
 

 

 

 

Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci 

Renaty Mirkové 

České reálie v čínštině Zpravodaje Číňanů žijících v České republice (Jiéhuá tōngxùn) 

 

 

Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na čínské výrazy, které se v obsahové rovině 

vztahují ke skutečnostem charakteristickým pro Českou republiku a aspoň zčásti odrážejí 

způsob, jímž se zdejší Číňané vyrovnávají s potřebou označovat nové skutečnosti (některé 

české reálie se s českými více či méně překrývají). Pramenný jazykový materiál představují 

excerpta z jedenácti čísel zpravodaje Jiéhuá tōngxùn; jako další pramen autorka využívá 

čínské internetové encyklopedie ke konfrontaci jazykové (a někdy i faktické) situace v ČLR a 

u Číňanů v ČR. Vlastní rozbor je náležitě uveden kapitolami o slovní zásobě čínštiny, čínské 

slovotvorbě a o výpůjčkách do čínštiny a je doplněn přílohami, v nichž je shrnuto 

shromážděné lexikum v úplnosti v podobě tematických tabulek řazených podle transkripce 

pinyin. 

 

Práce je přehledně a odpovídajícím způsobem strukturována, jednotlivé části jsou v zásadě 

vyvážené. V prvé řadě však stojí za ocenění, že se nejedná o kompilát, nýbrž o regulérní 

jazykovědnou práci, v níž jsou uspokojivým způsobem řešeny všechny patřičné aspekty – 

základní metodologický rámec, excerpce materiálu, jeho utřídění a prezentace; částečně 

podreprezentován je aspekt interpretační, to je však s ohledem na povahu práce pochopitelné. 

Bakalantka se opírá o solidní výběr druhotné literatury, třebaže čínské tituly v ní najdeme 

spíše ojediněle, a formální aparát netrpí žádnými podstatnými nedostatky. Text je psán 

srozumitelným a stylisticky přijatelným jazykem. V souhrnu se v práci nevyskytují žádné 

vážnější věcné omyly, analytická část je vypracována pečlivě a přesvědčivě, ačkoli 

samozřejmě s některými jednotlivostmi by bylo možné polemizovat. 

I na takto poměrně omezeném půdorysu se autorka dotýká některých obecnějších 

problémů, které by si zasloužily důkladnější studium v budoucnosti (pseudosufix –wá u 

ženských jmen, morfémy vzniklé fonetickou výpůjčkou fungující ve složených slovech dle 

morfologických pravidel čínštiny, vliv grafické podoby jména v latince na převod do znaků, 

vliv angličtiny, historické faktory ovlivňující podobu výpůjček, problémy s chápání rozdílu 

např. mezi státem a národem a Českem a Čechami, obecně otázka různých 

„náhodných“ společenských a kulturních vlivů na vznik čínských pojmenování českých reálií), 

a svým způsobem je zvýrazňuje a upozorňuje na ně; to podle mne dokazuje uspokojivou 

úroveň práce a smysluplnost její koncepce. Možná by jen snad bývalo stálo za to sebraný 



materiál utřídit též podle jednotlivých slovotvorných kategorií, alespoň v příloze – z hlediska 

strukturně-jazykového by to mělo větší výpovědní hodnotu než řazení podle tematických 

skupin abecedy (čímž vzniká spíše jakýsi slovníček, jakkoli ani ten není nezajímavý). Ideální 

by pak bylo bývalo obě perspektivy (tedy tematickou a slovotvornou) soustavně konfrontovat 

a jejich interakci souhrnně interpretovat. 

 

V každém případě s ohledem na výše uvedené práci d o po r uču j i  k obhajobě a navrhuji 

hodnocení výborně. 

 

 

 

V Praze, 19. června 2014 

 

Lukáš Zádrapa 

 

 

 

 

 

 

 

 


