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Obsah a cíle práce  

Autorka práce se zaměřila na fenomén pronikání cizojazyčných výrazů do současné 

francouzštiny (tzv. přejímky) konkrétně na problematiku anglicismů. Tyto dva jazyky se již 

tradičně vzájemně obohacovaly, v současném moderním světě však vliv angličtiny výrazně 

sílí, zejména v komunikaci mladé „internetové“ generace nazývané Z. Diplomová práce 

Dominiky Beranové tento vývoj dokládá. Cílem studie bylo analyzovat anglicismy ve 

vyjadřování vlivných zástupců mladé generace prostřednictvím internetových sociálních 

platforem (Instagram a Youtube), a to jak jejich v psaném, tak mluveném projevu. 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části se autorka zabývá definicí 

fenoménu a možnými klasifikacemi přejímek, ve francouzském, anglickém a českém 

kontextu. Dále zde nalézáme stručné shrnutí historického vývoje vztahu anglického a 

francouzského jazyka a charakteristiky generací X, Y a Z. V druhé části studie autorka 

nejprve dokládá přítomnost konkrétních anglicismů ve vyjadřování pěti hojně sledovaných 

přispěvatelů zvolených platforem a dále konfrontuje tyto výrazy s jejich výskytem ve 

vybraných slovnících a korpusu Araneum Francogallicum Maius. Materiál je podroben 

podrobné analýze, jejíž snahou je zejména vysvětlit roli a fungování anglických výrazů 

v tomto typu promluvy. 

Formální aspekty práce  
Práce je psána velmi kvalitním a čitelným jazykem respektujícím akademický úzus. 

Provedení grafických prvků a citací je celkově uspokojivé a přehledné. U obsáhlých tabulek, 

které pokrývají několik stran (např. tabulka č. 9), bych doporučovala předřadit vysvětlivky 

(zejména značky –/x), aby byl čtenář dopředu obeznámen s jejich významem.  

Z jazykového hlediska text obsahuje pouze nepatrné nedostatky, jako jsou interpunkční chyby 

a poměrně časté chybné pády nebo překlepy (např. str. 12 chybná interpunkce v „Pro příklad, 

Slovník spisovné češtiny, neobsahuje …, str. 17 „z dialektům“, str. 23 „velký počáteční 

písmena“, str. 20 „týkající (se) životního cyklu“ str. 21 „dojede (k) interferenci jazyků“ , str. 

64 „Zaměříme-li (se) na používání …“ atd.).  

Z hlediska stylistiky autorka nadužívá některé výrazy a slovní spojení, které by bylo možné 

vypustit či nahradit. Můžeme zmínit např. redundantní použití ukazovacích zájmen (např. na 

str. 18 by ve větě „V empirické části této práce budeme s tímto rozlišením pracovat….“ bylo 

vhodné jedno ze zájmen vypustit) nebo repetitivnost slovesných výrazů: jedná se o (např. na 



str. 50 třikrát), zmínit, uvádět apod. Některé věty také obsahují konstrukční chyby způsobené 

jejich neúměrnou délkou (např. na str. 20 u pojmu pérégrinisme věta „Označován jako …. 

Jeana Dubois).“ postrádá ústřední sloveso). Za upozornění stojí také nesprávné používání 

předložky kvůli nesoucí určitou konotaci odsudku, kterému by bylo dobré se v akademickém 

diskursu vyvarovat (např. na str. 33 „… francouzština je naopak jazykem přejímající anglické 

lexikum kvůli technologickému pokroku anglofonních zemí“ doporučuji výraz nahradit 

neutrálnějším z důvodu).  

Hodnocení obsahu práce  

Cíle práce autorka naplnila velmi uspokojivě a poukázala tak na zajímavé rysy francouzštiny 

sdílené dnešní mladou generací. Prokázala velmi dobrou schopnost systematické práce s daty, 

jejich analýzy a následné syntézy. Za nejzajímavější poznatek považuji tendenci mladé 

generace integrovat do promluvy anglická slova bez větší adaptace, tedy využívat tzv. code 

mixing. 

Teoretická část dobře shrnuje současný stav bádání a terminologické nejasnosti související 

s přejímkami. Bylo by vhodné se případně k těmto nejasnostem vyjádřit.  

Za nejslabší část práce považuji oddíl charakterizující jednotlivé generace, kterému by prospěl 

větší kritický odstup a zacílení zejména na oblast komunikace (například zmínka o vztahu 

generací k pracovnímu životu nemá jasnou souvislost s naším tématem). Popis generace Z je 

příliš zobecňující a uplatnitelný na jakoukoliv mladou generaci. Např. věta na str. 37 „V 

mluvě generace Z, která je velmi hravá, nacházíme nejrůznější slovotvorné procesy, přejímky, 

zejména anglicismy, objevují se také slangy používané ve specifických skupinách, vulgarismy 

aj.“ by se pravděpodobně, tedy kromě zmínky o anglicismech, dala použít na jakoukoliv 

mladou generaci, která má vždy svým způsobem potřebu se jazykově odlišit od svých 

předchůdců. Nepřesná je také informace o tzv. „squelettes consonantiques“ (str. 39). Tento 

jev nepřichází s generací Z, byl využíván ve francouzštině již v před-internetové době, např. 

pro urychlení záznamu mluveného projevu.  

Co se týče výzkumných hypotéz, autorka je sice svým výzkumem potvrdila, nicméně ne zcela 

přesvědčivě. U první hypotézy (otázka motivace přejímek) by se dalo polemizovat, zda jde 

opravdu téměř vždy o emprunts de luxe. Pokud totiž vezmeme více v potaz potřebu rychlého 

vyjadřování, která je pro internetové platformy typická (a kterou autorka také opakovaně 

zmiňuje), je otázkou, zda použití kratších anglických výrazů není více motivováno touto 

komunikační nutností než potřebou prestiže. Vzhledem k tomu, že francouzština má 

analytičtější (a v psané formě pravopisně těžkopádnější) charakter, výběr anglicismů je co do 

úspory času logický. Třetí hypotéza související se sémantickými oblastmi, které anglicismy 

pokrývají, je také částečně sporná, zejména ve spojení s módou. Není jasné, zda prokázání 

hypotézy nesouvisí spíše s autorčiným výběrem materiálu zaměřeným právě na módu než 

s obecnou tendencí francouzštiny přejímat slova právě z tohoto lexikálního pole. 

Obecně je práce velmi kvalitní, ukazuje pestrý obraz současného lexika francouzštiny a jeho 

vyrovnáváním se s vlivem angličtiny. Diplomovou práci Dominiky Beranové proto 

doporučuji k obhajobě, neboť velmi uspokojivě naplňuje předpoklady magisterské diplomové 

práce.  

 

Otázky obhajobě:  

- Proč jste zvolila pro svou práci korpus Araneum Francogallicum Maius? V čem byl 

pro váš výzkum vhodný? 



- Studovaný materiál pochází pouze od francouzských uživatelů Instagramu a 

Facebooku, přestože pro ověřován výrazů využíváte i québecký slovník. Vysvětlete 

tento výběr.  
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