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Francouzsky psarrá diplomová prtrce Anglicismy v současné ancouzs'ké slovní zásobě

(Anglicismes enfrangais conltezmporain) studentky anglického a francouzskélro jazyka

Pedagogické fakulty UK v Praze Št p-t y Kukralové obsahuje 128 strarr (97 stran vlastní

prace + přílohy) a je rozěleněna na úvod, pět kapitol, závěr, résumé v českém jazyce, sez'nam

pouáté literatury a pět příloh

Prurí ťi kapitoly představují teoretickou ěást práce o anglicismech v současné

francouzštině. Jde o podrobný, přehledný anezjednodušený výklad, v němŽ se projevuje

jedrrak autorčina zrrďost odborné literatury, jednak schopnost propojit poanatky ze studia

anglického a francouzského jazyka do souvislého celku. Čtrrrri kapitola má téma časopisy pro

rn1ádeŽ a je úvodem ke kapitole poslední' věnované praktické časti - alalýze arrglicismů.

Po úvodu, v němŽ diplonrantka jasně vynrezuje cíl své pníce, se v první kapitole

věnuje vývoji cizích výpůjček ve francouzskérn lexiku, a to od devátého století aŽ po

současnost. stěŽejní kapitolou práce je kapitola druhá, věnovaná pojmu anglicismus, jelro

ruzným pojetím' klasifikaci (výpůjěky, falešné arrglicisnry, paronyma a kalky) a přejírnání

anglicismů do francouzštiny, a to na ruzrrých rovinách' fonetické, moríologické, syntaktické a

sérnantické. Neméně důleátou kapitolou prace je ďetí, věnovaná jazykové politice a postojům

m]uvčích k anglicismům. Diplomantka píše, Že iniciativy na ochranu francouzštiny se datují

od zaloŽení Francouzské akademie. Domnívfurr se, Že bychom mohli jít do historie ještě

hlouběji a zďadit k těmto snahrám i nařízení Františka I' z roku 1539, které v rárnci refonny

soudrrictví zavedlo jako jediný juyksoudní adminisbativynamísto dosavadní latiny

francouzštinu. Připomeňme také, že roku 1549 básník Pierre Ronsard zakláďá Plejádu,

sdru:žeď ýznaěných básníků a řečníků, kteří publikují manifest na obranu francouzštiny

Défense et illushation de la langue frangoíse. Na okraj ještě dodejme, že puristické terrdence

ve francouzštirrě nejprve nebyly zaměřené ani tak proti anglicisnrům, ďe spíše proti

regionalismům. AŽ po druhé světové valce obavy z ohrožení ze strany regionálrrích jazyků

ustupují obavám ze stoupajícího vliw angličtiny'

V praktické části diplomky analyzuje Š. Kuk,ítová časopis Phosphore z roku 2007.

Sledovaný korpus jí poskýl 2 270 ang|icismů. Ty j sou zanesené do grafů a tabulek

v přílohach práce. V tabulce je u kaŽdého arrglicisrnu zaznarrrenaný gramatický rod, počet

výskytů, typ anglicismu a jeho zaŤazeti do lexikálního p<;le.
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Diplomantky bych se ráda při rozpravě zeýala jakbyla tato ďova do "-i Tun:_u::

a..?tabylyarrglicismynedílnousoučastíokolníhotextu,nebobyIyzapsarrynapř.kurzívou,

v uvozovkáclr atp. Dále by mě zzjima|okritérium pro určování intenracionalisnrů' Proč jimi

dle tabulky nejsou rrapř. slova j ako acid jazz, adrenaline 'afro-jazz'baseball' 
blues' blues_rock'

box, disc-jockey, disko, DJ? Dále doporučuji se zamyslet nad tím, jaký j" ve sledovarrém

vzorku poměr anglicismů, k nimž neexistuje vhodný a výstižný fiancouzský ekvivalent (např'

nárvyhudebních srněrů), a anglicismů uŽitých za'Úée|etnozvlášÚrění jazyku se stylistickýttt

áměrem (ladies,love at fust sight)'

Posuzovanádiplomováprácejevelmikvalibrípracínejenpostránceobsahové,ale

rovněŽpo stránrcejazykové a grafické- Přes značný rozsahje v celé prácijen několik

drobnýchchybapřeklepů.Vyaračilajsemjepfimodotextu.Výtkuzas|ouŽipouzechybrre

psanímezer,zsjmélachybějícímezgrypoteěceóinadbyeěnémezerypředčarkou.

Celkovědiplomantkaprokázalavesvéprácisamostatnýpřístup,pečlivost'

systematiěnost a dobrou znalost odborné literatury' ale také zaujetí pro zvolené téma'

Diplomovou práci považuji za velmi zdařilou a bez výhrad ji doporučuji k obhajobě'
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