
     Posudek diplomové práce 

 

 

Zuzana Kopecká :  Het Nederlands van de 21 eeuw. Invloed van vreemde talen en   

            ontleningen, geanalyseerd op het gebied van de reclametaal 

 

           (Nizozemština 21. století. Vliv cizích jazyků, jazyk reklamy) 

 

 

Cílem diplomové práce Zuzany Kopecké je analýza vlivu cizích jazyků na současnou nizozemštinu. 

Diplomantka provedla svou analýzu na materiálu jazyka reklamy. Pro zpracování tématu 

diplomantka prostudovala odbornou literaturu pojednávající  o vývoji nizozemštiny, možnostech 

rozšiřování slovní zásoby a vlivu cizích jazyků a to s důrazem na situaci ve 20. století. Stručně také 

charakterizuje situaci a vlivy cizích jazyků na nizozemštinu ve stoletích předcházejících. 

Poznatky získané studiem sekundární literatury autorka uplatňovala  při  zpracování tématu práce. 

Velkou pozornost  věnovala  problematice významu a postavení  reklamy v životě současné 

společnosti. Tento aspekt není možné z  hlediska cíle práce  opominout, ale vzhledem k tomu, že se 

jedná o práci s lingvistickým zaměřením, byla mu věnována až příliš velká pozornost. 

 

 

Práce je svou strukturou rozdělena na dvě části. První část je zaměřena více teoreticky, stanoví cíl, 

metodiku a postup práce.  Stručně uvádí přehled vývoje nizozemštiny,  změn a dopadu na  slovní 

zásobu. Pozornost věnuje  vzniku , produktivitě a tendencím ve slovotvorbě, zvláště u neologismů a 

zabývá se také sémantikou nově vznikajících slov.  Rozsáhlá kapitola je věnována  výpůjčkám z 

cizích jazyků, důvodům proč k tomuto jevu dochází a míře přizpůsobení převzatých slov  po stránce 

morfologické a sémantické. Rozsáhlá část práce je věnována obecnému pojmu reklama, její funkci  

jako jedné z  forem komunikace, výstavbě reklamního textu a pohledu na jazyk reklamy s důrazem 

na slovní zásobu . 

 

Cílem druhé, praktické části , je na základě teoretických poznatků, získaných studiem odborné 

literatury provést lexikální rozbor reklamních textů a na základě  analýzy ilustrovat specifické rysy 

jazyka reklamy.  

Pro praktickou analýzu sestavila diplomantka korpus 200 internetových reklam pocházejících z 

celostátních nizozemských deníků a na tomto korpusu provedla svou analýzu. Lexikální analýza 

byla zaměřena na přejímky a výpůjčky z jednotlivých jazyků. Vedle dominantního vlivu angličtiny 

v současné době uvádí přehled přejímek a výpůjček z jiných jazyků a to  v kontextu vývoje jazyka.  

Jedna kapitola je věnována pojmu neologismus jako typickému rysu jazyka reklamy. Diplomantka 

pojem definuje  a charakterizuje slovotvorné procesy v rámci této kategorie. Analyzuje   míru  

přizpůsobení neologismů  morfologickému systému současné nizozemštiny, včetně stránky 

pravopisné.  

 

 

Diplomová práce má dobře a jasně formulovanou stukturu, popis metodiky a cílů. Detailní popis 

cíle výzkumu je  však uveden poměrně pozdě až na str.85.  Závěr , ke kterému analýza dospěla je 

formulován přehledně. 

 

 

K diplomové práci mám následující výhrady a dotazy: 

 výsledkem slovotvorného procesu  je  nové slovo, kterému mluvčí bez problému rozumí 

(str.26)? 

  vysvětlit tvrzení, že slovo „blauwoog“  neexistuje ?  (Van Dale „ iem. die blauwe ogen 

heeft“) 



 u složeniny se jedná o spojení dvou volných morfémů? 

 u výrazu  „banner“  v části zabývající se volbou typu reklamy pro analýzu by bylo třeba 

jasně uvést charakteristické rysy tohoto typu reklamy a důvod pro volbu 

 na mnoha místech uvádí diplomantka příklady převzaté ze sekundární literatury 

prostudované v němčině. Práce pojednává o reklamě v nizozemštině. Proč tedy tolik 

příkladú z německé jazykové oblasti a ne příklady z analyzovaných nizozemských reklam? 

(str. 62,63,66,67 atd.) 

 důvod používání německých výrazů v nizozemsky psaném textu 

  za závažný nedostatek považuji že u konkrétního lexikálního rozboru reklamních textů není 

použita klasifikace  popsaná v teoretické části práce. 

 

 

Práce je psaná nizozemsky. V práci většího rozsahu se nelze vyhnout některým jazykovým chybám. 

Diplomantka měla větší pozornost věnovat závěrečné kontrole textu a předejít tak spoustě překlepů 

a hlavně dohromady napsaných slov, mnohdy několika na jedné straně.  

 

 

Diplomová práce Zuzany Kopecké splňuje požadavky kladené na závěrečnou práci magisterského 

studia. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

 

 

Praha , 23. ledna 2013     PhDr. Zdenka Hrnčířová    

    


