
Oponentský posudek na bakalářskou práci 
České reálie v čínštině  

Zpravodaje Číňanů žijících v České republice (Jiehua tongxun) 
 
 Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na výrazy popisující české reálie v 
čínštině, přičemž jako pramen využívá 11 čísel časopisu Jiehua tongxun (Zpravodaj 
Číňanů žijících v Česku).  Za cíl si stanovuje popsat, jaké reálie se v textech vyskytují a 
jakým způsobem bývají převedeny do čínského jazyka. Teoretický rámec bakalářské práce 
zahrnuje kapitoly o slovní zásobě, slovotvorbě a výpůjčkách v čínštině, následuje vlastní 
rozbor jednotlivých výrazů. Práce je doplněná přílohou sestávající ze shromážděného 
lexika, které je tematicky utříděno do přehledných tabulek. 
 
 Práce je zpracována velmi přehledně a vyjma několika málo míst je stylisticky v 
pořádku, napsaná kultivovaným jazykem. 
 Z formálního hlediska bych vytkl zejména nejednotnost zápisu jednotlivých výrazů v 
Pinyinu, kdy některé výrazy jsou psány na začátku s velkým písmenem, jiné s malým, bez 
zjevnějšího systému; proti ortografickým pravidlům Pinyinu pak je psaní velkého písmene 
ve víceslovných názvech pouze u prvního slova. 
 Byl bych opatrný ve vyjádřeních o sufixu či kvazisufixu “wa”, a to z důvodů relativně 
nedostatečného materiálu. Z daných tří příkladů se připojuje za přepis příjmení v mužském 
tvaru pouze jednou (Švihlíková), zatímco u dalších dvou příkladů (Klausová, Němcová) je 
předchozí slabika jasně ovlivněna původní výslovností v češtině. Zavádějící je rovněž 
tvrzení týkající se příjmení v češtině. Přípona -ová se připojuje k určitým typům příjmení, 
přičemž se dodržují morfologická pravidla, která pravidelně způsobují hláskovou změnu v 
předešlém morfému.  
 Na některých místech bych v samotné analýze vytkl nedostatečnou míru abstrakce. 
Přijde mi příliš zbytečný a zdlouhavý popis tvorby některých víceslovných názvů, kdy 
autorka opakovaně poukazuje na to, že čínština často využívá juxtapozici substantiv na 
pozici přívlastku nebo že při tvorbě složitějších názvů se uplatňuje pořadí od obecného ke 
konkrétnímu, jak je v čínské gramatice běžné. 
 Na některých místech by se v analýze dalo polemizovat s vhodným překladem 
některých názvů, u některých názvů si nejsem jist, zdali se skutečně v pramenu jednalo o 
propriální substantivum či o apelativum (např. zhonglou, shuishou bumen apod). 
  
 V práci mi chybí širší sociolingvistický rozměr, který by autorku mohl inspirovat a 
přivést k některým důležitým aspektům popisovaného problému. Stejně tak by bylo vhodné 
do úvodních částí práce zahrnout představení daného periodika, které je užito jako 
nejdůležitější pramen. 
 
 Přes výše uvedené výtky práci považuji za velmi zdařilou, velmi seriózně 
zpracovanou a přínosnou. Z toho důvodu práci doporučuji k obhajobě a navrhuji 
hodnocení výborně až velmi dobře. 
 
 Témata k diskusi: 
 

 encyklopedie Baike Baidu coby internetový zdroj v tomto typu výzkumu 

 komunita čínsky mluvících skupin žijících v České republice ze 
sociolingvistického hlediska 

  
 
  
  


