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Připomínky, výhrady, zdůvodnění:

V bakalářské práci se autorka zabývá obohacováním slovní zásoby češtiny pomocí germanismů
(kapitola 2) a anglicismů (kapitola 3) s důrazem na fonetickou, morfologickou a lexikálněsémantickou adaptaci německých a anglických výpůjček a jejich konkurenci s českými výrazy stejného
či obdobného významu a přibližuje také celkový kulturně historický rámec kontaktů češtiny s
němčinou a angličtinou. Zajímavým doplněním pohledu na česko-německé jazykové vztahy je
kapitola 2.2.4 věnovaná německým vlastním jménům v češtině. V praktické části bakalářské práce
(kapitoly 4 a 5) se autorka zaměřuje na otázkky toho, jak vybrané germanismy a anglicismy vnímají a
užívají rodilí mluvčí češtiny. V Závěru (kapitola 6) autorka představuje strukturu bakalářské práce i
výsledky, ke kterým došla v její praktické části.
Bakalářská práce se vyznačuje jasnou a přehlednou strukturou a je pečlivě zpracovaná, i když by
některá tvrzení zasloužila rozšíření či upřesnění. V podkapitole 3.2 věnované česko-anglickým

kulturním a jazykovým kontaktům by bylo vhodné zmínit zakladatelskou osobnost české
germanistiky a anglistiky Václava Emanuela Mourka. Slovo „Baude“ (s. 19) se opravdu
vyskytuje v německých vlastních jménech označujících místa, bylo by ovšem dobré zmínit, že
do němčiny bylo toto slovo přejato z češtiny (viz https://www.dwds.de/wb/Baude). Při
formulování hypotézy bakalářské práce, jejíž součástí je předpoklad, že postupně klesá porozumění
germanismům i jejich užívání, se autorka opírá o vlastní pozorování a o názor vynikajícího českého
jazykovědce Pavla Trosta, „který již v roce 1995 tento trend, zejména u mladých lidí předpovídal“ (s.
50) Tento názor je citován z knihy Studie o jazycích a literatuře, vybrané stati vydané sice až v roce
1995, Pavel Trost však zemřel v roce 1987, proto je zřejmé, že k uvedenému názoru dospěl již před
rokem 1989 znamenajícím mezník ve vývoji české společnosti a tím i češtiny. Přesnější formulaci si
také zasluhuje tvrzení o přenesení ostatků Thomase z Canterbury do Prahy (s. 22).
V bakalářské práci autorka prokázala, že je schopna pracovat s odbornou lingvistickou literaturou a
provádět empirická šetření. Autorka rozumí lexikologickým pojmům týkajícím se obohacování slovní
zásoby a chápe společenské procesy, které k němu vedou. Charakteru práce odpovídá skutečnost, že
autorka intensivně pracuje s lexiky. Vybrané pojmy z oboru lexikologie jsou vysvětlovány na základě
sekundární literatury teoreticky i názorně na příkladech. V praktické části bakalářské práce pak
autorka pracuje s dotazníkem, který sama vytvořila pomocí služby Google Forms. V tomto dotazníku,
jehož distribuce probíhala po Internetu, odpovídají rodilí mluvčí češtiny na otázku, zda vybraným
germanismům a anglicismům vyskytujícím se ve slovní zásobě spisovné i nespisovné češtiny rozumí a
zda by jejich užití upřednostnili před použitím českého výrazu stejného nebo obdobného významu.
Odpovědi respondentů jsou zpracovány statisticky i formou grafů, zvláště zajímavá nebo nesprávná
vysvětlení významu anglicismů a germanismů jsou citována. Současné zkoumání germanismů a
anglicismů dává bakalářské práci historickou perspektivu, němčina a angličtina jsou totiž jazyky

s výrazným vlivem na češtinu v různých historických etapách jejího vývoje. Vzhledem k tomu, že se
autorka zabývá začleňováním přejatých slov do slovní zásoby češtiny a s ním související adaptací, bylo
by vhodným rozšířením bakalářské práce podívat se na tato témata i prismatem opozice
Erbwort/Fremdwort.
Cenné je, že práce má mezioborový charakter a přináší poznatky o současné češtině. Zájmem o
současnou hovorovou češtinu také autorka v úvodu zdůvodňuje volbu tématu. Pro formulaci
hypotézy pak bylo důležité dlouhodobé pozorování toho, jak lidé mluví. a úvahy o rozdílech mezi
mluvčími v jejím rodišti a v Praze, kde autorka studuje. Závěrem bych ráda položila autorce
bakalářské práce tyto otázky: Jaká z němčiny převzatá patronyma se vyskytují mezi českými
příjmeními a lze z nich usoudit něco o tom, ze které části Německa k nám předkové jejich nositelů
přišli? Můžete uvést nějaký příklad germanismu, který byl v poslední době užit v reklamě, novinových
titulcích či názvech televizních nebo rozhlasových pořadů? Jakým způsobem využijete poznatky
získané při psaní bakalářské práce ve Vaší pedagogické praxi?

Hodnocení: Bakalářskou práci Darji Moravové doporučuji k obhajobě.

V Říčanech dne 26. srpna 2019

