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Posudek na bakalářskou práci Adély Chrdlové 
 

Pravidla přepisu cizích slov do korejštiny 
 

 

V práci Adély Chrdlové se setkáváme s problematikou přepisu cizích slov pomocí korejského 

písma zvaného hangŭl. V českých médiích se přitom setkáváme spíš s opačným problémem, 

tedy s přepisem korejského písma do latinky. V českém prostoru existují pravidla pro přepis 

korejštiny, která nejsou vždy následována a v tisku lze proto často narazit nejen na nesprávné 

transkripce, ale také na převzetí anglických přepisů, především u osobních jmen a místních 

názvů. Podíváme-li se na téma přepisu cizích slov do korejštiny, lze očekávat obdobné kolísání 

při ne/dodržování stávajících pravidel pro přepis cizích slov v Koreji. Předkládaná bakalářská 

práce se zabývá tématem velmi úzkým a specifickým, pro širší veřejnost pravděpodobně 

nepříliš atraktivním, nicméně v souvislosti se značným nárůstem cizích slov v korejštině jej 

zcela jistě lze považovat za aktuální. Stačí pouhý náhled do korejského tisku či shlédnutí 

televizního programu, aby si pozorovatel udělal obraz o stavu přejímání cizích slov (především 

původem z americké angličtiny). Bez povšimnutí přitom nezůstane fakt, že i v rámci jednoho 

textu nebo televizního pořadu se lze setkat s rozdílným přepisem stejného slova. Zejména 

pořady typu teleshopping nabízejí vskutku pestrou škálu nově přejatých slov a taktéž slov 

hybridních, tzv. konglish. Není třeba dodávat, že pravidla pro přepis slov jsou zde výrazně 

porušována. Tento stav přivedl autorku k zájmu o problematiku přepisu cizích slov do 

korejštiny, přičemž hlavním spouštěčem byl zřejmě článek o zavádění nových grafémů do 

korejské abecedy a následná diskuze, která v Koreji proběhla sice již před více než 10 lety, 

nicméně v souvislosti s ještě větším nárůstem cizích slov a jejich velice nedůsledným 

transkribováním korejským písmem, je v dnešní době stále aktuální.  

Autorka si klade za cíl popsat vývoj pravidel pro přepis cizích slov v Koreji, nahlédnout na 

jejich odlišné pojetí v Korejské republice a Korejské lidově demokratické republice, poukázat 

na jejich současné nedostatky a taktéž nabízí možná řešení těchto nedostatků. Vychází přitom 

z odborných článků a taktéž z vlastních úsudků, ke kterým došla během svého výzkumu. Další 

oddíly práce jsou věnovány skutečnému užití stávajících pravidel pro přepis slov v praxi, je 

v nich popsáno dodržování i nerespektování pravidel. Diplomantka se rozhodla podobněji 

nahlédnout na slova převzatá z angličtiny, neboť se jedná o jazyk, z nějž pochází absolutní 

většina cizích slov z korejštině. Dále se soustředí na přepis slov českých a španělských, což sice 

nejsou slova z jazyků, ze kterých by korejština ve velkém přebírala lexikum, ale z důvodu 

znalosti těchto jazyků bylo vhodné na ně nahlédnout a ověřit současný stav týkající se 

dodržování pravidel přepisu. Tímto vznikla praktická část práce věnovaná aktuálnímu užití 

pravidel pro přepis cizích slov anglických, českých a španělských. Autorka se zaměřila na 

názvy filmů (s původními názvy v angličtině, češtině a španělštině), literaturu, cestovní 

průvodce a televizní pořady. U názvů filmů je také porovnáno překládání názvů do korejštiny 

a přepis původních názvů, což je způsob, který je v posledních letech v Koreji velmi populární. 



                             

 

 

 

 

 

Ústav Asijských studií 

Ústav asijských studií 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 

Tel.: (+420) 221 619 705 
                        775 225 563 
 

         vladislava.mazana@ff.cuni.cz 
 
 
 

   
 

Za drobný nedostatek zde považuji ne zcela jednoznačná kritéria pro výběr analyzovaných 

subjektů, ať už se jedná o výběr filmů, průvodců či televizních pořadů.   

Práce je převážně deskriptivního rázu, domnívám se, že vzhledem k úzce vymezenému tématu 

a omezenému množství zdrojů je téma v tomto podání zpracováno do jeho vyčerpání. Autorka 

se drží stanovených cílů a vše srozumitelně vysvětluje. Teoretickou část by bylo možné doplnit 

o fonologickou charakteristiku korejštiny a její porovnání s analyzovanými jazyky, nicméně od 

toho bylo bohužel z důvodu omezeného rozsahu bakalářské práce upuštěno. Ve výsledné práci 

pak docházím k závěru, že o fonologickém systému korejštiny zde mělo být pojednáno a 

poněkud tato část jako podklad pro další pochopení rozdílů v přepisech chybí. Podstatná část 

práce je věnována praktickým příkladům, což je také její nejhodnotnější součást. Oceňuji 

autorčinu odvahu pro volbu okrajového tématu, které dle mého názoru poměrně kvalitně 

zpracovala. Po stránce formální je práce v pořádku. Přes některé výše uvedené výtky však 

bakalářskou práci Adély Chrdlové doporučuji k obhajobě a navrhuji ohodnocení známkou 

výborně. 

 

 

 

Dotazy k práci: 

 

 

1) Můžete vysvětlit motivaci k úpravám stávajících pravidel přepisu cizích slov? Dle 

vlastních slov shledáváte některé nedostatky například v transkripci slov španělských. 

Vezmeme-li v potaz, že většina korejské populace neovládá španělštinu, měly by dle 

Vašich představ nabízené úpravy ten správný efekt, tedy výslovnost bližší španělské 

výslovnosti nebo by působily spíš chaoticky? Nabízí se také dotaz, zda obdobné úpravy 

nevyužívat jen pro účely výuky jazyka. 

2) Práce se zabývá výhradně psanou formou jazyka, můžete se vyjádřit ke vztahu psané a 

mluvené formy při přejímání cizího slova do korejštiny? 

3) V korejských médiích se objevily názory, že by bylo pro účely lepšího přepisu cizích 

slov vhodné revitalizovat některé dnes už neužívané korejské grafémy, případně alespoň 

upravit stávající pravidla pro přepis cizích slov. Jaké případné změny ve stávajících 

pravidlech považujete za smysluplné?  

 

 

V Praze 31.05.2021 

 

Mgr. Vladislava Mazaná 

 

 


