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Stanislav Brož se ve své bakalářské práci zabývá, jak je zřejmé i z názvu, lexikálními 
výpůjčkami z angličtiny a jejich adaptací (ortografickou, fonologickou a morfologickou) na 
současný španělský jazykový systém. Teoretická východiska jsou v praktické části práce 
doplněna vlastní korpusovou analýzou. Jedná se tedy o práci zabývající se určitým druhem 
jazykového kontaktu a zároveň metodologicky spadající do oblasti korpusové lingvistiky. 
 
Pronikání anglicismů do rozličných jazyků je tématem vysoce aktuálním. Angličtina jako 
moderní lingua franca, která je v současnosti spjata s technologickým i společenským 
vývojem západního světa, si razí cestu do mnoha jazyků. Nic na tom nemění ani skutečnost, 
že některé jazykovědné instituce či jednotliví uživatelé daných jazyků mohou chápat stávající 
trend jako nežádoucí.  
  
Z výše uvedených důvodů jsou anglicismy a jejich začleňování do konkrétního jazyka 
oblíbeným tématem různých (nejen závěrečných) prací na rozličných filologicky a lingvisticky 
zaměřených oborech. Navzdory této skutečnosti je předkládaná práce originální, tematicky 
dobře vymezena a na první pohled působí promyšleně po stránce teoretické i 
metodologické. 
 
Práce má standardní strukturu: po Úvodu (str. 10-11), za ním se objevuje stručný popis 
použité metody (s. 12), následuje Teoretická část (str. 13-25), v níž autor seznamuje čtenáře 
s problematikou jazykových výpůjček s podrobnějším zaměřením na problematiku 
anglicismů. Těžištěm práce je pak Praktická část (str. 26-61), v níž autor postupně podrobuje 
vybrané anglicismy (a jejich varianty) korpusové analýze. Následuje Závěr (str. 62-63) a dvě 
Résumé – ve španělštině (str. 64-65) a v angličtině (str. 66-67). Na konci práce je uveden 
Seznam použité literatury včetně elektronických zdrojů (str. 68-70). 

V teoretické části autor prokázal, že se dobře orientuje ve zvoleném tématu.  Při svém  
výkladu vychází z různých zdrojů, jejichž srovnáváním a vhodným propojováním prokazuje 
schopnost analýzy i syntézy.  Autor sice možná mohl přidat k oddílu 3.3. i několik dalších, 
velmi stručných obecných údajů, např. v jakých časových období se ve španělštině anglicismy 
objevují, v jakých sémantických okruzích se nejčastěji nacházejí1, a to především s ohledem 
na „reprezantivní“ výběr anglicismů, s nimiž posléze pracuje v praktické části2. I bez těchto 
informací jsou však teoretická východiska dostačující. V centru pozornosti autora stojí 

                                                      
1 Viz např. Dworkin: A History of Spanish Lexicon: A Linguistic Perspective, Oxford University Press, 2013 nebo 
jiné práce o anglicismech 
2 Autor sám uvádí na str. 10, že „čas je důležitým faktorem při adaptaci cizích slov v jazyce“, což mj. potvrzují i 
mnohé plně adaptované anglicismy vyskytující se ve španělštině již přes sto let. 



především jazyková adaptace výpůjček, která je zpracována relativně stručně, obsahuje však 
vše podstatné. Po přečtení teoretické části tak čtenář získává stručný, avšak ucelený přehled 
o problematice začleňování výpůjček (s pochopitelným důrazem na anglicismy) do současné 
španělštiny. 

Svou hypotézou a metodologií navazuje autor, jak sám uvádí již v úvodu, zejména na článek 
svého školitele (Petr Čermák: Los préstamos a la luz del corpus CREA. In Estébanez Calderón, 
ed. El hispanismo en la República Checa (III), s. 49-90, 2002). Článek se zakládá zejména na 
tezi o fonetickém zakončení anglicismů a jeho vlivu na jazykovou adaptaci ve španělštině. 
Stanislav Brož si kladl za cíl tuto a některé další teze ověřit na jiném, rozsáhlém a novějším 
korpusu, který zrcadlí nejaktuálnější španělský jazyk používaný ve Španělsku a v hispánském 
světě (CORPES XXI), a podat podrobnější obraz o adaptaci a úzu vybraných současných 
anglicismů.  

Je poněkud škoda, že se v průběhu ani v závěru práce nedozvíme podrobnější výsledky 
vyplývající ze srovnání obou korpusových analýz, které autor slibuje v úvodu na str. 10, 
kromě obecného konstatování (str. 63), že analýza provedená na CORPESu XXI potvrdila 
v mnoha ohledech tendence naznačené v uvedeném článku. Čtenář, který nemá daný článek 
k dispozici, by možná pro srovnání uvítal navíc i informaci o tom, které anglicismy a jejich 
varianty byly zkoumány na korpusu CREA.  

Praktická část obsahuje vlastní korpusovou analýzu, kterou autor provedl na korpusu 
CORPES XXI a InterCorp. Zkoumání podrobil sedmnáct vybraných anglicismů a jejich variant. 
Anglicismy byly zvoleny a uspořádány zejména na základě jejich fonetického a pravopisného 
zakončení, autor se však snažil zohlednit i různorodé zastoupení sémantických okruhů, 
frekvenci úzu (běžně používaná slova) a rovněž zařadil i některá slova, jež mají svůj 
významový protějšek ve španělštině. 

Zkoumané anglicismy se vždy vyskytují ve více variantách: kromě původní anglické formy se 
objevují i varianty do různé míry adaptované a někdy též rozličné hybridní tvary stojící na 
pomezí španělského a anglického pravopisu. U každého výrazu autor uvádí, které tvary jsou 
považovány za normativní. Autor neuvádí, jakým způsobem se dopátral nenormativních 
variant. Zdá se však, že se autorovi podařilo ve většině případů pokrýt všechny možné 
varianty objevující se v současné španělštině. Není tomu tak v případě anglicismu meeting: 
v korpusu CORPES XXI se kromě variant mitin a mitín analyzovaných autorem sporadicky 
objevují i hybridní varianty miting a míting (které se nevyskytují v korpusu CREA). 

Je třeba ocenit přehledné zpracování jednotlivých anglicismů (uspořádaných do skupin podle 
zakončení). Také korpusová analýza je provedena pečlivě, byť v některých případech 
nemohu zcela souhlasit s počty uvedených konkordancí (autor občas zahrnuje pod 
„Ameriku“ i Rovníkovou Guineu, Filipíny a neidentifikované tvary, což může výsledky analýzy 
drobně zkreslit)3. Dílčí závěry vyvozené u každé analýzy však tento malý prohřešek 
neovlivňuje, neboť se jedná o nízké počty v řádu jednotek. 

                                                      
3 Tuto nesrovnalost jsem nalezla např. u varianty mitin (str. 32). Autor uvedl pod políčkem „Amerika“ 501 
konkordancí, správný počet je však 495. 



Celkové závěry, které autor vyvozuje ze své analýzy (na str. 60-63), jsou dobře podložené a 
přesvědčivé, souhlasit mohu i s hypotézami, které autor vyslovuje (např. že neasimilované 
formy převažující v Hispánské Americe mohou být způsobeny užším kontaktem některých 
zemí LA s angličtinou, str. 61). Oceňuji i skutečnost, že autor bere výsledky své analýzy 
s určitou rezervou, zejména v případech nízkého počtu výskytů nalezených konkordancí. 

Otázky a náměty k obhajobě: 

• Lingvisté zabývající se obecně jazykovým kontaktem obvykle uvádějí určitou škálu 
intenzity kontaktu mezi dvěma (i více) jazyky4. Daná intenzita (a rovněž délka 
kontaktu) má za následek míru vlivu jazyka A na jazyk B, v našem případě vliv 
angličtiny na španělštinu. Dokázal by autor na základě svých dosavadních znalostí o 
anglicismech odhadnout, na kterém stupni takové škály se nachází kontakt mezi 
angličtinou a evropskou španělštinou a kontakt mezi angličtinou a španělštinou, jíž se 
hovoří v USA? 

• Z jakého důvodu zvolil autor pro svou analýzu kromě CORPESu XXI také korpus 
InterCorp?  

• Zaznamenal autor nějaký (třeba i dílčí) rozdíl v analýze korpusu CORPES XXI (oproti 
analýze provedené na korpusu CREA), který by nasvědčoval např. o určitém posunu 
v procesu adaptace konkrétních výpůjček?  

• Jak velkou roli v procesu adaptace výpůjček přisuzuje autor formální stránce slova 
(zakončení slova apod.) oproti faktoru diachronnímu (doba trvání výpůjčky v jazyce) a 
faktoru lokálnímu (např. blízkost a silný vliv USA v zemích Hispánské Ameriky)? 

Pro úplnost bych ještě ráda podotkla, že práce je napsána až na výjimky jasným, čtivým a 
kultivovaným jazykem, obsahuje jen minimum chyb či překlepů, je třeba ocenit i správné 
zacházení s citacemi. 

Celkově lze konstatovat, že práce po všech stránkách – obsahové, rozsahové i formální – 
zcela nepochyně splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Doporučuji ji tudíž k 
obhajobě a předběžně ji hodnotím známkou výborně.  

 
 
V Praze dne 26. 8. 2018 
 
 

PhDr. Zuzana Krinková, Ph.D. 

                                                      
4 Podrobnější informace viz např. Thomason, Sarah G. (2001): Language Contact: an introduction. Georgetown 
University Press nebo Matras, Yaron (2009): Language Contact. Cambridge University Press nebo jakákoli jiná 
příručka pojednávající obecně o jazykovém kontaktu.  


