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V rigorózní práci V. Novák rozpracoval problematiku, které se věnoval průběžně
téměř po celé studium českého jazyka na UK PedF (této problematice byla věnována jeho
ročníková práce k souborné zkoušce, práce diplomová, autor o ní referoval i na studentské
univerzitní konferenci, text jeho příspěvku byl publikován ve sborníku z této konference).

Protože jsem mohl sledovat vývoj jeho práce (vedl jsem práci ročníkovou, oponoval
jsem práci diplomovou), jsem rád, že mohu prohlásit, že se V. Novák ve své práci na
historismech opět posunul, práce přináší některé nové postřehy a autor V ní zohlednil i mé
připomínky k práci diplomové. Autor odstranil formální nedostatky, ovšem stále mu musím
vytknout některé stylizační nešvary. Jde především o užívání budoucího času v úvodu
(budeme sledovat -autor už sledoval a předložena práce je výsledek jeho bádání, nikoliv
budoucí výsledek) a o nadbytečné užívání odkazovacích výrazů (v takove' situací, v tomto
případě apod.), které reprezentují spíše „povídací“ styl než odborný a jsou V práci poněkud
rušivým elementem.

Nově se v práci objevily kapitoly 5 a 7, výrazně byla upravena především kapitola 4.2.
Práce je na velice dobré úrovni, lze ji doporučit k obhajobě jako práci rigorózní, mé

připomínky (viz níže) jsou spíše upozorněním a námětem pro Novákovu budoucí práci
dizertační.

U slangových sloves (s. 13) není zmíněna problematika vzniku slovesa ze slovesa;
autor nejspíš ne zcela přesně interpretoval moji připomínku kpráci diplomové, kde jsem
upozorňoval na motivační souvislost se substantívy, čímž jsem nechtěl prohlásit, že u ních
neexistuje motivace slovesy - srov. motivační řadu historizmů kádr - kádrovat - prokádrovat.U slangizmů autor nezmínil, že některé uvedené příklady jsou motivovány vlastními
jmény (především značky výrobků a firmy), což má pro historizmy a výzkum jejich zdrojů
také jistou vypovídací hodnotu.

Na straně 15 při uvádění slangizmů-profesionalizmů, které odlišuje od slangizmů
absenci expresivity, uvádí jako jeden z příkladů slovo blembák. Domnívám se, že jde spíše o
slangizmus - nemůžeme zde o nedostatku expresivity hovořit (přinejmenším se vyznačuje
dosti zřejmou expresivitou inherentní).



Nevím, proč autor říká, že v krajnímpřípadě by bylo na základě možnézařaditmezi
historismy názvy některých dnes už neexístujících státních útvarů. Proč V krajním případě? A
proč bylo by možné? Tady podle mého názoru bezesporu o historizmy skutečně jde.

Autor velice vhodně rozpracoval a příklady dokumentoval pasáž o historizmech ve
výkladových slovnících (jak jsou označovány a zpracovány) a o revitalizaci zastaralých slov.

Kapitola, která by si naopak zasloužila větší pozornost, a věřím, že ji V. Novák
rozpracuje pro práci dizertační, je kapitola 9 (Problematika polysémie u slov s významem
historické reálie). Bylo by též vhodné upravit její název.

Rovněž závěr by si zasloužil větší pozornost. Autor V něm práci sumarizoval
maximálně obecně, ale bohužel eliminoval většinu svých vlastních objevů, postřehů a závěrů,
čímž mu z celé práce jako závěr vyplynuly povětšinou jen obecně známá fakta.
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