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Daniela Rossová ve své práci zjišťuje povědomí studentů anglického jazyka PedF UK o vlivu 
románských jazyků na anglickou slovní zásobu. Ve velmi čtivé teoretické části je nastíněn 
historický vývoj anglického lexika od příchodu Keltů až po období moderní angličtiny. Na 
poměrně malém prostoru se autorce podařilo vystihnout nejdůležitější proměny anglické 
slovní zásoby včetně krátké a výstižné odbočky popisující vznik francouzského jazyka. 
Teoretická část rovněž obsahuje základní informace o osvojování druhého jazyka a jazykové 
interferenci, která je konkretizovaná na francouzštině a angličtině (drobná připomínka - část 2 
English as a Second Language není v úvodu nijak avizována; chybí odůvodnění jejího 
zařazení). Autorku je potřeba pochválit za bezchybnou práci s citacemi. 
 
Praktická část představuje výzkum realizovaný formou dotazníkového šetření mezi studenty 
anglického jazyka PedF UK. Dotazník se skládá ze čtyř cvičení zkoumající schopnost 
rozpoznat slova románského původu (A) a použít je v překladu jednoduchých vět (D); 
zbývající aktivity B a C testují schopnost správného použití tzv. lexikálních dvojic a trojic. 
Tato cvičení (B a C) primárně nezkoumají povědomí o románském původu anglických slov 
(studenti bez znalosti románského původu slov v anglickém jazyce mohou správně vyplnit 
dané úlohy; tento fakt by měl být zohledněn v interpretaci výsledků). Úroveň provedení a 
zpracování výzkumného šetření je velmi kvalitní, jak po obsahové stránce (popis respondentů, 
stanovení hypotéz, charakteristika výzkumného nástroje a postupu, hodnocení a závěry), tak 
po stránce formální (přehledná prezentace výsledků). Je škoda, že autorka v příloze neuvedla 
vedle samotného dotazníku i správné řešení. Následující připomínky a dotazy se týkají 
výzkumné části. Autorce se při analýze a vyhodnocování rozsáhlého souboru dat ne vždy 
podařilo zohlednit všechny faktory ovlivňující zkoumané jevy. 
 

- V čem konkrétně spočívají potíže vyplývající ze znalosti více jazyků? (neúplná 
interpretace úvodního citátu Jeana Paulhana na str. 21) 

- Zpřesnění formulací – str. 21 This study will tell us whether there is a difference 
between them (myšleno mezi studenty ovládající jeden a více cizích jazyků). Rozdíl ve 
vztahu k čemu? Podobný problém se nachází na konci té samé kapitoly…people who 
learn English and who simultaneously speak a Romance language have an advantage 
over those who can speak neither Latin or French. V čem mají výhodu studenti znalí 
románského jazyka? V úvodu výzkumné části by tyto cíle měly být jasněji 
formulovány, i když se autorce mohou zdát zřejmé. 

- Neúplné údaje v tabulce 5 na str. 26 – součet prvního odstavce činí 108; co víme o 
zbývajících 21 respondentech? Neovládají žádný druhý cizí jazyk nebo znají jeden či 
více nerománských jazyků? Jak je zohledněna situace, kdy student mluví dvěma či 
více románskými jazyky nebo vedle angličtiny ovládá jeden románský a jeden 
nerománský jazyk? 

- Na základě čeho (jakých studií) se autorka domnívá, že …girls are generally supposed 
to have a better natural aptitude for foreign languages? (str. 27) 

- Podívala se autorka, zda studenti dějepisu, kteří dosáhli nejlepších výsledků v oddílech 
A a B neuvedli v dotazníku znalost jiného románského jazyka než latiny? str. 29 (2. 
hypotéza). 



- O jaká data se autorka opírá v tvrzení, že horší výsledek studentů Fj, než respondentů 
znajících jiné románské jazyky, je zapříčiněn interferencí mezi Aj a Fj?(str. 30, 
hypotéza 3); tento argument se objevuje i v závěru – ...the knowledge of French can 
have a negative effect when acquiring the English language…opět není jasné, jak 
k tomuto závěru studentka dospěla. 

- Při interpretaci dat u hypotézy 3, str. 30 by autorka měla mít zjištěno, zda studenti 
nerománských jazyků (němčiny, ruštiny, arabštiny, japonštiny…) znají nějaký 
románský jazyk; autorka tuto možnost pouze připouští.  

- Absence srovnání studentů ovládajících Aj jako jediný cizí jazyk a studentů 
ovládajících nebo učících se více cizích jazyků - na str. 21 autorka slibuje porovnání 
těchto dvou skupin. 

 
Po jazykové stránce je práce až na několik drobností na dobré úrovni. Bakalářskou práci 
Daniely Rosové doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně až velmi dobře. 
Výsledné hodnocení nechávám na ústní obhajobu předkládané práce. 
 
 
V Nymburce 21. 5. 2011       Kristýna Poesová  


