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 Téma diplomové práce vychází ze stále aktuálních potřeb konfrontativního porovnání 
češtiny a ruštiny, jemuž byla v české odborné literatuře věnována značná pozornost, zejména 
pak v období po 2. světové válce. Konfrontativní studium slovní zásoby mělo však povětšinou 
povahu lexikografických děl. Druhým zdrojem tématu je pozornost věnovaná v posledních 
desetiletích dynamice slovní zásoby v postsocialistickém světě. Úloha angličtiny v tomto 
procesu je nesporně nevýraznější tendencí, a proto je účelné zkoumat anglicismy z mnohsa 
různých úhlů pohledu. K tomuto tématu je stále co dodat, proto považuji téma ze velmi 
vhodně zvolené. 

Autorka si stanovila za cíl prozkoumat anglicismy na základě lexikografického 
zpracování neologismů v češtině. Tím si poněkud usnadnila situaci, neboť nebyla nucena 
sama rozhodovat, které slovo za neologismus bude považovat. Teoretické problémy spojené 
s definicí tohoto pojmu a schopností jazykovědy stanovit objektivní kritéria pro jeho 
identifikaci popsala velmi dobře. Tento přístup umožňuje pracovat s velkým objemem 
materiálu, ale vede k jednostrannému zaměření na formální stránku. Je třeba říci, že 
sémantické analýzy ale zůstávají ojedinělé v celé odborné literatuře (viz pozn. na s. 70). 

Zdroj českého materiálu (SN1 a SN2) se přímo nabízel. Připomínku lze vyslovit 
v případě volby zdroje materiálu v ruštině. Slovník cizích slov (kol., Novyj slovar´ 
inostrannych slov, 2008), který diplomnatka zvolila za východiskový, rozhodně není 
srovnatelným zdrojem a je třeba říci, že nestačí, že si toho diplomantka byla vědoma a 
pokusila se vyrovnat se s touto situací verifikací materiálu v internetu. Tuto připomínku 
musím zdůraznit, neboť kromě toho, že ruština disponuje řadou slovníků1, dokonce tradice 
popisování neologie existuje v ruštině již od 60.let, jako první zdroj materiálu pro diplomovou 
práci se nabízel slovník Savický, N. - Šišková, R. - Šlaufová, E.: Rusko-český a česko-ruský 
slovník neologismů. Academia, Praha 1999, 136 s.; 2., podstatně doplněné a opravené vydání, 
Praha, Academia 2004, 286 s., zdroj, který se časově kryje se SN1 a SN2. Kromě toho popis 
ruské neologie patří k ústředním problémům, které Slovanský ústav po léta řeší(srov. 
Šlaufová, E.: Konfrontační studium inovačních procesů ve slovanských jazycích. Praha 
:Slovanský ústav AV ČR, 1999. 120 s.), přesto se jeho výsledky v recenzované práci 
neobjevily2  

                                                 
1 Časově nejblíže SN 1 a SN 2 jsou slovníky: G.N. Skljarevskaja, red. Tolkovyj slovar’ russkogo jazyka konca 
XX v. : jazykovyje izmenenija.  Sankt-Peterburg 1998. G.N. Skljarevskaja, red. Tolkovyj slovar’ sovremennogo 
russkogo jazyka : jazykovyje izmenenija konca XX stoletija. Moskva, 2005. G.N. Skljarevskaja, red. Tolkovyj 
slovar’ russkogo jazyka načala XXI veka : aktual’naja leksika : okolo 8500 slov i ustrojčivych slovosočetanij.  
Moskva, 2006. 
2 Alespoň několik položek ústřední postavy, N. Savického:: Savický, N.: Neologie jako singulární bod 
jazykovědy. In: Česká slavistika 2003 : České přednášky pro XIII. Mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15. 
� 21.8. 2003. - (Ed. Pospíšil, I. - Zelenka, M.). Praha : Academia, 2003. � S. 135-145. Savický, N.P.: Pohyb ve 
slovní zásobě a v neologii. Slavia 68, 1999, č. 1, s.3-7. Savický, N.P.: O jazyce, společnosti a funkcích. SaS, 61, 
2000, s. 93-101. Savický, N., Šišková, R.: K metodologii sopostavitel´nogo izučenija dinamiki slovarnogo 
zapasa. In: Teoretičeskie i metodologičeskie problemy sopostavitel´nogo izučenija slavjanskich jazykov.  
"Nauka", Moskva 1994, s. 51-56. Savický, N.: Analogija i anomalija v dinamike slovarnogo zapasa (K teorii 
jazyka kak strukturoobrazujuščego processa). In: Metódy výskumu a opisu lexiky slovanských jazykov. Bratislava 
1990, 36-44. 
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Práci se zdroji usnadnily diplomantce nové možnosti, které nabízí např. Lexiko. Je 
třeba říci, že shromážděný korpus je úctyhodný a dalo by se s ním pracovat ještě dál. Naopak 
vědecká přesnost by vyžadovala preciznější popis samotných zdrojů, ale i práce s nimi (zejm. 
s internetovými zdroji ruských slovníků). 

Teoretická kapitola se vyrovnává se všemi pojmy a fakty, jež autorka potřebovala ke 
srovnávacímu popisu českých a ruských neologismů anglického původu. Soustavněji 
pracovala s českou odbornou literaturou, ruské zdroje (je patrné, že u nich se často obracela 
k internetovým zdrojům) kladla spíš paralelně ( svýraznou asymetrií v neprospěch popisu 
ruštiny) než aby se pokusila o srovnání (např. v otázkách typologie anglicismů či slov cizího 
původu vůbec, srovnání Krysinovy typologie s Filipcovou-Čermákovou, jasnější vysvětlené 
schématu na s. 17). K teoretické kapitole bych chtěla uplatnit tři připomínky. 

1) Pokus o výraznější srovnání by diplomantku přivedl k zásadnímu omezení výslovnostní 
variantnosti, ke které vede při adaptaci anglicismů do ruštiny potřeba je převést do 
azbuky (popis transkripce, transliterate a translace je popsán naopak hezky): jak by se 
v češtině vyslovilo consulting(ový) x konzulting(ový)?  

2) Ačkoli na několika místech diplomantka cituje závěr I. Bozděchové, že morfologická 
adaptace není podmíněna grafickou nebo zvukovou adaptací, v celé práci při 
strukturování a popisu materiálu se obě hlediska kříží. Příliš zběžně je pojata 
slovnědruhová adaptace (zejm. s. 23 dále), která je přece jen východiskem pro adaptaci 
formálně morfologickou. Tak se vlastně mimochodem srovnání zužuje na popis 
substantiv a zásadní rozdíly v přejímání adjektiv a sloves na straně druhé zůstávají 
mimo centrum pozornosti.  

3) Formulační nejasnosti potom vyplývají z ne zcela precizního odlišení roviny 
morfologické (substantivum, nesklonné adjektivum) a syntaktické (nesklonný atribut) 
Podobně není dostatečně precizně rozhraničeno přejímání víceslovných struktur, jež, 
přirozeně zůstávají formálně anomální (např. ve výčtech na s. 26, 33n, 43n).  

Popis materiálu v druhé, materiálové kapitole (jakož i popis procesu adaptace 
v teoretické kapitole), variantnost a množství řešení složitého přechodu do českého a ruského 
jazyka ukazují na výraznou dynamiku v obou jazycích. Analýza materiálu je provedena na 
základě pečlivého roztřídění materiálu a solidního přehledu strukturních a funkčních 
charakteristik popisovaných jevů. Nacházíme opět paralelně vybudovaný popis v obou 
jazycích (strukturní popis, morfologická adaptace s vypíchnutím slovnědruhového problému 
se substantivy a nesklonnými adjektivy – zde je třeba vycházet ale též ze slovnědruhového 
zařazení slov v angličtině: cool je tam prostě adjektivum, s. 41, derivace, kde se opět ztrácí 
zásadní rozdíl – zejména v češtině - mezi adaptací substantiv na straně jedné a adjektiv a 
sloves na straně druhé). Uplatněny jsou postupy kvantifikační. V literatuře je popsána i 
typologický rozdíl mezi češtinou a ruštinou, zejména daleko větší toleranci ruštiny k jevům 
izolačním a k rozdílnému místu derivace substantiv (včetně v ruštině oblíbených apozičních 
kompozit). Zde uplatněný materiál, jakož i obě přílohy ukazují, že diplomantka velmi dobře 
ovládá možnosti počítačového vyhledávání a zpracování. Při čtení obou příloh musím ke své 
škodě přiznat, že pociťuji značný deficit znalosti excerpovaných slov v obou jazycích. 

Z drobnějších konkrétních připomínek bych chtěla uplatnit opatrnost, jež nikdy 
neškodí při hodnocení jevů, jež nevychází z vlastního materiálu: co bylo v češtině dříve – 
počítač či computer, s. 16. N. Savický vždy klade důraz na to, že je rozdíl, co je v jazyce a co 
nacházíme ve slovníku, to bych vztáhla na pasáž o kastingu na s. 19. 

Z formálního hlediska je třeba konstatovat, že práce je velmi pečlivě zpracována, má 
všechny nezbytné atributy diplomové práce. Zejména zpracování obou příloh bylo velmi 
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pracné ( i když přehlednost ruské části materiálu mohla být větší). Autorce bych vytkla 
nejednotnost (a nenormativnost) transkripce s ruštiny a nepřechylování ženských příjmeních, 
jež vedly k problémům se jejich skloňováním (např.  s, 11, 14, 18 aj.)  

Hodnotím, že jazyk diplomové práce je autorčin. Lze tedy na něm velmi vzácně  najít 
interferenční jevy (jestli ve významu jestliže), celkově však považuji autorčin projev za 
vyspělý a kultivovaný. 

 
Doporučuji  diplomovou práci k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 
 
V Praze dne 23.1.2012 
 
 

Prof. dr. Hana Gladkova, CSc. 


