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Posudek vedoucího práce 

Diplomantka si zvolila za téma problematiku přejímání cizích slova jejich adaptace 

v češtině a ukrajinštině. Je to práce z oblasti lexikologie, která není součástí bakalářského 

studijního plánu, a proto je třeba ocenit samostatný přístup ke zpracování jmenované 

problematiky. Výzkum se soustředil na ekonomickou terminologii v českém a ukrajinském 

jazyce. Zkoumaný materiál čerpala diplomantka z materiálů česko-ukrajinských obchodních 

a bankovních styků a dostupných internetových českých a ukrajinských ekonomických i 

mediálních serverů. 

V úvodu diplomantka podrobně vypisuje zdroje včetně jazykových korpusů českých a 

ukrajinských i metodu vyhledávání v nich a dále způsoby vyhledávání významů v odborných 

výkladových slovnících. Získané údaje pak vedly k sledování adaptace zkoumaných 

lexikálních jednotek do jazykových systémů obou porovnávanýchjazyků. 

V kapitole první, teoretické části, vychází diplomantka od obecnějšího sledování 

vývojových tendencí spisovné češtiny a ukrajinštiny, popisuje způsoby obohacování slovní 

zásoby, přejímání slova dále se věnuje historii výskytů anglicismů a uvádí důvody pro jejich 

užívání. V rozsáhlé podkapitole 1.5 se autorka věnuje formální adaptaci anglicismů v češtině 

z výslovnostní a pravopisné stránky, dále dle míry jejich adaptace, uvádí hybridní kompozita i 

slovotvorné adaptace. Tato kapitola vyčerpávajícím způsobem prezentuje způsobu adaptace 

anglicismů do češtiny. V podkapitole 1.6 uvádí autorka formální adaptaci anglicismů v ruštině 

včetně složité výslovnostní, ortografické a morfologické adaptace. V podkapitole 1.7 se 

věnuje tvorbě termínů, též se specifikou tvorby termínů ekonomických. Tato kapitola 

dokazuje, že se diplomantka seznámila s teoretickými předpoklady pro hodnocení materiálu. 

Kapitola druhá je věnována analýze sebraného jazykového materiálu. Sleduje 

morfologické začlenění výpůjček do jazykových systémů obou jazyků, otázky abreviací, 

kalků, rozsáhlá část je věnována derivacím, zvláště sufixaci a prefixaci, zmiňuje též 

terminologická sousloví, příp. terminologické frazémy. 



Kapitolu třetí tvoří poměrně rozsáhlý ukrajinsko český slovník ekonomické a bankovní 

terminologie. 

Velice užitečná je příloha č. 1, Přehled výskytu anglicismů podle ukrajinských a 

českých zdrojů, uvádějící paralelně abecední seznam jevů s výskytem podle jednotlivých 

dostupných serverů nebo korpusů, případně i internetu. Frekvenční údaje uvedené zde 

vypovídají o stupni užívání lexikálních jednotek celého souboru. 

Diplomantka dokonale zvládla sbírání poměrně rozsáhlého souboru popisovaných 

jednotek, stanovení jeho charakteristik a provedení jeho detailní analýzy. Při práci prokázala 

schopnost využívat jazykové korpusy, stanovit frekvenci popisovaných jevů a paralelně 

sledovat jazykovou situaci v obou zkoumaných jazycích. Dokázala, že je schopna pracovat 

s překladovými, odbornými i etymologickými slovníky a že úspěšně zvládla odbornou práci 

s jazykovou teorií. Práci diplomantky hodnotím jako vyhovující a doporučuji ji k obhajobě. 
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