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Posudek na diplomovou práci 

Bc. Lilija Grudina

Anglicismy v současné češtině a ruštině, Anglicisms in contemporary Czech and Russian

Cíl práce je je beze zbytku dán už v názvu, je to tedy materiálově založená práce synchronní zkoumající dnešní 
češtinu a ruštinu z hlediska těch anglických importů, které do nich zacestovaly. Sledováním povahy anglicismů a 
jemným srovnáváním s povahou obou jazyků v pozadí autorka nejen představuje jejich materiálové jádro, které se 
nutně nekryje, ale i jejich zpracování při adaptaci, které se v řadě ohledů může lišit. Jakkoliv autorka vychází 
materiálově z publikovaných slovníků neologismů v obou jazycích, je zřejmé, že tu je odkázána na výběr dat 
autorů těchto slovníků a výchozí základ k porovnání tedy není zcela stejný.

Práce se jednoduše dělí na dvě části, resp. velké kapitoly, vnitřně bohatě ovšem členěné dál, tj. na náčrt 
teoretických aspektů neologie a přejímání vůbec s ohledem na angličtinu (Kap. 1, kde je i charakterizace
výchozích pramenů) a vlastní materiálový rozbor a prezentaci dat z různých aspektů (Kap. 2). Prezentaci dat 
vhodně dělí na část spíše modelovou a reprezentativní, která vstupuje do této kapitoly a větší část přinášející 
autorčina data v plnosti, která lze najít ve dvou velkých přílohách uvádějící mj. frekvence v anglicismů korpusu. 
Postup se vždy dělí napřed podle pozornosti věnované češtině a pak ruštině, nakonci je v Závěru stručné shrnutí a 
porovnání.

V teoretické části se autorka pokouší shrnout dosavadní pohledy na sledovanou otázku, vedle shodných rysů jako 
je adaptace a její míra, příp. její absence a morfologického nezařazení si všímá i rysů zvláštních. K takovým patří 
např. jev nacházený díky dvěma grafickým systémům jen v ruštině, totiž transplantace, tj. užití anglicismu v 
latince uprostřed ruského textu psaného v azbuce. Zajímavé pro oba jazyky je také to, že se i u přejímek tohoto 
typu objevují hybridní slova typu web-мастер. 

V materiálové části sleduje autorka napřed anglicismy v češtině a pak v ruštině, a to z hlediska jednoslovných a 
víceslovných lexémů, přičemž kompozita řadí k těm prvním. Své doklady (většinou vzorky) doprovází 
korpusovou frekvencí. Všímá si tu i textových, tj. morfologických forem, jak je nachází v korpusu, formantů, 
kterými se tvoří (zvl. afixoidy, prefixy a sufixy), a adaptace, která může být např. v češtině značná, srov. mejkap, 
který je velmi výrazně oproti originálu pozměněný. Konkrétnější představu dávají výsledky kvantitativní, např. na 
vzorcích dat nesklonných substantiv sledované poměry mezi rody (kde v češtině překvapivě dominuje 
femininum).Analyzovaná data jsou dělena mezi 4 autosémantika, substantiva, adjektiva, verba a adverbia, přihlíží 
se však i k významným iniciálovým zkratkám a univerbismům, jak se někdy říká rezultátům univerbizace, typ 
fleška, sekáč aj. Tento typ je ovšem obecně sporný: nejen proto, že není průhledný, ale i proto, že často o 
univerbizaci v pozadí nutně nejde jako u zipáč, dredař. Společným rysem těchto výrazů je naopak nesporná snaha 
o jazykovou ekonomii, což není kategorie slovotvorná.

K pozorovaným rozdílům mezi jazyky tu patří např. apoziční kompozita, oblíbená v ruštině, typ  спектакли-шоу 
nebo např. výraznější tendence k osamostatňování afixoidů jako je např. кибер nebo фри.

K hlavním závěrům, vedle již výše uvedených, počítá autorka rozdíly ve stupni adaptace, ohýbání něktěrých typů 
v češtině jako softwar-u. Užitečná jsou tu také kvantifikovaná shrnutí. 

Shrneme-li, lze konstatovat, že uvedená a bohatě dokumentovaná práce, ve které autorka prokázala jak znalost 
teorie tak schopnost pracovat s daty, splňuje požadavky kladené na diplomové práce a může být obhajována.
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