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Předseda komise p. doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. zahájil obhajobu a představil přítomným 

kandidátku. 

Školitel představil doktorandku a seznámil komisi s uchazečkou a její dis. prací. 

Kandidátka seznámila přítomné se svou disertační prací. Sdělila zejména: Hlavním cílem 

disertační práce je popsat z diachronického i synchronického hlediska přejímání cizích slov a jejich 

adaptaci do mongolské slovní zásoby a taktéž změny cizích slov při přejímání ze zdrojového jazyka do 

mongolštiny z fonetického, morfologického i sémantického hlediska. Popsala rozčlenění práce a 

podrobně rozvedla obsah jednotlivých kapitol. 

Poté oponentky prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. a Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. 

přednesly závěry svých posudků. 

Kandidátka Mgr. Veronika Kapišovská odpovídala na posudky oponentů, v reakci na dotazy 

prof. PhDr. J. Hoffmannové, DrSc. uvedla: Ve své práci uvádí jméno doc. Dr. J. Luvsandorje 

v různých přepisech z důvodu existence různých typů přepisu jména pro konkrétní účely (pas, přepis 

podle tradičního mongolského písma). Souhlasí, že více výpůjček se objevuje v hovorové mongolštině 

ve vrstvě mladých mluvčích z města, výpůjčka je přesná a konkrétní a naopak mongolské ekvivalenty 

přejatých cizích slov jsou víceslovné a chybí jim konkrétnost, čímž brzdí rychlost komunikace. Ruské 

termíny byly nejprve přejaty obecně a poté vytlačeny do profesní oblasti slovní zásoby, přičemž slang 

a profesionalismy se v moderní hovorové mongolštině slévají. Výpůjčky se při pronikání do 

mongolštiny rychle adaptují na systém tvoření slov. Na dotazy Mgr. Zikmundové, Ph.D. odpověděla: 

Číslovky jsou považovány dle některých badatelů za nepřejímatelné z hlediska hierarchie 

přejímatelnosti, ale některé byly do mongolštiny přejaty (nula, milion, miliarda). Průniku přejatých 

slov a výpůjček do mongolštiny se brání hlavně lingvisté, jde jim o zachování standardního úředního 



jazyka, uměle vytvořeného standardu pro psaný jazyk. Čistá mongolština s minimem výpůjček je 

zachována na venkově.  

Oponentky se vyjádřily k vystoupení kandidátky, byly spokojeny s obsahem odpovědí. 

Diskuse: 

Doc. PhDr. S. Kostič, Dr. vznesl dotaz, zda mongolština vytváří ze sloves verbonominální 

syntagmata a která slovesa mají schopnost verbalizovat. V odpovědi uvedla Mgr. Kapišovská: 

Pomocná verbalizační slovesa se v mongolštině v tomto smyslu spíše neužívají, pomocí 

verbalizačních sufixů se ze jmen snadno vytvářejí slovesa, děje se to především u mluvčích v zahraničí 

(„metrodah“ – jet metrem), existují i verbonominální syntagmata. 

Prof. PhDr. J. Vacek, CSc. nadnesl téma míry resistence používání cizí číslovky v jazyce. 

Mgr. Kapišovská vidí otázku číslovek jako složitou, nelze mechanicky přebrat tvrzení západních 

badatelů, je nutné lépe prozkoumat jev. Mgr. V. Zikmundová, Ph.D. zmiňuje používání čínských 

číslovek u etnických menšin v Číně, neboť se snáze vyslovují. Mgr. Kapišovská zmiňuje rozdíl situace 

ve Vnitřním Mongolsku a Vnějším Mongolsku a souhlasí, že čínské číslovky jsou kratší a foneticky 

lépe rozlišitelné. Doc. PhDr. P. Zemánek, CSc. zmiňuje mnoho dialektů v arabštině v jazyce pastevců, 

dále jazykový jev na Maltě: číslovky mohou fungovat jako spouštěč přepnutí kódu, kdy promluva 

pokračuje v jiném jazyce. Mgr. Kapišovská vyvrací tuto možnost u čínských číslovek v mongolštině 

s ohledem na mnohaletou kulturní bariéru mongolského obyvatelstva vůči Číňanům. PhDr. A. 

Oberfalzerová, Ph.D. zmiňuje nevraživost zmíněných etnik v historii i současnosti a její vliv na 

užívání čínštiny u Mongolů.  
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