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Cílem bakalářské práce Veroniky Sochorové bylo popsat různé aspekty vlivu anglického jazyka i 

kultury na brazilskou portugalštinu. Autorka si toto téma zajisté zvolila i proto, že studuje 

portugalštinu spolu s oborem Angličtina pro mezikulturní komunikaci. Práce není založena na 

vlastním autorčině výzkumu, nýbrž jde spíše o přehledovou studii, jejímž cílem je shrnout nejnovější 

poznatky o této problematice a představit je českému publiku. Vzhledem k tomu, že jde o téma, o 

němž neexistuje žádná česky psaná studie, není podle mě tato skutečnost ke škodě předkládané práce.  

 Práce se skládá ze čtyř částí. V první autorka popisuje historický vývoj diplomatických a 

obchodních vztahů mezi Brazílií na jedné straně a Velkou Británií a USA na straně druhé. Ukazuje, 

jak zpočátku byla pro Brazílii důležitá především úloha Velké Británie, aby od konce 19. století 

značně zesílil vliv USA, který v podstatě přetrvává do současnosti. Následující část je věnována 

současnému vlivu anglického jazyka na portugalštinu. Zde autorka ukazuje, jak masivní je v současné 

době vliv angličtiny na světové jazyky, brazilskou portugalštinu nevyjímaje. Angličtina proniká do 

brazilské portugalštiny různými způsoby. V první řadě je to prostřednictvím anglofonní kultury 

(filmový a hudební průmysl). Důležitým kanálem, jímž se šíří anglický jazyk, je také reklama. 

Naprosto klíčovou roli zde hrají také nové technologie, kde dochází k masivnímu přejímání 

anglických výrazů do všech světových jazyků. Méně významný je vliv sdělovacích prostředků a 

oblasti vzdělávání. Je poměrně překvapivé, že podle odhadů British Council pouze 5,1% Brazilců 

starších 16 let ovládá angličtinu. V další části se autorka zabývá jazykovou politikou Brazílie. Popisuje 

snahy brazilských zákonodárců o očišťování brazilské portugalštiny od anglicizmů a jejich 

nahrazování portugalskými výrazy. Poukazuje také na skutečnost, že anglicizmy jsou v Brazílii 

používány zejména vyšší společenskou třídou ve snaze odlišit se od nižších tříd. Následující část je již 

plně věnována projevům vlivu angličtiny na brazilskou portugalštinu, zejména v oblasti lexika, ale 

také vlivu na syntax a pravopis. Po krátkém úvodu, v němž autorka vysvětluje základní lexikologické 

pojmy, se kterými bude pracovat, následuje výklad o různých typech přejatých slov z angličtiny. 

Bohužel v této části práce autorka pouze naznačuje zvolenou problematiku na několika příkladech a 

nejde ve svém výkladu příliš do hloubky, což je podle mě ke škodě práce. Dále charakterizuje některé 

syntaktické vlivy angličtiny v portugalštině jako např. kladení předložky na konec věty, nadužívání 

gerundia a velmi nezvyklé užívání pasivních konstrukcí. Nakonec ještě stručně charakterizuje 

specifický typ jazyka portinglês. Jde v podstatě o portugalštinu, v níž se objevuje velké množství 

anglických výrazů či celých větných částí. Dvě strany jsou ještě věnovány poměrně malému vlivu 

portugalštiny na angličtinu. Práce dále obsahuje všechny povinné části (anglický i český abstrakt, 

resumé v portugalštině, bibliografii). 

 Rád bych se autorky zeptal, jestli vidí nějaké rozdíly mezi vlivem angličtiny na brazilskou 

portugalštinu a češtinu.   

 Bakalářská práce Veroniky Sochorové představuje zajímavý fenomén, jemuž se doposud 

v české portugalistice nikdo nevěnoval. Je čtivá a dobře strukturována. Mohu konstatovat, že splňuje 

všechny požadavky kladené na tento typ práce a doporučuji ji k obhajobě. Na základě výše řečeného 

navrhuji její hodnocení v rozmezí výborně až velmi dobře v závislosti na průběhu obhajoby.  
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