
Munkhtuya   Ochirbat

Jazykové prostředky mongolského původu v české próze

Diplomová práce

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Ústav bohemistických studií   

Praha 2012       

Posudek oponenta DP

Diplomantka se ve své práci zabývá tématem jistě přitažlivým. Jak sama uvádí, 

užití mongolských výrazů v české próze vede nejen k větší věrohodnosti 

čtenářského zážitku, ale i k přiblížení prostředí, které je pro většinu českých 

čtenářů daleké a exotické.

Ve své práci se věnuje užití mongolských pojmenování ve dvou českých 

literárních dílech. Bohužel nám v úvodu nesděluje, jaký byl klíč jejího výběru. 

Jedná se o jediná dvě česká díla, která využívají jazykové prostředky 

mongolského původu? Je nesnadné je srovnávat, neboť první (Paměť mojí 

babičce Petry Hůlové) je velmi osobitou vypravěčskou prózou psanou obecnou 

češtinou, druhá (Krotitelé ďáblů Ludvíka Součka) pak románem na pomezí 

detektivky a science-fiction.

Struktura práce je celkem dobře zvolena. Postrádám však v úvodu teoretická 

východiska práce a stanovení cílů práce. Diplomantka se díky svému 

mateřskému jazyku – mongolštině v problematice dobře orientuje, bohužel 

potenciál zůstává z velké části nevyužit. Práce je velkým dílem prostým 

popisem a výčtem mongolských výrazů v obou prózách bez hlubší typologie a 

analýzy. Je uměle prodlužovaná citací inkriminovaných pasáží. Citace zde ale 

většinou neplní žádnou funkci, kromě ilustrativní. Vysvětlení mongolských 

výrazů pak zůstává velmi skromné. Přínosem jsou podkapitoly 1.7 a 2.2, kde se 

diplomantka krátce zabývá způsobem a užitím mongolských výrazů v obou

prózách a jejich kategorizací.



Diplomantka se zabývá i věrohodností a nesrovnalostmi v próze Hůlové. Zde 

bych byla velmi opatrná, neboť „Paměť její babičce“ opravdu není realistickou 

prózou, která má poučit o životě v Mongolsku. Je tedy otázkou, na kolik je 

využití mongolských výrazů jen uměleckým prostředkem a autorčinou tvůrčí 

licencí. Položila si diplomantka tuto otázku?

Práce bohužel vykazuje nedostatky po jazykové stránce, a to v interpunkci, 

diakritice, morfologii i stylistice. Výjimkou není opakování zcela totožných 

sousloví či dokonce celých vět. Vyjadřování diplomantky je místy neobratné, 

nepřesné, kostrbaté.

Diplomovou práci přes výše uvedené doporučuji k obhajobě a navrhuji 

hodnocení dobře.
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