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Posudek vedoucího diplomové práce : 

Práce Drahoslavy Královcové je příspěvkem k poznatkům onomastiky, kognitivní lingvistiky, 

psycholingvistiky a sociolingvistiky – dotýká se problematiky formování stereotypů v jazyce, 

zejména etnických. Na základě svého úzkého kontaktu s příslušníky romské komunity se autorka 

rozhodla zpracovat problematiku konkurence etnonym Rom a cikán/Cikán s hláskovou variantou 

cigán v současném českém jazyce, toho, jak vnímají obě etnonyma příslušníci české národnosti a 

Romové, a toho, jak jsou Romové v českém jazykovém prostředí pojmenovávání.

Materiálovou základnou jí jsou různé typy slovníků, především slovníky výkladové, 

encyklopedické, tezaurus a slovníky frazeologické, stejně jako některé příručky shromažďující 

česká proverbiální rčení. Dále pracuje s jazykovým materiálem získaným z Českého národního 

korpusu (syn2006), všímá si užívání obou etnonym v názvech českých literárních děl a v textech 

českých písní. Posledním zdrojem materiálu jsou průzkumy, jimiž autorka zjišťovala postoje Čechů 

a Romů k užívání sledovaných etnonym. 

Co se týče lexikografických zdrojů, ve všech sledovaných pramenech je zpracováno etnonymum 

cikán, pouze v posledním vydání Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost je zpracováno i 

etnonymum Rom. Toto etnonymum je zařazeno pouze do slovníků vytvořených a vydaných nebo 

revidovaných po roce 1989. V tezauru je zpracováno mnoho lexikálních jednotek, jež se 

sledovanými etnonymy souvisí – jde o jejich synonymní vyjádření přináležející vesměs 

k obecněčeské slovní zásobě, případně jsou charakterizována jinými příznaky – expresivita, 

knižnost atd. Tato pojmenování bývají založena na stereotypech spojených s vnímáním romského 

etnika v české společnosti (např. auslendr, cizák, morgoš, nomád apod.). Důležitou roli také hrají 

slovotvorné prostředky vytvářející jednoslovná pojmenování příslušníků romského etnika – 



produktivní jsou zejména přípony –oš (ve spojení s různými kořeny vytváří efekt nápodoby 

romských výrazů) a progresivní expresivní přípona –ák. Co se týče frazeologického fondu, jak 

přísloví a pořekadla, tak nevětné frazémy odrážejí zkušenosti a vnímání romského etnika a jeho 

životního stylu (chování v rodině, řemesla, kočování apod.). Na základě dat získaných 

z frekvenčních slovníků sleduje diplomantka také frekvenci užívání etnonym Rom a cikán a jejich 

některých odvozenin (především ženských protějšků). 

Další kapitola diplomové práce je věnována výzkumu slov cikán, Rom, cikánka, Romka, cikánský a 

romský a jejich užívání v Českém národním korpusu. Využívala k tomu subkorpusy syn2005 a 

syn2006pub a všímala si v něm jednak proměny užívání konkurujících si lexémů v čase (v letech 

1989–2004), jednak v různých typech textů zpracovávaných v ČNK. Z korpusu syn2006pub 

získávala diplomantka materiál také pro pasáže týkající se kolokability etnonym s adjektivy a verby.

Podobně potom prezentuje přehled užívání etnonym v názvech beletristických titulů, 

v korespondenci (využívá subkorpus korespondence) a v mluveném jazyce (zdrojem dat je korpus 

oral2008). Speciální pozornost věnuje užívání etnonym a jejich konotacím v textech pravicových 

extremistů a v textech romských organizací – materiál získala z internetových stránek. 

Poslední kapitola se týká obrazu a sebeobrazu romského etnika, tedy jak Ćechové mluví/píší o 

Romech a jak o sobě mluví/píší sami Romové. Prvním zdrojem tohoto materiálu jsou písňové texty.

D. Královcová si všímá, jak jsou Romové a Romky v písních neromských autorů tematizovány, 

zvláštní typ tvoří pohled na Romy v duchu stylizace do představitele romského etnika. Následuje 

analýza lexikálního materiálu z písní romských autorů. 

V poslední kapitole autorka prezentuje výsledky svého drobného  asociačního experimentu. 

Asociační experiment prováděla diplomantka mezi příslušníky neromského etnika, vzorek se dá 

označit jako heterogenní (z hlediska věku, profese, vzdělání, místa bydliště, původu). 

Nakonec autorka shrnuje výsledky svého průzkumu mezi romskými spoluobčany, u nichž 

zjišťovala jejich postoje k oběma etnonymům i k oběma variantám etnonyma cikán.  

Veškeré získané výsledky autorka zaznamenává též do grafů a tabulek. 

Diplomová práce Drahoslavy Královcové splňuje požadavky kladené na magisterskou diplomovou 

práci, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji klasifikaci: 

Práce je vyčerpávající, pouze někdy uniká od odborného stylu ke stylu publicistickému, 

uměleckému či prostěsdělovacímu. Také se domnívám, že některé údaje by si zasloužily hlubší 

interpretaci. 



U obhajoby by diplomantka mohla podrobněji pohovořit o analýze písňových textů. Vyskytovaly se

v nich nějaké konotace spojené s etnonymy, které nezaznamenala v korpusovém a slovníkovém 

materiálu? Promítá se do konotací „uměleckost“ písňového textu, tedy užívají autoři nějaké zvláštní

metafory s etnonymy spojenými?

V Praze  dne 1. 12. 2009                          .............................................
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