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Oponentský posudek disertace mgr. Veroniky Kapišovské 

Dynamika slovní zásoby cizího původu v současné mongolštině 

 

 Mgr. Veronika Kapišovská si zvolila pro svou disertaci nesporně aktuální téma, a to 

nejen z hlediska mongolštiny: intenzita přejímání slov se jistě v současné době zvyšuje i 

v mnoha jiných jazycích, vyvolává nejrůznější postoje, různě se obráží v sociolingvistických 

hodnoceních jazykové situace, v pohledech diachronních i synchronních. Autorka se 

seznámila s některými základními pracemi z oblasti kontaktové lingvistiky (Weinreich, 

Thomason, Thomason – Kaufman, Appel – Muysken, aj.); zařadila na začátek své disertace 

historický průřez jazykovými kontakty mongolštiny – tj. tím, jak do mongolštiny postupně 

pronikaly turkismy, sanskrtismy, slova z tibetštiny, čínštiny i mandžuštiny,  posléze pak téměř 

po celé 20. století rusismy a v posledním období anglicismy; a v dalších kapitolách pak 

systematicky a důkladně probrala jednotlivé aspekty přejímání slov,  tj. mechanismy lexikální 

a sémantické, fonetické, pravopisné a morfologické adaptace výpůjček v mongolštině. Její 

úloha tedy nebyla lehká: musela se stát odbornicí na fonetiku, pravopis, lexikální sémantiku i 

morfologii; musela se podrobně seznámit s historicko-společenským vývojem v Mongolsku; a 

musela se stát skutečnou znalkyní prostředí a současné situace. Je třeba ocenit, že autorka 

podnikala terénní výzkumy v Mongolsku opakovaně, po dobu téměř deseti let, a vždy šlo o 

delší, několikaměsíční pobyty; během nich se pohybovala v terénu městském i venkovském a 

získala tak velké množství cenného, autentického materiálu z projevů psaných (tisk, reklamy, 

inzerce; internetové chaty, blogy, diskusní fóra) i mluvených (různé oficiální i neformální 

situace; příklady z mluvených projevů byly pečlivě přepsány podle platných zásad transkripce 

a transliterace). Získané poznatky pak verifikovala konzultacemi s dobře vybranými 

informanty. Navíc provedla i dotazníkový průzkum a tato metoda jí umožnila shrnout 

v poslední kapitole postoje mongolských městských i venkovských mluvčích k přejímání 

slov. Předností disertace je i aktuálnost získaných údajů, jejich dotažení až do naprosté 

současnosti – poslední výzkum autorka prováděla ještě na podzim r. 2010!   

 Po ocenění celkové vysoké úrovně předložené disertace, užívaných metod a postupů 

se budu věnovat některým zajímavým jednotlivostem, které přitáhly mou pozornost.  

1. Autorka disertace vyjadřuje přesvědčení, že více výpůjček se objevuje v hovorové 

mongolštině (zejména v projevech městských mluvčích mladší generace). Zajímavý problém, 

těžko se ubránit srovnávání s češtinou. Mohlo by se zdát, že víc slov cizího původu najdeme 

v češtině spisovné (díky terminologické vrstvě či tradičním intelektuálním 

internacionalismům latinského a řeckého původu). Ale na druhé straně, vzpomeňme na 
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množství germanismů v běžně mluvené češtině našich předků (na ty různé lajblíky, lajntuchy, 

šnuptychly aj.) a na současnou slovní zásobu naší nejmladší generace, přímo prošpikovanou 

anglicismy… Asi to bude obdobné jako v mongolštině 

2. Obecnější platnost má i autorčino zjištění (formulované v pozn. 113 na s. 64) o užívání 

hovorového jazyka, slangových prvků, uvolněného stylu vyjadřování ve sdělovacích 

prostředcích: kolokvializace a konverzacionalizace vyjadřování v nejrůznějších mediálních 

pořadech platí v plné míře i pro češtinu a bývá konstatována i pro další evropské jazyky. 

3. Malá poznámka k termínu apelativizace (s. 44–45): v češtině mu asi nejlépe odpovídá 

zobecnění, nikoli zevšeobecnění. A není mi úplně jasné, zda u označení dámských vložek (s. 

45) jde skutečně o výsledek apelativizace, když na počátku nestojí (ani v ruštině) žádné 

vlastní jméno. 

4. V pozn. 128 na s. 70 autorka s oporou o práci P. Hausera definuje profesionalismy jako 

„nespisovné neboli neoficiální odborné výrazy (profesní slang)“. Domnívám se, že v české 

lexikologii je obvyklejší odlišovat výrazy slangové od profesionalismů, které bývají situovány 

na škálu mezi oficiálními spisovnými termíny a jejich nespisovnými slangovými protějšky. 

Kdybych použila autorčin výraz zkopčila jsem si to, klasifikovala bych ho jako slangový, 

zatímco za profesionalismus by se dalo považovat oxeroxovala jsem si to, spisovně pak asi 

okopírovala jsem si to, pořídila jsem si kopii… Spousta příkladů na profesionalismy existuje 

ve sféře sportu: proti spisovnému a oficiálnímu skokan do dálky / do výšky / o tyči 

profesionalismy dálkař, tyčkař, které však asi nelze považovat za slangové, tj. nespisovné? 

5. Kolegyně Kapišovská se sympatickou odvahou převádí do češtiny příklady ze standardní, 

ale i hovorové mongolštiny, a vybírá pro výpůjčky nejvhodnější české ekvivalenty často i 

z vrstvy kolokvialismů, výrazů slangových, vulgarismů apod. Mezi takto vybrané české 

výrazy se dostává např. mekáč, akvárko, sloveso zkopčit (zkopčila jsem to) nebo spojení mít 

utrum – tedy výrazy z různých vrstev češtiny jako národního jazyka i z různých období jejího 

vývoje. Jen v několika málo případech bych měla k jejím překladům výhrady. Např. se 

slovem admin (s. 71, z ang. administrator) jsem se v češtině ještě nesetkala, či aspoň nevím, 

zda je dostatečně běžné. Naopak s výskytem anglického výrazu bacon v českých jídelních 

lístcích nebo reklamních textech se setkávám; zde je uveden na s. 58 mezi ingrediencemi 

„mexické omelety“ spolu s vejci, zeleninou atd., ale možná by přece jen stačila česká slanina? 

A na s. 41 „parketová podlaha, jak si jí zvykneme říkat“: „zvykneme“ je tvar s významem 

budoucího času, ale to asi kontextu neodpovídá… 

6. Množství rusismů v mongolštině, resp. slov přejatých přes ruštinu, je názorně ilustrováno i 

básní uvedenou v příloze disertace. Pokud jde o jejich dnešní mizení a odstraňování – mgr. 
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Kapišovská celou situaci věcně a přesně popsala, ale zajímal by mě její osobní názor: je to 

náležité, protože rusismy jsou svým charakterem mongolštině, jazyku úplně jiného typu, 

vzdálené a cizí? Není naopak škoda, že takto zmizí z mongolštiny vrstva prostředků blízkých 

a srozumitelných nositelům slovanských jazyků? Navíc mizí i internacionalismy nebo 

přinejmenším europeismy, jež byly sice přejaty přes ruštinu, ale sbližovaly mongolštinu 

s evropskou civilizací, integrovanou tímto dědictvím klasických jazyků (výrazy jako problém, 

role, procento, asi i vagón, aeroplán…). Laicky řečeno, slova jako ananas nebo banán 

nemůžou za to, že byla přejata přes ruštinu. Trend směřující k jejich likvidaci je pochopitelný, 

ale neznamená podle autorky disertace vítězství nacionalismu a tradicionalistického 

autonomismu? (Srov. možná i někdy přehnané snahy o odstraňování „bohemismů“ ze 

slovenštiny.) K izolacionismu to ovšem nepovede, neboť to bude nepochybně kompenzováno 

jinou vrstvou europeismů, výrazových exponentů globalizace: Slované už nenajdou 

v mongolštině důvěrně známé výrazy ruského původu, ale Evropané tam najdou výrazy jako 

super, cool, top, sexy nebo on-line... (podle zjištění autorky jsou výrazy jako šou nebo čenž 

běžné už i mongolským venkovanům).  

7.  Ještě se zastavím u obecnějšího problému, který se zdaleka netýká pouze autorky této 

práce: kam patří tvoření slov? Zvykli jsme si, že se slovotvorná témata probírají v symbióze 

s lexikální sémantikou; zde je ale na slovotvorných výkladech do značné míry založena i 

kapitola o pravopise (podmíněném např. připojováním či odstraňováním různých sufixů); a 

kapitola morfologická obsahuje téměř výhradně výklad o slovních druzích a o tvoření slov. 

Zcela obdobně i školní schéma mongolské gramatiky (příloha, s. 218) zahrnuje v levé 

polovině věnované morfologii položky „struktura slova“, „slovotvorba“ a „slovní druhy“. 

Omlouvám se za svou neznalost mongolštiny – ale znamená to, že „tvarosloví“, tak jak si ho 

představujeme ve sféře flektivních jazyků, je v mongolštině zcela suspendováno právě 

tvořením slov? Nebo to znamená, že tvoření plurálu, pádových tvarů atd. není nijak relevantní 

či specifické právě ve vztahu k přejímkám, jež jsou tématem této práce? 

8. A poslední problém, zřejmě opět způsobený mým laickým přístupem k mongolštině. Na s. 

81 nahoře v textu je uveden odkaz Luvsangdorji 2004, zatímco dole v poznámce 

Lubsangdorji 2004. Na s. 85 nahoře Lubsangdorji 2004, dole v pozn. 157 Luvsandorji 2004 a 

v pozn. 159 Lubsandorji 2004. V pozn. 163 na s. 86 i jinde v textu se navíc vyskytuje podoba 

Luvsandorj. Různé podoby jsou uváděny i např. v poznámkách na s. 92 (Luvsandorji – 

Lubsandorji), v textu na s. 164 dole (Lubsandorji – Lubsangdorji), v poznámkách na s. 167 

aj. Vyskytuje se zde tedy celkem 5 různých podob (Luvsandorj – Luvsandorji – Lubsandorji – 

Luvsangdorji – Lubsangdorji), ale protože většinou je odkazováno k práci z r. 2004 (event. 
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někdy 2005), vede mě to k domněnce, že jde stále o téhož autora. V seznamu literatury na s. 

204–205 pak lze najít podoby Luvsandorji, J.,  Lubsangdorji, J. a Luvsandorj, J.  Těším se na 

vysvětlení, na které moje kompetence v žádném případě nestačí. A pokud se zde náhodou 

vloudil nějaký překlep, ráda konstatuji, že jinak je v práci překlepů minimum (zřejmě i díky 

korektorce) a že autorčina čeština působí velmi kultivovaně.   

 

Závěr: Po uvedení několika dílčích připomínek, ale spíše otázek a případných námětů pro 

obhajobu konstatuji, že mgr. Veronika Kapišovská předložila jako svou disertaci originální a 

zajímavé vědecké dílo, založené na rozsáhlém sběru jazykových dat a na jejich důkladné 

analýze. Prokázala suverénní zvládnutí všech potřebných metod a postupů odborné práce: 

svou disertaci přehledně rozčlenila, opatřila soustavou precizně formulovaných závěrů, 

vybrala výmluvné doklady a ukázky, kromě seznamu literatury připojila i seznam informantů 

a názorné přílohy (včetně obrazových). Doporučuji, aby její disertace byla přijata jako vhodný 

podklad k obhajobě a aby kolegyni V. Kapišovské v případě úspěšné obhajoby byla na 

základě této práce udělena vědecká hodnost Ph.D. 

 

 

V Praze dne 15. června 2011    prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. 

       Ústav pro jazyk český AV ČR 

 


