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Obsah a cíle práce. Předkládaná diplomová práce se věnuje přejímkám z angličtiny v současné 
francouzštině, které jsou užívané tzv. generací Z. Jejím cílem bylo, cituji z úvodu práce (s. 9): 
„představit generaci Z a charakterizovat její vyjadřovací́ schopnosti […] analyzovat 
vyjadřování vybraných zástupců generace Z na sociálních sítích, a to se zaměřením na použité 
anglicismy jak v psaném, tak v mluveném projevu“. Takto nadefinovaný cíl a postup jeho řešení 
byl v práci naplněn. 
 
Formální aspekty práce. Diplomová práce je psána česky, na velmi dobré jazykové úrovni.  
Počet nastudované literatury převyšuje úzus akademické práce diplomového rozsahu. Autorka 
ke své rešerši použila nejen tradiční zdroje týkající se přejímání slov, ale zároveň cituje novější 
texty reflektující aktuální tendence ve francouzštině. Na veškeré zdroje je též patřičně 
odkazováno, citace odpovídají požadovaným normám. Pozor jen na nejednotný formát 
bibliografie (např. řazení křestních jmen, oddělování jednotlivých údajů)! U křestního jména 
Jacques vypadlo koncové -s (s. 105), H. Walter L'aventure des mots français venus d'ailleurs 
je citováno 2x. 
Po grafické stránce není práci ve své podstatě co vytknout. Navolené formátování je 
dodržováno v celém textu, působí navíc čtenářsky velmi přívětivě. Grafická úprava tabulek a 
grafů je dobře čitelná, jsou průběžně číslovány a v textu je na ně rovněž explicitně odkazováno. 
Typografie české normy je též v souladu.  
 
Hodnocení obsahu práce. Práce je explicitně rozdělena na teoretickou a praktickou část. 
Teoretická část čítá celkem tři kapitoly, jejichž řazení je logicky uspořádáno. První kapitola 
prezentuje obecně problematiku jazykového přejímání. Zprvu usiluje o definiční vymezení 
terminologie a diferenciaci typologie přejímek dle predefinovaných kritérií. Pozornost je 
rovněž věnována procesu adaptace v několika lingvistických rovinách. Kapitola druhá navazuje 
na předchozí s tím, že více specifikuje přejímky z angličtiny, jež jsou hlavním předmětem 
zkoumání diplomového úkolu. Autorka neopomíjí v tomto kontextu zmínit termín „franglais“ 
a otázku oficiálních ekvivalentů uskutečňující se na úrovni jazykové politiky Francie. Poslední 
kapitole teoretické části pak vymezuje tzv. generaci Z, jejíž jazyk je zkoumán v návaznosti na 
předchozí poznatky a tematické vymezení.  



Diplomantka čerpá nejen z četných tradičních zdrojů, které se tematice anglických přejímek 
věnovaly, ale uvádí i zdroje aktuálnější datace s přesahem do neologie (Sablayrolles, Cartier), 
jak bylo již uvedeno supra. Nejsou však opomenuta ani díla z dalších oblastí, které se 
k anglicismům v různých kontextech vyjadřují, sociolingvistika (Polická), nebo jazyk internetu 
(např. Chovancová, Lazar). Diplomantka prokázala schopnost orientace v základní, ale i 
prohlubující literatuře lingvistického bádání s ohledem na odlišné přístupy nejen v rámci 
diachronie, ale i diatopie či diastratie. Teoretický rámec práce je z mého pohledu zdařile 
vymezen a uchopen. 
Praktická část je ve svém úvodu metodologicky vytyčena, jsou též definovány výzkumné 
hypotézy a představeny korpusové zdroje použité pro výzkum. Podkapitoly 4.6 a 4.7 pak 
prezentují dílčí výsledky obou zkoumaných korpusů, jež jsou v podkapitole následující, tedy 
4.8 (mohla být obsáhlejší vzhledem k rozsahu zkoumaného), porovnány. Výsledky zohledňují 
nejen výskyt přejímek v obou zkoumaných korpusech, ale prezentují i poměrně podrobný 
lexikografický výzkum, který je doplněn o výsledky četnosti užití anglicismů v korpusu 
Araneum. 

 
Diplomová práce předložená Dominikou Beranovou splňuje požadavky, jež jsou kladeny na 
akademickou práci diplomového rozsahu.  Řešení svého úkolu se ujala zdárně, pravidelně své 
postupy řešení konzultovala a snažila se vždy zapracovat veškeré poznámky a podněty. 
Diplomantka nashromáždila úctyhodný korpus slov, který podrobila detailní lingvistické 
analýze mající přesnou metodologii a postup práce. Výsledky jsou řádně okomentovány a je 
patrná snaha o interpretaci tendencí daného úzu. 
 

Otázky/komentáře k obhajobě:  
1) Jakým způsobem se bude vyvíjet jazyk dalších generací? Přechod od regionalismů 

k angličtině ve slangu mládeže je v posledních desetiletích patrný. Je tedy možno 
predikovat na základě historických poznatků určité vývojové tendence francouzštiny? 
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