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Posudek školitele
Předkládané

diplomová práce Kateřiny Králové je pokusem komplexně popsat jev, který je
významnou součástí (naší) každodenní reality, ale který díky negativní konotaci bývá zřídka
explicitně pojmenován tak, jak to činí Don Sparling, totiž Czenglish, česká varieta angličtiny . Až na
několik málo výjimek, kdy jde o osoby skutečně bilingvní, každý Čech, který mluví anglicky de
facto více či méně užívá Czenglish. Otázka jde, zda Czenglish může být pojímána jako souhrn
odchylek od "native-speaker English" nebo jako svébytná varieta angličtiny jako cizího jazyka tak,
jako to chápe autorka. Toto druhé pojetí se zdá být systémovější, ale vyvolává řadu teoretických i
praktických otázek (hranice mezi rysy Czenglish a rysy charakteristickými pro uživatele kteréhokoli
cizího jazyka, kvantitativní a kvalitativní vymezení, generační rozdíly, jsou-li, atd.).
Vzhledem k rozsahu práce řeší autorka problematiku ve shodě s názvem a zadáním formou
velmi povšechného nástinu, který spíše vytyčuje oblasti, v nichž lze projevy Czenglish hledat, než
by usilovalo systematický popis. Po velmi kratičkém teoretickém úvodu (10 str.) začíná popisem
fonetické roviny (11 stran), v němý převažuje segmentální hledisko, zatímco suprasegmentálnímu
jsou věnovány dvě stránky. Následuje přehled jevů Czenglish na rovině gramatické (20 stran),
z toho větší část se zabývá morfologií (14), menší syntaxí (6 stran). Lexikální rovina je zpracována
na 8 stran (přestože lexikální chyby podle citované práce Klimšové tvoří největší podíl z celkového
počtu u českých mluvčích angličtiny). Nadvětná rovina (pragmatická, textová a stylistická) tvoří 8
stran popisu a konečně grafická rovina zabírá tři strany. Velmi stručný závěr doplňují kromě
obligatorních částí (souhrn a references) přílohy s ukázkami textů s Czenglish. Ve své popisu se
autorka opírá o široký okruh pramenů, rozsah používané literatury značně přesahuje běžný standard
diplomové práce. Co se materiálových dokladů týče, opírá se v zásadě o dva již zmiňované autory,
Sparlingovu (1989) English or Czenglish a Klimšovou (1999, diplomová práce Zdroje chyb českých
mluvčích v angličtine).
Určitě je možné práci vytknout celou řadu věcí, především (dis)proporce jednotlivých
oddílů. Ty jsou dány jednak specializací autorky (fonetika-fonologie), jednak mírou (utříděných)
znalostí o dané rovině popisu. Svou roli zde hraje i fakt, že v řadě případů (zejména na rovině
lexikální) je velmi obtížné podat systematický popis, jde-li spíše o soubor jednotlivin než jevy
kategoriální povahy. Konečně omezujícím faktorem je i stanovený rozsah práce. Vzhledem ke
snaze podat všeobecný obrázek je přístup veskrze eklektický. Nicméně jedinou alternativou by byl
vlastní výzkum, který by při takto širokém záběru představoval projekt na řadu let.
Tím spíše mi ale schází přeci jen o něco hlubší pohled na teoretické aspekty pojmu
Czenglish, pokus stanovit jakýsi obecný model, na základě něhož by bylo možno variety tohoto
typu systematicky uchopit. Tím spíše, že je implicitně do určité míry v práci obsažen. Autorka
pracuje nominálně s pojmem "interlanguage", který spadá do sféry teorie cizojazyčné výuky. Bylo
by ale možno zahrnout i pohled z oblasti osvojování druhého jazyka (SLA), vymezující vlivy mezi
prvním a druhým jazykem v pojmech zejm. negativního transferu (underproduction,
overproduction, miscomprehension, production errors, etc.).
Jinak ovšem konstatuji, že autorka velmi svědomitě splnila veškeré zadání a iniciativně
dohledávala i prameny nad rámec zadané literatury. Při zpracování postupovala velmi samostatně ,
což nebylo snadné vzhledem k různorodosti pramenů a zkoumaných jevů, i s ohledem na to, že
práce je psána anglicky. Zejména její popis Czenglish na fonetické rovině, ale i na jiných místech
je velmi kvalitní. Práce se povedla také po stránce jazykové (pouze výjimečně bychom zde našli
příklady Czenglish) i po stránce formální (orto/grafické a typografické). Přes veškeré úvahy o tom,
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jak by bylo možno práci vylepšit, zůstává faktem, že práce úspěšně splnila svůj úkol a že poskytuje
velmi všestranný rozbor toho, co se pod pojmem Czenglish skrývá, a převádí tak pojem Czenglish
z roviny čistě prakticistické, ba laické, do oblasti seriózního lingvistického popisu.
Připomínky :

16 - corrections in footnotes - označení oprav bylo v příloze změněno, ale odkaz na st.r 16 nikoli
Appendix I - tabulka trčí v příloze a bez bližšího vysvětlení nedává smysl. Co měla autorka dodat,
je, že tato tabulka se objevuje v Cambridge lnternational Dictionary oj English (1995) spolu
s tabulkami faux amis v jiných jazycích. Teoreticky by tedy měl obsahovat reprezentativní
vzorek (základní minimum) anglicko-českých zrádných slov, tedy příkladů lexikálních
odchylek, s kterými se v Czenglish můžeme setkat.
Shrnutí: Diplomová práce Kateřiny Králové realizuje beze zbytku zadání a cíle, které si kladla,
a autorka přitom prokázala velmi ucelené lingvistické znalosti. Po stránce obsahové, formální i
jazykové je práce velmi zdařilá a splňuje všechny požadavky kladené na diplomové práce. Z těchto
důvodů ji doporučuji k obhajobě a předběžně hodnotím známkou výbornou.
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