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Obsah a cíl práce. Předkládaná bakalářská má velmi originální tematiku, která propojuje 
akademický svět s individuálním zájmem autorky, což je zajisté kladným bodem. Jak se píše 
v úvodu (s. 9), „pojednává o galicismech v českém jazykovém systému v oboru jezdectví́ a 
chovu koní“. Je možno konstatovat, že z tohoto pohledu byla stanovená náplň  práce  
uskutečněna, ale několika výhradami, jež jsou vypsány dále v posudku. 
 
Formální aspekty práce. Bakalářská práce je psána v českém jazyce, snaha o odborné 
vyjadřování a tomu odpovídající vazby je zde velmi patrná. S gramatickými, či pravopisnými 
prohřešky  se setkáváme jen zřídka. Po grafické stránce je práce též v pořádku. 
Největším nedostatkem z formálního hlediska je naprostá absence citační politiky.  V úvodu se 
ku příkladu píše (s. 9): „Francie je podle Mezinárodní jezdecké federace považována…“, ale 
postrádáme odkaz na daný výrok. A ve své podstatě v celé   teoretické části není   zmínka o 
zdrojích, pokud se  tedy nejedná o  přímé citace, které jsou řádné opatřeny citačním aparátem. 
V metodologii je sice  uvedeno několik  málo zdrojů, ale není zřejmé, jaké pasáže se konkrétně 
opírají o dané zdroje. I parafráze je totiž nutno citovat.  
Poznámky pod čarou by měly začínat majuskulí a být zakončeny tečkou. Typografie není 
systematicky dodržována. 
 
Hodnocení obsahu práce. Práce je rozdělena do dvou hlavních celků, teoretického a 
praktického. První celek je  rozdělen  do čtrnácti  podkapitol. Domnívám se, že jednotlivé 
podkapitoly mohly být řazeny provázanějším způsobem. Ku příkladu: kapitola 2.9. pojednává 
obecně  o galicismech, poté následují  kap. 2.10. a  2.11. (mimochodem  co do rozsahu velmi 
krátké) věnující se  internacionalismům a latinismům. Následně se  objevuje kap. s názvem 
„Přejímání galicismů do češtiny“, čímž se zase vracíme ke galicismům. Členění slovotvorných 
procesů  se  mohlo opírat o typologie dělící obohacování slovní zásoby  na procesy externí a 
interní. Tím by se  autorka vyhnula přílišné diverzifikaci podkapitol. Kapitoly 2.13 a 2.14 mohly 
být pojaty jako podkapitoly „Galicismů“.  
Teoretická část je uvedena kapitolou „Metodologie“, nicméně se v ní  hovoří i  o metodologii 
části praktické, přičemž  je postup popsán, dle mého názoru, poměrně nevýstižně. Na úvod se 
píše (s. 10): „Základním zdrojem teoretické části práce je Nový encyklopedický slovník, který 
nabízí širokou škálu odborně zpracovaných témat.“ Není však rozvedeno, jaká témata jsou 
konkrétně myšlena. Co bylo odrazovým bodem vybraného zdroje (navíc není název  zdroje 



přesný) – vymezení terminologie, definice vybraných termínů, typologie slovotvorby? Autorka 
pak pokračuje zcela odlišnou myšlenkou: „Důležitým úkolem teoretické části je uchopit systém 
přejímání slov cizího původu do českého jazyka,…“.  
Jsem toho názoru, že měl být  vymezen nejdříve cíl teoretické a praktické části. Autorka měla 
posléze popsat jednotlivé kroky, jak k cíli dospěje, jaké prostředky použije. Popsaná 
„metodologie“ není tak z mého pohledu metodologií, resp. postupem řešení bakalářského 
úkolu. 
V teoretické části  postrádám základní  francouzské zdroje k tematice (Goudaillier, Calvet, 
Mével, Colin, Fiévet). V českém romanistickém prostředí se obecně tematice 
substandardního/nestandardního jazyka věnuje A. Polická. Rovněž nenacházím obecné 
publikace o  francouzské slovotvorbě, např. Niklas-Salminen, Lehmann, Sablayrolles, 
Tournier. 
Zatímco je teoretická část pojata v poměrně širokém  rámci, praktická část se již věnuje pouze 
lexiku v oblasti jezdectví, které bylo přejato do češtiny. Nemyslím si, že se vlastně jedná o 
empirickou část, neboť postrádám systematičtější lingvistickou analýzu.  Jedná  se spíše  o 
vysvětlení termínů zkoumané  oblasti. Silnou  stránku  (skutečnou praktickou část) pak spatřuji 
v sestaveném slovníku, jenž  mohl být více rozebrán, okomentován. Autorka mohla ku příkladu 
porovnat přítomnost  lexika v rozličných slovnících českého jazyka. Vypsat kontexty slov, příp. 
se  zaměřit na frekvenci užití adaptované  vs. neadaptované formy. Zajímavý by byl také nějaký 
dotazníkový výzkum. 
Práce je zakončena závěrem. Ten by ale neměl začít slovy „Zjistili jsme, že…“, ale ku příkladu 
„Cílem bylo…a dospěli jsme k těmto závěrům“. V závěru se také objevují velmi nerelevantní 
konstatování, která vlastně nikde  nebyla předem diskutována, např. s. 48 „Vyšší počet slov 
přejatých z francouzského jazyka v oblasti jezdectví je dán tím, že slovní zásoba je značně 
vázaná svojí odborností a expresivitou, jedná se většinou o slangismy, profesionalismy či 
argotismy.“ Pokud se nepletu, žádná kvantitativní analýza zařazena nebyla. 
 
Práce předložená Sárou Toupalovou působí  místy rozpačitě.  Na jedné straně zde máme velmi 
originální  téma se zajímavým cílem, jenž byl ve své podstatě naplněn. Na straně druhé 
absentují zásadní  publikace francouzského, resp. frankofonního, či romanistického  prostředí  
k oblasti slovotvorby a substandarního/nestandardního jazyka. Publikace stávající nejsou řádně 
ocitovány. Praktická část představuje zajímavý, hodnotný a poměrně rozsáhlý korpus slov 
s potenciálem, který   mohl být více rozpracován.  
 
Doplňující otázka k obhajobě:  

1) Prosím o vyjádření ke komentářům v posudku. 
2) Z jakého důvodu byly vybrány latinismy a internacionalismy (kap. 2.10/2.11) jako 

samostatné kapitoly? Proč se nedostalo pozornosti i ku příkladu germanismům? 

Pro předkládanou bakalářskou práci navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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