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Témavezetoi állásfoglalás
Készmt:

KATARÍNA MYSLÍKOVÁ

szakdolgozó tevékenységér61

1. Az elozmények
Katarína Myslíková most államvizsgázót a 2006-07. tanévben ismertem meg, amikor az
álta1am vezetett stllisztika el6adások és szemináriumok ha11gatója volt.
A jelOlt a vizsgakotelezettségének a teljesítése után azza1 a szándékka1 keresett meg
engem, vállaljam el a tervezett szakdolgozatáva1 kapcsolatban a konzulensi feladatokat,
tekintettel arra, hogy magyar anyanyelvu vagyok.
Részletesen tájékoztatott a jelOlt a tervezett szakdolgozata munkacímér61, a kutatási
hipotézisér61, kutatásának az irányairól és az addig megismert, a témához szorosan
kapcsolódó szakirodalmi ismereteir61. Orommel vállaltam a konzulensi teend6ket.
Rovidesen Simona Kolmanová kandidátus asszony kozolte velem, hogy Katarína
Myslíková témavezet6i feladatait nem látha~a el a korábban felkért tanár, Angelika
Schreierová, mivel nem rendelkezik tudományos min6sítéssel. Ugyanakkor az elkészi.i1t
szakdolgozat elemz6je, véleményez6je lehet.
Ezek után válla1tam el Katarína Myslíková magyar szakos egyetemi ha1lgatónk cseh
nyelven készi.i16 szakdolgozatának a témavezetését.
2. Az egyiittmiíkodésrol
Katarína Myslíková va1ódi hungarológusként, azaz az anyanyelvén (= cseh nyelv) és a
célnyelven (= magyar) mindig, va1amennyi konzultádós fogla1kozásunkon behatóan és
részletesen tájékoztatott a kutatásai állásáról.
A cseh nyelvu fejtegetéseit kovetkezetesen tette át magyar nyelvre, hogy érdemi és
szakszeru konzultáció a1akulhasson ki kozottUnk.
Katarína Myslíkovát francia szakos egyetemi ha1lgatóként is fogla1koztatták az
anglidzmusok, ezek osszehasonlítását tObb forrás segítségével végezte elf a kutatási
eredményeir61 tájékoztatott. Ha11gatónknak azt javasoltam, tekintettel arra a tényre, hogy
francia szakos is egyútta1, hason1ítsa ossze a cseh és a magyar nyelvpolitikát a világszerte
ismert franda nyelvpolitikáva1. Az így feltárt ismereteket dolgozza be a szakdolgozata
megfele16 szakaszaiba. A jelolt természetesnek tartotta, hogy ez a szakmai javaslatom
árnya1tabbá és nemzetkozi aspektusból szélesebb látásúvá is teszi a saját kutatási
eredményeit.
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Katarína Myslíková mind boségesebb szakirodalmi háttérismerettel rendelkezett az
anglicizmusok problémájáról. Természetes konnyeséggel kezelte a világhálón a kutatásai
vonatkozásában elérheto és hasznosítható tényeket, adatokat, ezek kozott egyre
elmélyi.iltebben látta meg az osszeruggéseket. A jeloltrol szerzett benyomásaim és
szakirányú tapasztalataim arról gyoztek meg, hogy Katarína Myslíková érett, felkésziilt
kutató, a nyelvszemlélete korszerií és érzékeny.
Meghatározóan három forrást tekintett nélkUlozhetetlennek szakdolgozóm a sziikséges
és elégséges mennyiség(í korpusz létrehozására:
a) a nyomtatott szótárak korét,
b) a beszélt nyelvet és
c) a világhálón elérheto, vonatkozó nemzeti szovegtárakat: Magyar Nemzeti Szovegtár
(MNSZ), a Český národní korpus (ČNK).
A vonatkozó szakirodalom feldolgozása, a létrehozott és korUltekintoen elemzett
korpusz mindvégig érvényes volt Katarína Myslíková hipotézisének az igazolására.
3. A dolgozat minosítése

Katarína Myslíková Anglicizmusok a magyar és a cseh nyelvben (Novější anglicismy v
a v češtině v posledních desetiletích) címíí szakdolgozata a címben jelolt problémát
dolgozza fel tekintélyes terjedelemben, 87 oldalon keresztii1.
A jelOlt bizonyította, hogy képes és kész nyelvészeti problémát onállóan felvetni, annak
a szakirodalmát korUltekintoen áttanulmányozni, a sziikséges és elengedhetetlen
mennyiségíí korpuszt ki tudja alakítani, annak a kovetkezetes elemezésére felkésziilt.
Katarína Myslíková a cseh nyelven megírt szakdolgozatának onálló magyar nyelvíí
fejezetet (= 79-80. oldal) is készített, hogy igazolja: a prágai Károly Egyetem Filozófiai
Fakultásán szerzett magyar filológiai ismereteit szakszerííen tudja alkalmazni a célnyelven,
vagyis magyarul.
Katarína Myslíková Anglicizmusok a magyar és a cseh nyelvben (Novější anglicismy v
maďarštině a v češtině v posledních desetiletích) dmu szakdolgozatát kiváló (= Vl)borně)
minosítéssel fogadom el.
maďarštině

4. A védéshez javasolt témavezetoi felvetések

A szakdolgozata védésekor kérem, hogy a jelolt legyen tekintettel a kovetkezo
felvetéseimre.
a) Feltartóztatható-e az anglicizmusok terjedése?
b) Milyen eszkozei vannak az anyanyelv használójának az ang1icizmusokkal
kapcsolatban?
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