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Autorka práce zvolila aktuální téma zoboru lexikologie, které št'astně p1opojuje obě její
specializace, jak studium francouzského tak anglického jazýl<a. Diplomová práce čitá97 stranfrancouzsky téměř bezchybně psaného textu,- dalších asi 30 stran je zJpheno pečlivě apřehledně sestavenými tabulkami a grafy výskýu shromrížděných a unuíyrri^Ých anglicismů,jež lze postihnout v současné frarrcouistin ě, mláště potom v časopisech pro mladé' Tentonazomý ''technický" aparát jen dokresluje odborné schopnosti á 

"yuoi'ou úroveň tétodiplomové ptáce.
Autorka pojala své téma na širší odborné bázi, kdy se zaměřuje nejen na mapovánísituace, četnost výskytu anglicismů a jejich 

"*...pói z jednoho ročníku mládežnickéhočasopisu Phosphore, tonto výzkum tvoří druhou část diplomové práce, ale zasazujeproblematiku výpůjček jako prostředku obohacoviíní slovní zásoby do historického kontextuqývoje francouzštiny a pojednává o tématu nejen ze synchro'*ího, ale též diachronního
hlediska' V tomto smyslu jsou důležite i pasáže. které se věnují institucionálním snahámfrancouzských akademiků a dalších veřejných činitelů brránii francouzsk ý jazyk předpronikáním cizích výpůjček, především ovšem anglicismů, zvláště pokud se jedná o módní
|rendy a výstřelky nemající v soudobé francouzštině žádné opodstatnění, neboť obdobná
francouzská slova J n9jmv jiŽ existují' Nicméně práce podtrhujó dávné ,nány francouzštinujako spisovný jazyk institucionalizovat a současné legislativni snahy ;.ou ;"3i"r, logickým
pokračoviíním, jež v jiných oblastech frank9fonie, .'"-áií v podstatě óuáouy. Diplomantka v
tomto bodě srovnala situaci i v dalších zemich,kde je francouzština oficiáln iÁiazýuem.

Analýza anglických výpůjček ve francouzštině však přináš í i zajímavá'zjištění, a to, že
3noh9 dnešní anglicismy, jsou původními francouzskými, wentuálně íatinskými výpůjčkami,jeŽ se během staletí v angličtině udomácnily a nyní se'do frarrcouzštiny opět vracejí, ovšem již
v anglické podobě. Z dalších analýz a shromáŽděného korpusu anglicismů potom vyplývá, že
situace současné francouzštiny zdaleka není tak dramatická, jak-se někdý především podle
nrářků puristů jeví. Soudobý trend většího pronikrání anglicismů do francouzsti.'y;e současti
širšího kontextu globální mediální a komunikační situň a v souladu se zvýšenou lexikální
produktivitou, a to na všech urovních francouzské slovotvorby posledníctt znriaatřiceti let.Za metodologické východisko prakticko-analýické 8ásti diplomové práce autorka
zvolila excerpci anglicismů v jednom ročníku mládeŽnického časopi su- Phosphore (2OO7). Svtljvýběr náležitě zdůvodnila včetně metodiky výběru' způsobu hodnocení a klasifikace
nalezených anglicismů. Bylo by ovšem možné dále diskuiovat o jednoznačnosti eventuálně
prukaznosti zvolených kritériích v některých jednotlivých přípádech, to však rozhodně
přesahuje možnosti a cíl diplomové práce.

Diplomová práce potvrzuje, že její autorka zv\ádla zék|ady odborné práce, náIežitě
p|a9uje s prameny a odbornou bibliografií a je i po formální strríncó zcela navýši poŽadavků
kladených na závérečnou práci. Proto ji j.a*ž
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