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Konstantsina Masaily 

Čínská fonetická abeceda pinyin a její sociolingvistický rozměr 

 

Předkládaná bakalářská práce si klade za cíl na pozadí obecnějších jazykových, kulturních, 

společenských a politických okolností popsat historii vzniku současného oficiálního čínského 

systému romanizace, označovaného běžně jako pinyin, shrnout sféry jeho užití a – a to v prvé 

řadě – pojednat o otázce jeho postavení v ČLR. To znamená ve své podstatě sledovat ve 

vývojové perspektivě výkyvy jeho chápání jako pouhé pomocné transkripční soustavy na 

jedné straně a jako plnohodnotného čínského písma na straně druhé. Autor se při naplňování 

těchto ambic dotýká i mnoha jiných, souvisejících problémů, včetně tematiky jiných 

transkripčních systémů. 

Je třeba říci, že práce je v podstatě čistě kompilační, avšak je zpracována se zřejmou zručností. 

Je z ní patrná dobrá orientace autora v problematice, schopnost těžit z poměrně rozsáhlé 

relevantní odborné literatury v západních jazycích i v čínštině. Z hlediska odborného 

vyjadřování je formulována jasně a bez terminologických pochybení, i když dojem poněkud 

kazí ne zcela řídké stylistické lapsy, vymknutí z vazby či příležitostné překlepy (chybějící 

diakritika apod.). Přílohy jsou vybrány příhodně a jsou v práci uvedeny v přiměřeném rozsahu. 

Věcných nedostatků či sporných míst je velmi málo; jmenovitě mezi ně patří: výslovnost 

xiangr není tatáž jako xianr; princip „vynechávání“ hlásek v pinyinu nikterak nesouvisí 

s principy vládnoucími arabskému či hebrejskému písmu; fǎnqiè se začalo používat daleko 

dříve než v 6. století; problém wényánu po r. 1900 („k výuce čínštiny“) je zploštěný; 

„významy jednotlivých morfémů totiž ne vždy souvisí s významem slova jako celku“ (48) – 

to je stěží představitelné. 

Určitým zklamáním jsou některé formální nedostatky. Například jsou do textu 

zakomponovány anglické citace v původním znění; čínské doslovné citace jsou sice 

doprovozeny překladem, ale jsou do textu včleněny dosti nestandardním způsobem (přímo do 

českých vět). Nedůsledný je pravopis pinyinu, zejména není zcela konzistentní psaní velkých 

písmen, výjimečně je špatný tón. Nezvládnutý je citační aparát, který lze označit eufemisticky 

za značně nestandardní: autor používá v závorkové citaci operátoru „in“, který je běžně 

vyhrazen jen pro plné bibliografické údaje v seznamu literatury, a to navíc v kombinaci se 

zkratkami názvů časopisů, které autor ovšem nikde neuvádí, a to ani samostatně, ale dokonce 

ani v seznamu literatury (aspoň mně se nepodařilo je najít) – je tedy nutné projít celý soupis 

literatury a zkratky si odvodit. Mezi jednotlivosti patří alternace podob jmen, např. chvílemi 

Ping Chen a chvílemi Chen Ping; daleko horší je však „úprava“ bibliografie, která naprosto 

nerespektuje abecední řazení (tak jsou mj. publikace téhož autora rozesety zcela náhodně po 



seznamu). To je věc, která by se v bakalářské práci vyskytnout za žádných okolností neměla. 

Orientaci v seznamu, resp. seznamech dále znesnadňuje až znemožňuje typograficky 

nezvládnuté řešení, neboť chybí například odsazení položek, které přesahují jeden řádek. 

Výsledkem je jednolitá masa písmen, v níž nelze ani sledovat začátky řádků začínající tímtéž 

písmenem. Propojit citace v textu s položkami bibliografie je proto dost náročný úkol. 

Případná témata k diskuzi během obhajoby: 

Praxe překladu části pinyinového jména do angličtiny (jiným slovy, existuje nějako jako 

„kláštěr Báiyún“?); čínská norma pinyinu versus ustálená praxe v západní sinologie (zejména 

velká písmena, ale i různé psaní zvlášť x dohromady); konsistentnost pravidel psaní zvlášť x 

dohromady: je respektován princip slova? Je logické psát např. Bái Shān, ale Báishān Lù (a co 

Báishānlù?). 

 

S ohledem na výše uvedené okolnosti d op o ru ču j i  práci k obhájení a navrhuji hodnocení 

velmi dobře či výborně. 

 

V Praze 19. června 2014 

Lukáš Zádrapa 


