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Cílem bakalářské práce je zmapovat, jak se změnilo užívání anglických přejímek 

v Hospodářských novinách po roce 1989, lépe řečeno ve vybraných číslech ze dvou období 

(z období 1991-1993 prozkoumal autor celkem pět čísel a z období 2012-2013 rovněž pět 

čísel). 

Na samém úvodu je nutno konstatovat, že na tak poměrně ambiciózní cíl by 

pravděpodobně autor potřeboval větší vzorek, to je však můj soukromý názor. Nicméně volba 

metody (analýza vybraných článků) i zdůvodnění volby zdrojů je konvenční. K pozitivům lze 

připočíst i to, že poměrně bezproblémově pracuje s poznámkovým aparátem, vhodná byla i 

volba zdrojů (byť i zde mám několik výhrad, bude součástí závěrečné obhajoby) a pozitivním 

shledávám i některé poměrně pohotové postřehy a komentáře (např. na str. 18, 21, 43, 58 aj.)

Rovněž některé rozbory jsou poměrně slušné (např. výraz „bond“ nebo „IT“). Na druhou 

stranu si nestranný čtenář musí povšimnout, že práci totálně chybí pevná struktura a 

z některých podkapitol doslova čiší autorova bezradnost tváří v tvář faktu, že se mu dílo 

takříkajíc „rozpadá pod rukama“, což řeší dvěma způsoby. Někdy to ponechává tak, jak to je

(pak je z toho problém), jinde se to snaží nějak „zakamuflovat“ (a to je poznat rovněž). 

V každém případě nanejvýš autor (a to ve většině případů) zůstává někde na půli cesty, tedy 

jinak řečeno, absolutně nedokázal rozvinout svůj potenciál. 

Patrné je to již v samotném úvodu (str. 1-2), kde v podsekci „Teoretické zakotvení 

práce“(SIC) autor střídá povrchní akumulaci frází a klišé (nemající nic společného s 

metodologií) s náznaky jakési kategorizace, to vše je pak orámováno výrazivem, které prostě 

do tohoto typu prací nepatří (např. „pro celou řadu výrazů by se totiž při troše přemýšlení 

vyhovující český ekvivalent najít mohl“ /str.1/) a zejména pak mnohdy nepodloženými (nebo 

v lepším případě nezdůvodněnými) kategorickými soudy typu „v domácím prostředí je však 

tradičně zažitá averze proti slovům cizího původu“ (str.2). Zde se nabízí otázka, kdo to tvrdí? 

Co je dle autora „domácí“ prostředí? A co slova latinského nebo řeckého původu? A 

v případě anglicismů, co třeba oblast informačních technologií? Uvedený problém ještě 

graduje tím, že autor v rámci „ukotvování“ práce mísí své názory s poněkud nahodilými 

citacemi z děl různé provenience. Zde jde o metodologické vychýlení, uvedené zdroje

upotřebit mohl, ale řekl bych v rámci výzkumu nebo popisu problematiky, nikoliv v úvodu

(str. 1-2). Do toho pak mísí šroubované věty, které pojednání totálně zamlžují, a zde nejde 

pouze o výtku směřující k popisované části bakalářské práce (úvod), jedná se o zhodnocení 

celé práce (např. „tyto články svým obsahem pojednávají o tématu, ke kterému se autor 

článku rozhodl použít právě anglicismy“ /3/, „každý anglicismus je specifický dobou svého 

užívání“ /str.5/, „význam je zde firma, která zajišťuje stravovací služby“ /20/, „manažeři, 

kteří si koupili manažerskou kontrolu“ /52/, „výraz mentorka je zde chápán ve smyslu člověka 



poskytujícího osobnostní podporu, poradenství a osobní vedení /61/“, „spojení veřejná 

zakázka se objevuje jen jednou, bez přítomnosti anglicismu“ /75/ atd.)

V obdobném duchu se pak nese i další kapitola „Úvod do problematiky“. Mimo toho, 

že opět naprosto nerozumím strukturaci a volbě jednotlivých podsekcí (publicistický styl, 

neologismy a anglicismy). Ty totiž neobsahují žádná relevantní fakta, nejsou pospojované a 

zejména tam chybí jakýkoliv náznak výzkumu. Bez ohledu na to, že netuším, proč zvolil 

právě (a pouze) tyto tři podsekce (proč ne jiné? - například profesionální mluva, profesionální 

žargon, novinářská latina apod.). Obdobně není možné, aby autor dané problémy nedefinoval, 

nekategorizoval a dokonce ani neuvedl žádné příklady. O všech těchto problémech nalezneme 

desítky publikací v češtině i cizích jazycích, to by zde ale musel autor přistoupit k nějaké 

analýze, syntéze nebo snad i komparaci. Své si čtenář může pomyslet už jen, když si přečte 

poslední řádky jedné a první navazující podsekce, např. (konec podsekce publicistický styl, 

str. 10) „Můžeme v něm pozorovat příliv jazykových prostředků z jiných stylových vrstev. 

Některé mohou zaniknout s pojmenovanou skutečností, jiné se stanou součástí slovní zásoby. 

Mezi současné lexikální neologismy patří mimo jiné slova cizího původu.“ (konec kapitoly a 

následuje podsekce Neologismy, rovněž str. 10 –SIC) „Vymezení pojmu cizího slova záleží na 

tom, v jaké fázi počešťování se cizí slovo nachází. Lze rozlišit slova cizojazyčná, tedy vědomě 

cizí…“. 

Největší část práce pochopitelně tvoří samotný rozbor vybraných anglicismů. Ovšem 

ani zde se autorův přístup nikterak radikálně nemění, neboť výběr vzorku působí značně 

nahodile (namátkou výrazy boom, bond, development, finišovat, manažer, summit, coach 

apod.) a opět nemá jednotící strukturu, tedy pomineme-li skutečnost, že všechny zkoumané 

vzorky spojuje jedna věc, že se autor vůbec nenamáhal uvést kontext a neuvádí ani příklady. 

Sice je zde jakýsi náznak systému, když autor klade nejdříve anglicismus a následně hledá 

v textu (či jiných textech) ekvivalenty, které si však stanovil sám a bůhví dle jakého klíče

(neříkám, že špatného, jen se prostě opomněl podělit se čtenářem…). To pak má za následek, 

že některé výrazy postrádají fundament, ne-li smysl. Například když v souvislosti s výrazem 

„Boom“ na str. 15 uvádí „Výrazu konjunktura je užito ve stejném významu, jako je užíváno 

slova boom. Ten se zde však nevyskytuje“. Navíc sám autor ve stejné sekci klade jako 

ekvivalenty výrazu boom náhlý rozmach, vzestup, konjunktura, prosperita (str.16), ale 

příklady uvádí pouze z konjunktury (pomineme-li příklad s nulovou výpovědní hodnotou pro 

výzkum „V dalším článku se objevují výrazy hospodářský pokrok a hospodářský růst. pokrok 

a růst se vyskytují ve významu, v jakém je výraz boom v jiných případech užíván /SIC/“) To 

jsou však problémy spíše metodologické. Horší jsou některá velmi polemická konstatování. 

Například, zda je možno akceptovat jako ekvivalent k slovu developer/development výraz 

resort stavebnictví (str. 23). I zde (sc. u rozboru) platí výše uvedené konstatování, že autor 

„zůstal daleko za svým potenciálem“. Autor totiž vůbec nešel k jádru problému, neřešil

postavení ani funkci daného výrazu v textu/kontextu, dokonce ani neokomentoval, zda je 

vhodný/redundantní/ v normě apod. Vůbec nezkoumal vnímání daného výrazu v českém 

prostředí (například realitní manažer, developer apod.) Nevěnoval se stylové rovině, 

žánrovému řazení atd. To je dle mého názoru defektní. Patrné je to například u výrazu 

manager/management, kde autor skutečně pouze klouzal po povrchu, aniž by se zamyslel nad 



souvislostmi, které se mnohdy přímo nabízejí. Například negativní/pozitivní ladění výrazu, 

případně jeho nadužívání či dokonce nevhodné využívání. Dle mého názoru jde o jedno 

z nejzprofanovanějších slov dneška i období těsně po revoluci. Přitom na straně 50 mohlo 

autora přinejmenším trknout, že název článku J. Leschtiny Táhněte do háje (a zpátky) může 

(ale nemusí, to upozorňuji, jelikož čtenář nemá k dispozici kontext a není jeho úkolem

dohledávat za autora materiál) být užití slova ze sémantického hlediska velmi zajímavé (bez 

ohledu na fakt, že spojení realitní manažeři je již tak samo o sobě zvláštní. Ale zde jsme opět 

u jádra problému. Autor nedodal kontext a navíc vše totálně zamlžil, což dokumentuje 

komentář „ve stejném čísle se vyskytuje plurál slova manažer ve spojení realitní manažeři. 

Manažery jsou zde míněni členové vedené realitních kanceláří /SIC/“. To samé platí i rozboru 

výrazu „mentoring/mentor/mentorka“, kde po slibném začátku postupně jakoby ztrácel půdu 

pod nohama a začne trivializovat, paušalizovat a bohužel i jaksi improvizovat. Místo jasného 

vymezení, co znamená mentor/mentorka a jaký je rozdíl mezi slovem mentoring a českým 

mentorování (v tradičním slova smyslu), minimálně z hlediska stylového ladění, začne opět 

zcela nepochopitelně „variovat“. Tak se v textu dočteme, že „mentoring je zde činnost 

zmíněné mentorky a významově by se mohl (SIC) lišit od zdánlivého synonyma mentorování. 

Výraz mentorování lze chápat jako pouhé vedení, poučování či podpora“ (str. 61-62). 

Bohužel dle mého názoru autor daný výraz poněkud podcenil (to souvisí s nahodilostí a 

zmiňovaným rozsahem vybraného vzorku), to ostatně dokládá v další části, kde sice použil 

intratextovou explikaci u slova mentee, která i odpovídá smyslu a ve významu „osoba, která 

je ´mentorována´“ (str. 62) se i používá (zejména v anglicky hovořících zemích), ale opomněl 

význam, v němž je v našem kontextu slovo mentee možná častěji využíváno, a totiž jako 

stážista nebo osoba pracující pod dohledem mentora (např. stáže studentů ve firmách), zde 

bych si, vzhledem k tomu, že znám dotyčnou mentorku i její firmu, troufl odhadnout, že 

mohlo jít i o tento výraz. Nicméně opět začínáme a končíme na tom, že autor neposkytl 

kontext a příklady jsou utilitární. Navíc, a to je podnět směrem k panu Löblovi, by bylo dobré, 

kdyby u obhajoby vyvrátil námitku, že se mi lektor obecně nejeví jako nejvhodnější 

ekvivalent ke slovu mentor. Ještě méně se mi líbí explikace na straně 63 „Tomuto významu 

(sc. mentor/ka) se částečně přibližuje užití výrazu lektor v čísle 64/1992 ve spojení ´série 

přednášek z úst zahraničních lektorů´…“. „Strukturální“ problémy (tedy absence jakékoliv 

nosné struktury) pak autora táhnou k zemi v podstatě až do samého konce práce. Příklady jsou 

prakticky všude, ale uveďme výraz coach. To, že autor nepopsal, co vlastně popisuje, má za 

následek, že čtenář musí být zmaten, když čte v rámci rozboru „tento význam kouč (sc. 

sportovní trenér) není pro mou práci stěžejní“. Proč? Vždyť volba dalších popisovaných 

výrazů byla stejně nahodilá, proč se tedy „kouč týmu nehodí“? Je snad kouč sportovní méně 

než kouč určitých dovedností A proč? Dle mého názoru, a to se pohybuji v oblasti 

managementu již několik let, by se většímu počtu lidí vybavil při vyslovení pojmu kouč spíše

trenér než „coach“ ve významu lektor. To jsou otázky k diskusi v rámci závěrečné obhajoby. 

„Závěr“ nebo některé další záležitosti již ponechám stranou, jde totiž o stejné problémy.             

Ještě k práci jako celku. Otázkou je to, zda je minimálně taktické již v úvodu zmínit, 

že autor vybral vzorek, na kterém chtěl dokázat, že má pravdu. Jak jinak si totiž vyložit to, že 

autor tvrdí „záměrem práce je …ukázat, že v článcích z doby současné je patrný častější 

výběr anglicismů v rámci jednotlivých článků“ (str. 3). Zde není jasné, zda autor podnikl 



nějaký výzkum ex ante, nebo zda prostě udělal z výsledku hypotézu, ostatně daný výsledek se 

tak nějak očekávat dal… 

Závěrem je nutné konstatovat, že práce rozháraná, nesystematická a v některých 

částech inkoherentní. Stále chci žít v domnění, že autor pouze nedostatečně okomentoval své 

myšlenkové posuny, což by osvětlovalo výše uvedené. Zde mám na mysli pouze samotný 

rozbor vzorku, o úvodní a závěrečné části bych se nerad zmiňoval, beru to jako daň 

z nezkušenosti. 

Navrhuji známku dobře s tím, že autor rozumně zdůvodní uvedené výtky a přesvědčí u 

obhajoby. Jinak by práce, jakkoliv jsem shovívavý, nemohla projít. 

V Praze dne 6.6.2014                     PhDr. Radek Eichl, Ph.D.    


