové a mezikulturní komunikace v globálně 

propojeném světě jsou zvláště méně dominantní jazyky vystaveny záplavě cizích slov a 

internacionalizmů a je tedy vhodné a žádoucí sledovat, jak se tento jev projevuje v jazykové 

teorii i praxi jednotlivých státních jazyků. V předkládané práci je sledován úzký výsek této 

problematiky, a sice v jaké psané podobě se přejímaná slova stávají součástí konkrétního 

jazyka a jakým způsobem se uplatňuje snaha regulovat živelnost jazykového úzu.  

 Cíle práce jsou formulovány stručně a srozumitelně, struktura práce je přehledná, 

vhodná se zdá být i použitá metodika. Slabší je ovšem teoretické ukotvení práce, kdy řešitelka 

pouze stručně zmiňuje otázku transkripce a transliterace v rozsahu zpracování 

encyklopedického hesla, které navíc využívá a cituje poněkud nedbale. Serióznější uchopení 

problému by si zasloužilo alespoň letmý odkaz na teorii normativnosti a spisovnosti v jazyce, 

na problematiku ortografie, na obecné problémy vztahu mluvené a psané formy jazyka, 

způsobů reprezentace fonetických a fonologických jednotek apod. Slabší teoretické zázemí 

vede k nepřesnému, místy až chybnému užití terminologie, a také k nepřehlednému mísení 

různých témat, jako je např. problematika transkripce cizích jazyků korejským písmem, 

ortografickou normou stanovený přepis do korejštiny přejatých slov, didaktika výuky cizího 

jazyka atd. Vede to i nepřesvědčivosti některých argumentů, např. ohledně vhodnosti 
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zavádění nestandardních grafémů a jejich kombinací pro přepis cizích slov, nebo ohledně 

snahy o různý přepis slov různě znějících v původním cizím jazyce. Zdomácnělá cizí slova 

zpravidla není třeba přepisovat jinými, než běžně užívanými grafémy, protože se při přejímání 

obvykle přizpůsobují fonologickému systému jazyka, do kterého jsou přejímána. Stejně tak se 

v cizím jazyce různě znějící slova mohou do korejštiny přepisovat stejně, protože mohou 

korejskému mluvčímu i „stejně“ znít a snaha o různý přepis by se mohla rovnat snaze zavádět 

do jazyka neexistující fonologické protiklady (např. znělost x neznělost). Vymýšlení nových 

symbolů tak z hlediska pravopisné normy (pravidel přepisu) nedává moc smysl ani 

z teoretického, ani praktického hlediska.  

Formální úroveň práce je slušná, až na místy neobratné formulace, či chyby v citacích. 

Často také není jasné, jestli řešitelka samostatně argumentuje, nebo jen přebírá argumenty. 

Při práci se severokorejskými pravidly přepisu by se hodilo uvést, zda měla k dispozici jejich 

úplné znění, nebo byl její výběr pasáží a příkladů dán obsahem a rozsahem sekundární 

literatury.  

Danou problematiku se řešitelce v rámci možností podařilo popsat v dostatečné šíři i 

hloubce, byť některé závěry působí triviálním dojmem. Samotný fakt, že u namátkově 

vybraných textů jsou cizí slova často přepisována v rozporu s normou je podobně „nečekaný“ 

jako to, že v řadě textů nejsou dodržována pravidla pravopisu obecně. 

Přes uvedené připomínky je práce jako celek zajímavá a dobře zpracovaná. Jelikož dle 

mého názoru splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, doporučuji ji k obhajobě a 

navrhuji hodnocení velmi dobře. 

V Zelenči, dne 31. května 2021 

-------------------------------------------- 

podpis 


