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V předkládané práci se Daniela Rosová vyjadřuje k tématu téměř osobnímu, jelikož s ním 

má sama mnoho praktických zkušeností jako studentka oboru anglický a francouzský jazyk. 

Románský vliv na anglickou slovní zásobu je téma téměř bezbřehé, proto je ku prospěchu věci, že 

se autorka zaměřuje zejména na percepci diskutovaného vlivu českými studenty, kteří jsou na 

rozdílné znalostní úrovni a liší se i znalostí francouzštiny. Z teoretického hlediska se práce 

zaobírá nejprve historickým vývojem anglického lexika a poté komentuje jazykovou interferenci. 

Praktická část je založená na dotazníkovém šetření, jehož cíl je možno zobecnit do hypotézy, že 

studenti, kteří studují angličtinu déle a dobře znají alespoň jeden románský jazyk, dokážou lépe 

rozpoznat románské vlivy na anglickou slovní zásobu. Výsledky analýzy potvrzují pouze první 

část této hypotézy, tedy že délka studia pozitivně koreluje s rozlišovací schopností, zatímco 

výrazně pozitivní vliv souběžného studia francouzštiny se v tomto výzkumu neprokázal. 

Teoretické části by se dala vyčítat snaha obsáhnout příliš širokou oblast vědění (např. str. 

12 – 1.2.1. The French Influence – history of French), která by sloužila lepšímu pochopení tématu za 

předpokladu, že je jí věnován dostatečný prostor. Práce tohoto formátu má ovšem značná 

omezení co do svého rozsahu. 

Výzkum je strukturován logicky v návaznosti na původní cíl prozkoumat povahu vlivu 

románské slovní zásoby na osvojení anglického lexika u specifické skupiny respondentů. Přesto 

se hypotéza 2 a 3 (str. 29-30) zdají matoucí, jelikož se do jisté míry překrývají. Nicméně otázky 

v dotazníku jsou formulovány v dostatečně jasném kontextu, přináší tedy výsledky, které mohou 

rozhodně být nápomocny učitelům, kteří se chtějí zamýšlet nad zlepšením efektivity své výuky 

v oblasti slovní zásoby.  Rovněž autorčiny závěry působí progresivně a jsou formulovány citlivě 

vzhledem ke zkoumanému materiálu a současnému postoji k deskriptivní gramatice (viz str. 34 – 

proměna chyb v užití angličtiny ve vlivný faktor jejího vývoje). Není bez zajímavosti, že analýza 

poměrně přesvědčivě potvrzuje platnost citátu, kterým autorka uvozuje praktickou část: Ce n‘est 

pas un crime de savoir plusiers langues, c’est plutôt un malheur (str. 21). 

Co se týká formulační úrovně práce, poměrně často se objevují kolokace (např. str. 8 – 

„languages…unintentionally influence“ , str. 12 – the English language, the French language, str. 23 – „All the 
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practical part of the research“) či syntaktické konstrukce (např. str. 8 – „there exist…languages“, „crucial 

influence was caused“, str. 33 – „better understanding for the expressions“) které jsou spíše neanglické. Toto 

může být způsobeno interferencí jak z češtiny, tak z francouzštiny. S posledně jmenovanou 

negativní interferencí pravděpodobně souvisí i občasné chybné užití členů. Technickou 

připomínku bych také měla k drobné nekonzistentnosti v paginaci dotazníkové přílohy. Na 

některých místech se rovněž objevuje nepříliš logické řetězení textových konektorů (např. str. 11, 

3. odstavec – „For this purpose…though…However“). 

Přes výše uvedené drobné výhrady dle mého názoru předkládaný text splňuje nároky 

kladené na bakalářskou práci. Práci tedy doporučuji k přijetí, navrhuji hodnotit předběžně jako 

výbornou až velmi dobrou a ponechat konečnou známku na výsledku obhajoby. 
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