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Anglicismy v ekonomické terminologii v současné češtině a 
ukrajinštině 

Lilija Grudina si pro svou bakalářskou práci zvolila zajímavé, aktuální a 
náročné téma, totiž popis anglicismů v českých a ukrajinských ekonomických textech, míru 
jejich osvojení a adaptování v obou slovanských jazycích. Z podstaty práce je zřejmé, že její 
autorka pracovala samostatně a iniciativně. Sama se musela seznámit s lexikologickou 
problematikou, i když lexikologie není součástí bakalářského studijního plánu. Projevila 
značnou znalost české i ukrajinské odborné literatury, prokázala též schopnost samostatné 
práce s jazykovými korpusy a dostatek lingvistické erudice. 

Práce kromě nezbytného úvodu, závěru a seznamu použité literatury obsahuje dvě 
poměrně rozsáhlé části (teoretickou, nezbytně kompilativní) a praktickou, jež obsahuje 
analýzu shromážděného jazykového materiálu. Cenný je rovněž ukrajinsko-český slovník 
ekonomické a bankovní terminologie. 

K obsahové stránce bakalářské práce mám pouze několik marginálních připomínek. 
Zdá se mi, že autorka bakalářské práce podceňuje při zkoumání adaptace anglických termínů 
do ukrajinského jazyka fakt, že ukrajinština neužívá latinky. Odlišná psací soustava má ale na 
adaptaci cizojazyčných přejímek do příslušného jazyka nesmírný vliv. Slovo pop music bylo 
do češtiny přejato už v šedesátých letech minulého století, nejde tedy o neologismus a nejde 
ani o slovo často užívané v ekonomické oblasti. Není slovo image v českém korpusu 
zachyceno také jako neutrum? 

Po obsahové stránce představuje bakalářská práce Lilije Grudiny vyzrálou 
materiálovou studii, z níž je patrno, že studentka je schopna samostatné lingvistické práce. 
Svým obsahem posuzovaná bakalářská práce v několika ohledech převyšuje nároky kladené 
Univerzitou Karlovou na bakalářské práce svých absolventů. 

Bohužel ale také dokumentuje úroveň praktického zvládnutí českého jazyka Lilije 
Grudiny. Zejména pak úroveň její schopnosti zvládnout český odborný styl a adekvátně 
formulovat své myšlenky. 

Autorka se dopouští mnoha chyb v označování kvantity (např. na stranách 9, 10, 11, 
12,14,15,18,22,27,31,39,40,51,52,54 a jinde). L. Grudina chybuje v interpunkci (s. 9, 
13, 27), v pravopisu (s. 10), na několika místech používá nejednotného způsobu psaní cizích 
slov (internacionalismus/internacionalizmus), nedostatečně ovládá český slovosled (např. na 
s. 14), používá nevhodné předložky (s. 22, 27, 32), pod vlivem ukrajinštiny chybuje v užívání 
reflexivních sloves (s. 22, 23) i v syntaktických konstrukcích české věty (s. 31, 52). Velmi 
často se dopouští chyb morfologických, zvláště v ohýbání slov cizího původu a měkkých 
feminin (s. 14, 16, 18,24,27,29,30,52 ... ). 

Závažnějším nedostatkem ale je skutečnost, že L. Grudina často formuluje (zřejmě pod 
vlivem ukrajinských odborných lingvistických prací) dlouhá obsahově přetížená souvětí a 
nezvládá přitom jejich náležitou syntaktickou formu (kupř. na s. 10, 13, 14, 16, 18), což často 
vede k nesrozumitelnosti jejího vyjadřování (s. 18, 28, 29, 52). To ale považuji za závažný 
nedostatek této bakalářské práce. 

Celkově proto hodnotím předloženou práci jako velmi dobrou. ,;1 
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