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V diplomové práci Mgr. A. Hánkové je řešena Neologie zejména z pohledu 

prostupování výrazů v rámci útvarů jazyka (registrů) do vrstvev slovní zásoby a s 

přihlédnutím k přejímání slov (zde termín Výpůjčky). 

Diplomantka při zařazování výrazů uplatňuje zejména vlastní zkušenostní komplex, 

posuzuje neologii jako proces, během něhož se daný výraz může hodnotit jako 

neologismus. 

Zachycuje výraz z hlediska jisté fáze přechodu k novému zařazení, např. nově 

vytvořené slovo na úrovni formální (derivace, kompozice, zkracování, tvorba zkratek) a 

sémantické neologie. Zde se projevuje pohyb slov napříč vrstvami jazyka (registry) z 

např. vrstvy determinované příslušností k útvarům jazyka či stylovostí k vrstvě chápané 

expresívně či podle frekvence. Lze zde více hovořit o možnosti uplatňování tzv. 

okazionalismů, které právě nesou značný expresívní příznak. 

V další části diplomové práce nahlíží Mgr. Hánková na výrazy v rovině etymologie - 

přejímané z cizího (většinou anglického) jazyka. U mnoha autorů zde převládá spíše 

pohled na přijetí slova z jiného jazyka (nikoli vypůjčení), proto možný se jeví termín  

přejímání slov, nikoliv výpůjčka . Neboť poté, co výraz opouští prostor neologie, a 

navíc se event. integruje do systému daného jazyka, stává se slovem přejatým, zde se již 

posuzuje dopad výrazů do slovní zásoby daného jazyka (v této linii dále funguje jako 

slovo zdomácnělé, atd.). Sama “cizost” slov nevylývá z nedostatečné adaptovanosti 

výpůjček, ale z vědomí o jejich původu.  

 

Při používání terminologie francouzského jazyka, v práci s francouzskou 

slovní zásobou, nelze ponechat nepovšimnutou terminologii při převedení do jazyka 

českého.  

 

Neologismy se objevují v jazyce pro označení nových skutečností téměř ve všech 

oblastech lidského konání. O tom, jsou-li zařazeny do slovní zásoby daného jazyka s 

následným užíváním, rozhoduje reálná potřeba současné komunikace. Neologie se tak 

jeví jako pojmenování pro širší záběr slov, která se objevují v jistém kontextu. 

Neologismus je tedy ve svém trvání omezen jistou dobou, po kterou existuje, pak buď 

doplní danou lexikání mezeru, pokud přichází do jazyka kvůli neexistujícímu 

ekvivalentu, nebo vytvoří synonymum, naposledy může nahradit existující ekvivalent 

daného jazyka a přizpůsobit se i gramaticky.     

 

Závěr: Předkládaná diplomová práce Mgr. A. Hánkové je přesvědčivá, autorka zvládla 

problematiku zvoleného tématu, práce je velice pečlivá, jednotlivé části prokazují 

přehlednost. Některé nepřesnosti jsou v rámci rozsahu práce přijatelné.  

 

Diplomovou práci Mgr. Hánkové d o p o r u č u j i  k obhajobě.  



 

Hodnocení: ................................ 

 

Připomínky: V práci se opakovaně objevují některé nedostatky v interpunkci, zejména 

chybí čárka před spojkami s důsledkovým významem (s. 40, 74, 76).  

 

Otázky k obhajobě:  

1. Připojte české autory, kteří ve stejném kontextu pracují s termínem výpůjčka a 

kteří používají termín přejímání slov - slovo přejaté. 

 

2. Porovnejte příklady z diplomové práce z hlediska převládajícího vlivu, na 

základě kterého  slovo “balancuje” mezi jednotlivými vrstvami (v oblasti útvarů 

jazyka - registry), a uveďte, zda je zařazeno de textu kvůli převažující 

expresivitě, stylovosti, cizímu původu, atd. 

 

 

    

 

V Praze dne 21. 8. 2017                             Oponentka:     

                                                                    PhDr. Eva Müllerová, CSc.   

 

 

     


