
 

 

 

 

 

 

Ústav románských studií  

Bakalářská práce Sáry Toupalové Galicismy v oblasti jezdectví 

 
Posudek vedoucí práce 

 

 
Sára Toupalová se ve své práci předkládané na Ústavu románských studií v roce 2021 věnuje 

originálnímu tématu, které je pro ni zároveň tématem velmi osobním. Její zájem o oblast 

jezdectví je patrný jak z nasazení, s nímž problematiku předkládá, tak z množství 

shromážděného materiálu.  

 

Jako vedoucí práce vím, že záměrem bylo shromáždit galicismy vyskytující se v odborné a 

populárně naučné literatuře týkající se jezdectví a posoudit na takto získaném korpusu procesy 

přejímání francouzských slov a termínů do češtiny, dále pak vytvořit praktický seznam slov a 

výrazů. Primární záměr se však bohužel jaksi vytratil z formulace práce, která nyní působí 

v první části spíše jako příručka a ve druhé jako výkladový slovníček.  

 

Těžištěm teoretické části se zdá být problematika sociolektů a jejich postavení v jazykovém 

systému a problematika obohacování slovní zásoby přejímkami z cizích jazyků. Tyto pasáže se 

mi zdají relativně nosné a přehledné. Spolu s nimi ale teoretická část obsahuje i kapitoly pro 

potřeby bakalářské práce zaměřené na lexikologii nadbytečné – například kapitoly Francouzský 

jazyk a Stratifikace národního jazyka poněkud rozmělňují téma, k němuž se tak dostáváme 

vpravdě od lesa. Teoretické části zároveň nesvědčí malá provázanost, není jasné, proč obsahuje 

některé kapitoly ani podle jakého klíče je autorka řadí.  

 

Praktická část je co do množství materiálu velmi obsáhlá, detailně se seznamujeme s významem 

desítek přejatých slov v jezdeckém sociolektu používaných, což si zaslouží uznání. Praktickou 

část pak uzavírá jednoduchý slovníček, který se přímo nabízí k využití v jezdeckých školách 

pro začátečníky.  

 

Této části však bohužel zcela chybí metodologie – není zřetelné, odkud autorka jednotlivé 

výrazy čerpá, není popsaný postup a záměr, jak se získaným materiálem nakládá. Závěr práce 



pak vlastně neodpovídá obsahu praktické části – výrazně se v něm totiž akcentuje kvantitativní 

posouzení, ačkoli pro to práce neobsahuje žádné podklady. 

 

Jednotlivé dílčí pasáže jsou zajímavé a svědčí o velké znalosti prostředí, v němž se autorka 

bezpečně a s přehledem pohybuje. Ovšem zdá se mi, jako by práci chyběla jakási červená nit, 

která by tyto pasáže propojila a dala jim hlubší smysl překračující prostý popis výrazů, jakkoli 

co do množství a výkladu ohromující. Celou práci pak provází zásadní problém s citacemi a 

literaturou použitou v obou částech, který pečlivě a detailně popisuje ve svém posudku paní 

oponentka.  

 

Na závěr bych ráda ocenila autorčinu snahu o pravidelné konzultace a celkově velmi pozitivní 

přístup během celého procesu vzniku práce. 

 

Přes výhrady práce splňuje nároky kladené na bakalářskou práci, doporučuji ji proto 

k obhajobě.  

 

Případné dotazy k obhajobě:  

Vysvětlete prosím vztah mezi obsahem praktické části (seznam galicismů používaných 

v oblasti jezdectví a jejich význam) a kvantitativního hodnocení v závěru práce. Co vás vedlo 

k formulování takových závěrů?  

 

Hodnocení: velmi dobře 

 

Datum: 17. června 2021 

 

Podpis: Mgr. Míla Janišová 

 

 

          

 

 

 


