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Bakalářská práce Veroniky Sochorové se věnuje vlivu angličtiny na brazilskou portugalštinu, což 

považuji za téma velmi příhodné, neboť pronikání anglicismů do jiných jazyků je jevem více než 

aktuálním. Navíc v českém kontextu sice existuje bakalářská práce Lucie Černé o  výpůjčkách a 

zejména pak anglicismech v současné portugalštině, ta se nicméně zaměřuje na portugalštinu 

evropskou, nikoli brazilskou, ve které přitom anglicismy hrají snad ještě větší roli.  

Autorka práci nepostavila na vlastním výzkumu, nýbrž na sekundárních pramenech. Jedná se tak spíše 

o studii přehledovou snažící se shrnout vše, co s danou problematikou může souviset, od historického 

přehledu kontaktů mezi Brazílií a anglofonními zeměmi přes typické kontexty pro přejímání slov po 

samotné způsoby a formy přejímání.  

Práce je přehledně rozdělena do čtyř stěžejních kapitol. První dvě kapitolky jsou poměrně obecné – v 

úvodní kapitole se autorka věnuje již zmíněnému přehledu historických vazeb mezi Brazílií a 

anglofonními zeměmi a ve druhé se pak soustředí na jazykový kontakt mezi těmito zeměmi a 

podrobněji popisuje sféry, ve kterých je vliv angličtiny nejvíce patrný (kultura, technologie…). 

S výjimkou podkapitolky o vzdělání však tato pojednání příliš neaplikuje na konkrétní brazilskou 

realitu, což bych považovala za přínosné, zejména proto, že angličtina právě v těchto sférách ovlivňuje 

prakticky všechny jazyky a bylo by tudíž vhodné specifikovat, jak konkrétně to probíhá v Brazílii. 

Tyto informace by tak autorka mohla trochu podrobněji doplnit při obhajobě. Stejně tak bych 

považovala za zajímavé, kdyby se autorka pokusila o srovnání, jak v těchto oborech přejímá 

anglicismy čeština a do jaké míry (dle autorčina názoru) zůstaly anglicismy v obou jazycích součástí 

takto vymezených oborů či pronikly do běžné mluvy (vzhledem k tomu, že jen velmi nízké procento  

Brazilců hovoří anglicky, se totiž nabízí otázka, zda pro tyto anglicismy existují či neexistují 

hovorovější ekvivalenty). V kapitolce o nových technologiích pak autorka zmíní, že Portugalsko a 

Brazílie přistupují k přejímání rozdílně – i zde bych považovala za přínosné, kdyby autorka tuto 

informaci při obhajobě upřesnila. V čem spočívá tento rozdíl?  

Ve třetí části se autorka zabývá jazykovou politikou Brazílie a tím, jak jsou cizí slova vnímána 

veřejností, což je v Brazílii téma velmi aktuální nejen ve vztahu k přejímání výpůjček, ale i ve vztahu 

k samotné brazilské portugalštině. Vzhledem k aktuálnosti tohoto tématu by mě tudíž zajímalo, zda 

jazykový zákon zamítnutý roku 2008 byl dosud posledním pokusem o ustanovení nějaké jazykové 

politiky? Má autorka přehled o aktuálním dění na tomto poli?  Podkapitolku 4.2 o původních a 

překladových textech považuji v dané části práce za poněkud redundantní, neboť je spíše obecného 

charakteru, s nulovou vazbou na brazilskou jazykovou politiku. 

Čtvrtá, klíčová část práce se pak věnuje samotnému přejímání anglicismů a to nejen na úrovni 

lexikální, ale i syntaktické a ortografické. V neposlední řadě pak podává stručný přehled speciálních 

jazykových variant vzešlých z jazykového kontaktu mezi portugalštinou a angličtinou.  

Kapitolku o přejímání na lexikální úrovni nepovažuji za ideálně strukturovanou, nejsou v ní zcela 

jasné ani řazení ani hierarchizace informací. Autorka přechází od obecných pojednání o výpůjčkách 

jako takových, důvodech jejich vzniku či typech výpůjček ke konkrétním pojednáním o anglicismech 

v Brazílii, které však ne vždy úzce souvisí s těmito obecnými informace, aby následně věnovala 

samostatnou kapitolku internetové komunikaci a v ní vytvořila jednu jedinou podkapitolu a to o 

citoslovcích. Tato kapitola tak působí poněkud nesourodě a nepřehledně. Považovala bych za 

přínosnější, kdyby autorka tuto kapitolu strukturovala obdobně jako kapitolu 3 a okomentovala 

anglicismy v brazilské portugalštině podle oborů výskytu. Podkapitolka 5.4.1 o nových pravidlech 



pravopisu působí jako poněkud repetitivní, vzhledem k tomu, že prakticky identické téma pak autorka 

řeší v kapitole 7; domnívám se, že by bylo vhodné tyto kapitoly spojit.  

V syntaktické části postrádám v podkapitole 6.1 zmínku o tvoření vztažných vět, které taktéž vykazují 

značnou podobnost s angličtinou. V kapitole o gerundiu nepovažuji za přesnou formulaci, že 

gerundium krátí věty, které uvádí činnost předcházející hlavní části věty; domnívám se, že 

přinejmenším v evropské portugalštině vyjadřuje spíše souběh dějů. Stejně tak si nejsem jista, zda 

v angličtině budoucí průběhový čas vždy vyjadřuje větší zdvořilost; domnívám se, že velmi často 

naopak slouží jako náhražka budoucího času prostého, který získal modální hodnotu zdvořilé žádosti. 

Za drobný nedostatek považuji také to, že u uvedených příkladů není vždy jasné, odkud je autorka 

čerpá, což bych (vzhledem k neexistenci vlastního výzkumu) považovala za vhodné.  

Po formální stránce je práce napsána velmi čtivě pěknou češtinou s minimem chyb či překlepů. 

Oceňuji i bohatou bibliografii, ze které autorka čerpala. Práce obsahuje všechny povinné části, které 

má bakalářská práce mít, jako např. anglický i český abstrakt, resumé v portugalštině či bibliografii. 

Splňuje tudíž požadavky na tento typ práce kladené a doporučuji ji k obhajobě. Pokud autorka u 

obhajoby doplní všechny požadované informace, navrhuji ji hodnotit jako výbornou.   
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