
Posudek diplomové práce Munkhtuyi Ochirbat 

„Jazykové prostředky mongolského původu v české próze“ 

 

Téma práce přesně odpovídá znalostem a zaměření diplomantky, neboť při její 

přípravě mohla využít jak znalost mongolštiny, která je jejím mateřským jazykem, tak 

znalost češtiny získanou studiem. Nepochybným přínosem práce je to, že je zde 

z hlediska rodilého mluvčího nahlíženo a hodnoceno užívání mongolštiny v textech 

psaných českými spisovateli. Jako vhodný materiál pro pozorování a zkoumání se 

nabízely dva romány, které jsou situovány do Mongolska a poměrně rozsáhle zapojují 

do bázového českého jazyka prvky mongolštiny, dobrodružný román Ludvíka Součka 

Krotitelé ďáblů (1965) a prozaický debut Petry Hůlové Paměť mojí babičce (2002). 

Diplomová práce se skládá ze dvou základních částí, z nichž každá je věnována 

jedné z próz; kupodivu (a bez odůvodnění) jsou však texty probírány 

v nechronologickém pořadí (nejprve Hůlová, pak Souček), ačkoliv Součkova próza má 

evidentně zakladatelskou platnost. 

Obě kapitoly se vyznačují v základě analogickou strukturou. Nejprve jsou 

uvedeny základní údaje o ději a o výstavbě próz (v případě Hůlové je sledován i kritický 

ohlas, který byl značně rozsáhlý) a poté následuje soupis mongolských jazykových 

prostředků obsažených v daném textu spolu s doklady užití a s komentářem k nim. 

Právě tyto soupisy a komentáře představují nesporně užitečné jádro práce. 

Autorka ukazuje, které mongolské jazykové prostředky se v textech vyskytují a do 

jakých kontextů jsou zasazeny. Zároveň je osvětlen význam výrazu či slovního spojení 

a upozorňuje se na případné nedostatky a nepřesnosti, pokud jde o pravopis (resp. o 

způsob přepisu z azbuky) a o sémantiku. Zvlášť důležité jsou pak poznámky o tom, 

nakolik a jakým způsobem kontext poskytuje českému čtenáři vodítka k tomu, aby 

význam mongolských jazykových prvků pochopil. Z komentářů vyplývají zajímavé 

závěry jak o komunikačních strategiích autorů, tak o míře jejich znalosti mongolštiny. 

Ukazuje se, že první ze spisovatelů využívajících mongolštinu, Ludvík Souček, s ní 

zacházel značně kompetentněji než Petra Hůlová, u níž se projevuje spíše začátečnické 

stadium v ovládání tohoto jazyka. 

Na druhé straně se diplomantka jen v náznacích dotýká toho, jaké funkce získává 

uplatnění mongolštiny v celku literárního textu a jaký vliv má na jeho estetický účinek. 

Zřetel k jednotlivým jazykovým prostředkům tak v práci výrazně převládá nad reflexí 



toho, jak se zapojují do struktury literárních děl. Tato reflexe je samozřejmě náročnější 

než čistě jazykový přístup, ale alespoň pokus o ni by mohl práci obohatit o další kvality. 

Jazyková úroveň češtiny užité v práci je dobrá, nedostatky jsou ojedinělé. 

Předložená diplomová práce odpovídá požadavkům, které jsou na tyto práce 

kladeny. Doporučuji ji proto k obhajobě. 
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