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Předložená doktorská práce je založená nejen na několikaletém systematickém terénním 

výzkumu mezi Mongoly v Mongolsku i zahraničí, ale mimo jiné vychází z přes dvacet let 

trvajícího každodenního kontaktu s mongolskými mluvčími různých věkových a profesních 

skupin. Autorka jako profesionální tlumočnice aktivně ovládá různé variety mongolštiny a 

rozsáhlou slovní zásobu v mnoha tématických okruzích, což v evropské mongolistice zdaleka 

není samozřejmé.  

 

Autorka se v práci soustředila na problematiku spojenou s přejímáním cizích slov do 

mongolštiny v moderní době – práce vychází především z materiálu sebraného v letech 2001-

2010, který získávala z mnoha rozličných zdrojů – od cílených i nahodilých nahrávek, zápisů, 

tištěných materiálů přes internetové zdroje nejrůznějšího typu po sms zprávy. Toto jádro své 

práce uvádí do kontextu historie jazykových kontaktů mongolštiny, obecné problematiky 

přejímání slovní zásoby a sociolingvistických aspektů tohoto procesu.  

 

V úvodní kapitole autorka kromě formulace cíle a metodiky své práce a struktury textu 

charakterizuje hlavní variety současné mongolštiny a upozorňuje na důležitá specifika 

jazykové situace v Mongolské republice, především obrovský rozdíl mezi hovorovým 

jazykem města a venkova (oddíl 0.1). 

 

První kapitola práce velmi stručně shrnuje komplikovanou a zajímavou problematiku 

historických vlivů cizích jazyků na mongolštinu a historii jejich vědeckého zkoumání. Přímé 

působení téměř deseti jazyků a dalších skrze ně je již po desítky let předmětem soustavných 

lingvistických výzkumů a představuje jeden z důležitých faktorů, které se podílely na 

formování současné podoby mongolštiny. Podrobněji se autorka v kapitole zabývá dějinami 

kontaktů s ruštinou. V závěru kapitoly je rovněž zajímavá poznámka o idiolektech Mongolů 

žijících nebo živších v zahraničí.  

 

Druhá kapitola podrobně rozebírá obecné mechanismy přejímání a adaptace cizích slov a 

jednotlivé procesy ilustruje na příkladech z mongolštiny. Zároveň upozorňuje na specifika 

mongolštiny, z nichž některá, jako v posledním oddíle popsaná párová slova, výrazně 

ovlivňují zacházení jazyka s cizími výpůjčkami. Pro jazyky kočovníků tradičně 

mnohojazyčného prostředí centrální Asie byla vždy typická multilingvalita  - ještě dnes je u 

mluvčích v některých oblastech běžná schopnost komunikace v pěti až šesti jazycích – což 

bezpochyby určuje i moderní vývoj slovní zásoby. 

 

V úvodu třetí kapitoly autorka shrnuje dosavadní popisy mongolské fonetiky, které stále 

ponechávají některé otázky otevřené. Kapitola na bohatém ilustračním materiálu popisuje 

fonetickou adaptaci cizích slov včetně „fonetického dublování“ přejatých slov, které ukazuje 

proměny ve fonetickém systému městského jazyka. 

 

Čtvrtá kapitola je věnována otázkám pravopisu přejatých slov včetně zajímavých politických 

extenzí proměn mongolského pravopisu. Situace, kterou Veronika Kapišovská v práci 



popisuje, ukazuje přístup mongolské veřejnosti k pravopisnému, potažmo obecně jazykovému 

standardu, který se velmi liší od přístupu běžného např. v Evropě. 

 

 

Pátá kapitola se zabývá morfologickou adaptací přejatých slov. Kapitola je strukturována do 

oddílů věnovaných hlavním slovním druhům v mongolštině. Každý oddíl začíná 

charakteristikou daného slovního druhu, přičemž autorka zmiňuje i otázky jeho definice, 

následuje mnoha příklady doložený rozbor chování toho kterého slovního druhu v případě 

transferu do mongolštiny. Oddíl  5.0.1 se zabývá tzv. hierarchií přejímatelnosti, přičemž 

poukazuje na případy, kdy se chování mongolštiny zjevně odlišuje od stupnic badatelů, 

z jejichž prací autorka vychází (Appel-Muysken, Winford). Nejvýraznější je případ číslovek, 

které jsou těmito badateli považovány za nepřejímatelné, přestože v mnoha asijských jazycích 

dochází k přejímání jednotlivých číslovek i celých číslovkových systémů (str.120.,  173). 

Zajímavý je rovněž přehled sufixů používaných k ohýbání přejatých slov (str. 130-152), 

možná tedy skutečně produktivních sufixů moderního jazyka. 

 

Šestá kapitola je výsledkem předběžného průzkumu postojů mongolské laické i odborné 

veřejnosti k cizím slovům v jazyce, který vyjevuje emočně vyhraněný postoj mongolských 

lingvistů. Zajímavou ilustrací situace v používání výpůjček je dotazník srovnávající rozšíření 

výpůjček mezi městským a venkovským obyvatelstvem, kde zejména poznámky 

k jednotlivým slovům představují cenný dokument o praktickém užívání jazyka v konkrétním 

období. 

 

Doktorská práce Veroniky Kapišovské se zabývá velmi náročným tématem. Hlavní překážky 

při zkoumání jazykových přejímek do mongolštiny tvoří rychle probíhající změny 

v hovorovém jazyce a mimořádná citlivost tématu v mongolské společnosti. Více než dvacet 

let nepřetržitého kontaktu s mongolštinou umožnilo autorce získat hluboký vhled do 

používání jazyka, chování a postojů mluvčích, který je zárukou důvěryhodnosti dat i jejich 

zpracování.  

 

Publikace doktorské práce Veroniky Kapišovské může zaplnit důležitou mezeru ve zkoumání 

moderní mongolštiny, vzniklou tím, že dosavadní bádání mongolských lingvistů je zpravidla 

ovlivněno emočním postojem  a jen málo zahraničních badatelů má tak hlubokou zkušenost 

s mongolštinou jako autorka práce. Disertace je jak cenným dokumentem proměn slovní 

zásoby i postojů společnosti k jazyku za určité období v Mongolsku, tak materiálem pro 

obecné bádání v oblasti kontaktové lingvistiky. 

 

Pro publikaci doporučuji odstranit několik drobných formálních nedostatků – chyba v přepisu 

čínštiny na str. 62-63 a dvě chybějící položky v bibliografii. 

 

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 
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