
Posudek bakalářské práce Adama Kříže: Aktuální procesy apelativizace proprií 

Bakalářská práce se zameruJe na současné procesy apelativizace proprií, a to v 
širokém rámci vlivu faktorů vnitrojazykových i mimojazykových. Na základě analýzy 
jazykového materiálu, čerpaného z obou svazků Slovníku neologizmů a z vlastní excerpce na 
internetu, vyvozuje hlavní tendence tohoto procesu. 

Práce se vyznačuje značným smyslem pro systémovost, důslednost, detailnost a 
přehlednost. Naznačuje to již samo rozvržení obsahu (detailnost desetinného třídění kapitol a 
podkapitol) i celková kompozice práce. Autor důkladně promýšlí a komentuje nejen 
uspořádání teoretické i analyticko-aplikační části - ve smyslu obsahové hierarchie a 
posloupnosti, ale zvažuje i různé možnosti přístupu k dané problematice. Cenná je jeho snaha 
o konfrontaci teoretických názorů na jednotky slovní zásoby (propria, apelativa) i na 
dynamické procesy v ní probíhající (apelativizace, proprializace) a odvaha prezentovat vlastní 
stanoviska. Chci vyzdvihnout i autorovu samostatnost a vlastní tvůrčí přístup při vypracování 
zadaného úkolu. 

Práce Adama Kříže vykazuje značnou odbornou úroveň, široký rozhled po 
lingvistické (české a slovenské) literatuře týkající se zvolené problematiky a schopnost 
aplikovat vybrané přístupy k vlastní analýze. Samostatně vytipoval a uspořádal druhy proprií, 
které v neologickém slovníku podléhají apelativizačním procesům (tabulka 1) a roztřídil a 
detailně charakterizoval apelativizovaná substantiva (jako rezultáty apelativizačních procesů) 
sémanticky, slovotvorně, morfologicky a funkčně (tabulka 2). Obě tabulky tak poskytují 
velmi cenné informace a představují originální uspořádání propriálních neologismů. 

Celkově mám k práci jen dílčí připomínky: 

1) Drobné obsahové nepřesnosti: s. 32: "Zatímco termín proprializace se váže k procesu, na 
jehož konci povstává jednotka formálně shodná s jednotkou výchozí, ... " - Je zde míněna 
formální shodnost ve smyslu mluvené podoby? (Viz odlišnost psané podoby a zpravidla také 
morfologické zvláštnosti proprií, zejména absence plurálu - jak to autor ostatně jinde v práci 
konstatuje.) 
s. 52: "Obzvláště v hovorovém prostředí někdy proces zevšeobecnění..." - Jde o hovorové 
typy komunikátů Ikomunikace? 
s. 56: batmanofil x batmanfil - tvoření "s odlišným konektem či spíše s vloženým vokálem 
proti variantě s takto absentujícím komponentem" - Co je zde přesně míněno a proč je 
uvedena druhá varianta jako pravděpodobnější? 
s. 58: vaxingový - je to opravdu účelové adjektivum? Viz Nová slova v češtině. Slovník 
neologizmů 1, s. 319: vaxingový - týkající se vaxu, vaxingu. Na rozdíl od účelového adjektiva 
vaxovací je tedy vaxingový adjektivum relační. 
s. 59: slovesa zbruselizovat, mečiarizovat: lze je považovat za typ kauzativ 
2) Vhodnost některých formulací: s. 51 - obecné závěry ... postrádají pádnost, s. 52 ... 
přímou apelativizaci ... musíme brát stále s jistou rezervou, ... při zobecňování výsledků a při 
jejich promítání na určité sémantické skupiny musíme být opatrní. .. 
3) Občasné obsahové opakování a přílišná detailnost při uvádění zřejmých a opakujících se 
jevů, např. v poznámkách k tabulkám vzhledem k vlastnímu obsahu práce 
4) Drobné formální nedostatky (viz rukopis práce) - ojedinělé chyby v interpunkci (s. 36, 42, 
45,64), ojedinělé překlepy. 

Práce Adama Kříže splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, doporučuji ji k 
obhajobě a navrhuji klasifikovat ji jako výbornou . 
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