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Diplomantka Bc. Markéta Tomíčková se ve své práci zaměřila na analýzu zvukové 

realizace anglicismů v současné francouzštině. Práce je členěna do dvou hlavních částí o 

shodném rozsahu. V první, teoretické části se autorka věnuje otázkám institucionální ochrany 

francouzského jazyka, motivace výpůjček z angličtiny a jejich typologie, představuje inventář 

fonémů obou studovaných jazyků a způsob integrace anglicismů ve francouzštině. Ve druhé, 

praktické části se zaměřuje na analýzu získaného zvukového materiálu; nejdříve stručně 

představuje metodologii své práce, následují informace o zúčastněných mluvčích, výchozí 

lexikografická rešerše a vlastní analýza nahrávek. 

Úvodem je třeba ocenit autorčin výzkumný záměr: zaměřila se na zajímavé a málo 

zpracované téma, ve své práci se pak neomezila na kompilaci dostupných zdrojů či 

bibliografickou rešerši, ale realizovala přípravu a záznam vlastního zvukového materiálu, na 

jehož základě provedla analýzu sledovaných jevů a ověření hypotéz. Materiál navíc ke své 

práci připojila na CD-ROM, a tím umožnila ověření svých postupů a závěrů. Práci doprovází 

grafy a množství pečlivě zpracovaných přehledů vč. záznamů realizace všech analyzovaných 

anglicismů u jednotlivých mluvčích. 

 

Pokud jde o teoretickou část, je škoda, že v úvodním odstavci (s. 11) autorka blíže 

nevysvětlila její členění. Lze si potom klást otázku, zda bylo skutečně dobře promyšleno: 

- Umístění kapitoly Défense de la langue française na samotný začátek teoretické části se 

může jevit poněkud nečekané. Dalo by se případně vnímat jako expozice jistého „tématu“, 

s nímž chce autorka v rámci následného „rématu“ polemizovat, to však v textu není 

evidentní a kapitola se tak jeví poněkud vytržená z kontextu (přestože toto téma 

samozřejmě není pro danou práci irelevantní). 

- Podle mého názoru bylo vhodné spojit podkapitolu Langues en contact [...], umístěnou 

zcela na začátku kapitoly 2.2, s podkapitolou Histoire, umístěnou naopak až na konci, 

vzhledem k tomu, že jde v obou o jazykové kontakty mezi angličtinou a francouzštinou. 

- Podobná je situace s podkapitolami Prestige et esthétique a Mode. Dané motivace 

k výpůjčkám spolu podle mého názoru úzce souvisejí, kromě toho jsou obě samostatné 

podkapitoly obsahově velmi chudé, jejich sloučením se proto mohla autorka částečně 

vyhnout zjevným potížím s jejich naplněním. Polovinu oddílu Mode navíc zabírá nástin 

principu fonologické aproximace, který by patřil spíše do kapitoly 2.6. 



Je nepochybně v pořádku, že autorka v rámci teoretické části představila ve čtvrté 

kapitole inventář anglických i francouzských fonémů. Problém spatřuji v několika faktech, 

zejména: 

- Popis je založen na malém počtu zdrojů; v případě francouzštiny se takřka celý opírá o 

práci Dohalské–Schulzové, u angličtiny pak o Viela (vokalismus) a Roache 

(konsonantismus). Některá tvrzení nejsou podepřena zdroji vůbec (např. informace o 

počtu 44 anglických fonémů na s. 24). 

- Popisy obou jazyků nejsou sjednoceny ani pokud jde o terminologii, ani o míru 

podrobnosti: zatímco ve francouzštině hovoří autorka o konstriktivách, u angličtiny užívá 

termín frikativy; v angličtině jsou zvlášť vyčleněny laterála a aproximanty, rovněž nazální 

konsonanty představují zvláštní kategorii, naproti tomu ve francouzštině jsou laterála /l/ i 

aproximanta /j/ řazeny ke konstriktivám, nazály pak k okluzivám; další francouzské 

aproximanty v tabulce zcela chybí (přestože se o nich autorka zmiňuje na s. 26). Díky 

zmíněné asymetrii v popisu může u čtenáře vzniknout dojem neexistujících rozdílů mezi 

francouzskými a anglickými fonémy. 

- V některých místech je popis nedostatečný, nepřesný či neumělý (s. 30: les affriquées [...] 

sont produites si nous commençons à prononcer les plosives, mais finissons comme si 

nous prononcions les fricatives; tamtéž: [la latérale] est une seule consonne quand l’air 

ne passe pas par le centre de la cavité buccale [...] ; s. 39: les voyelles anglaises peuvent 

devenir nasalisées en restant toujours prononcées). 

- Zatímco v popisu francouzských fonémů konstatuje autorka nefonologickou povahu 

vokalické kvantity (s. 25), u angličtiny se o kvantitě zmiňuje teprve v kapitole věnované 

fonologické aproximaci, kde konstatuje její distinktivní charakter (s. 39). Toto tvrzení 

však neopírá o žádný zdroj, přitom na základě kapitoly o anglickém vokalismu může 

čtenář konstatovat stejně tak opozici kvantity, jako i kvality samohlásek ([iː] × [ɪ], [uː] × 

[ʊ], [ɑː] × [ɒ]...). 

U práce zaměřené na zvukovou analýzu by také bylo lze očekávat preciznost 

fonetického, resp. fonologického zápisu. Překvapí proto některé nedůslednosti, zejména: 

- V transkripcích jsou u jednotlivých fonémů užívány různé, poměrně značně odlišné fonty, 

což při četbě působí rušivě; proč nebyl použit jednotný font podporující fonetickou 

transkripci (např. Doulos SIL)? 

- Přestože autorka pracuje s fonologickým popisem, v transkripci jsou systematicky užívány 

[hranaté] závorky, a nikoliv /lomítka/. 

- V transkripci francouzštiny je někdy užíván znak pro uvulární vibrantu [ʀ], jindy pro 

apikálně-alveolární vibrantu [r] (viz např. s. 25, ř. 14/15). V přehledné tabulce fr. 

konsonantismu (s. 29) jsou tyto znaky uvedeny oba, a to [r] jako velární (!) znělá frikativa 

a [ʀ] v závorce jako (zřejmě) pouhá variantní uvulární realizace. Autorka přitom v textu 

mluví právě o uvulárním konsonantu (s. 29) a problematiku variantní realizace 

francouzského „r“ nikde nezmiňuje (v textu není zmíněna ani realizace uvulární vibrantní 

frikativy [ʁ], která v současnosti tento foném pravděpodobně nejlépe reprezentuje). Také 

při popisu anglického repertoáru fonémů by podle mého názoru bylo přesnější označovat 

alveolární aproximantu jako [ɹ], a nikoliv [r]. Na fonologické úrovni lze samozřejmě od 



detailního označování abstrahovat, není ale možné v textu a v tabulkách používat střídavě 

dva různé znaky, naopak používání stejného znaku při komparaci, jestliže je standardní 

výslovnost odlišná, je zavádějící. 

V kapitole věnované fonologické aproximaci naproti tomu považuji za velmi zdařilé a 

přínosné schéma na s. 41, vycházející z Retmanova výzkumu, ve kterém autorka přehledně 

znázornila nejčastější aproximace anglických samohlásek francouzskými mluvčími. Obecně 

však mohla být teoretická část propracovanější s hlubší analýzou rozebíraných skutečností a 

větším množstvím zdrojů. V předložené podobě působí místy jako nepříliš souvislý souhrn 

autorčiných dojmů bez relevantních odkazů. 

 

Pokud jde o praktickou část, lze ocenit zvládnutou metodologickou přípravu i 

provedení výzkumu, za kterým nepochybně stojí hodiny pečlivé práce. Autorka se zaměřila 

na analýzu zvukové realizace vybraných anglicismů u skupiny 20 mluvčích z evropské části 

Francie. Je zřejmé, že takto omezený vzorek nemůže představovat základ pro validní 

generalizaci (sama autorka konstatuje nemožnost ověření statistické významnosti výsledků 

korelace na s. 68), domnívám se však, že na něm lze dobře ilustrovat variabilitu fonetických 

realizací i nastínit určité tendence ve výslovnosti, což bylo hlavním autorčiným cílem. 

Vlastnímu výzkumu předcházel výběr anglicismů na základě lexikografické rešerše, 

kterou autorka provedla na základě slovníků Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire des 

anglicismes a Dictionnaire de la Prononciation française dans sa norme actuelle. Vybírala 

přitom ty přejaté výrazy, u nichž byla potvrzena dubletní výslovnost, jejich počet dále omezila 

na 50 zejména na základě jejich frekvence. Výběr výrazů k analýze považuji za adekvátní, 

v práci mi však schází vysvětlení, proč studentka zvolila za hlavní referenční zdroj slovník Le 

Nouveau Petit Robert. 

Vybrané anglicismy autorka zasadila do přirozeného větného kontextu (výjimkou je 

nevhodné zdůraznění analyzovaného výrazu ve větě L’Académie française a remplacé le mot 

« walkman » par « baladeur »), který nechala mluvčí přečíst a jejich četbu zaznamenala na 

diktafon. Správně přitom upozorňuje na limity tohoto postupu (mluvčí mohli odhadnout cíl 

výzkumu, čtený text nepodává tak hodnověrné informace o běžné výslovnosti jako záznam 

spontánní promluvy – viz s. 45). Je také třeba ocenit technickou přípravu, kdy autorka 

zpracovala jednotlivé věty do podoby prezentace, ve které každý snímek zobrazoval jednu 

větu a mluvčí tak museli věty číst bez větší přípravy. Chybou bylo uvádět některé výrazy 

v plurálu; projevila se dubletnost výslovnosti plurálových tvarů v podobě 

realizace/nerealizace plurálového „-s“, která vykazuje známky systematičnosti, do výzkumu 

však tento jev zařazen nebyl. Výrazy tak měly být použity v neutrálním tvaru singuláru. 

Studentka se snažila o relativní vyváženost vzorku mluvčích (2 skupiny – mladší a 

starší mluvčí – a v každé z nich 5 mužů a 5 žen), přestože by bylo možné vznést dílčí námitky 

(diskontinuita a rozdílná velikost věkových kategorií, nevyváženost socioprofesních 

kategorií). Studie explicitně zužuje okruh studovaných proměnných na věk respondentů, jejich 

znalost angličtiny a na stáří přejímky; toto zúžení považuji u magisterské práce za legitimní. 



Samozřejmě by bylo možné diskutovat o způsobu kategorizace proměnné znalost angličtiny; 

jako tip pro další výzkumy studentce doporučuji seznámit se s tzv. „C-testy“, které mohou 

pomoci při potřebě rychlého otestování jazykové úrovně mluvčích. 

Určité výhrady mám proti vyhodnocení relevance kategorií věk a znalost angličtiny. 

V prezentaci výzkumného vzorku sama autorka konstatuje, že znalost angličtiny je na vyšší 

úrovni u skupiny mladších mluvčích. Ve vyhodnocení potom uvádí, že věk i znalost angličtiny 

ovlivňují (podobným způsobem) fonetickou realizaci anglicismů. Mám za to, že pokud spolu 

dvě proměnné výrazně korelují, budou i se zjišťovanými údaji obě korelovat podobným 

způsobem. Je potom obtížné určit, do jaké míry jsou obě tyto kategorie relevantní, resp. jak 

probíhá kauzální vztah. Domnívám se, že výsledek by případně bylo možné číst tak, že 

znalost angličtiny zjištěným způsobem ovlivňuje fonologickou realizaci anglicismů, přičemž 

tato znalost do značné míry závisí na věku respondentů. 

Ve vlastní analýze se autorka zaměřila především na jevy (dubletní realizace), které se 

vyskytují opakovaně a tvoří určité skupiny (např. realizace anglického [d͡ʒ] buďto jako [dʒ], 

nebo jako [ʒ]). Tyto jevy pak konfrontovala s výchozími proměnnými (věk, znalost 

angličtiny, stáří přejímky), částečně přitom použila statistické metody (ale pozor: 

kladný/záporný koeficient neodpovídá lineární/nelineární funkci). Dané členění se mi jeví 

jako vhodné a systematické. 

Po této převážně popisné části se diplomantka pokusila o vyvození závěrů. Obecně 

konstatuje tendenci k výslovnosti blížící se realizaci v angličtině (fonologická aproximace) na 

úkor výslovnosti vycházející z pravopisu, přičemž tato tendence je silnější u mladší skupiny 

mluvčích, resp. u mluvčích s lepší znalostí angličtiny. Uvádí také větší variantnost ve 

výslovnosti mladších přejímek, kterou vysvětluje kratší dobou jejich integrace do francouzské 

slovní zásoby. Zajímavé je zjištění, že z uvedených tendencí vybočuje realizace grafému „u“ 

(např. bulldozer), který je většinou mluvčích vyslovován jako /y/ v souladu s územ u slov 

domácího původu. Podle autorčiny hypotézy zde hraje roli silná provázanost tohoto grafému 

s fonémem /y/ ve francouzštině. Závěry práce lze považovat za zajímavé a podložené. 

 

V obecné rovině mám výhrady k citování a bibliografii. Pomineme-li překlepy ve 

jménech a názvech a nedostatečnou práci se zdroji, zmíněné na jiných místech tohoto 

posudku, upozorňuji především na fakt, že – pokud z mé strany nedošlo k omylu – z 22 

monografických pozic uvedených v bibliografii autorka čtyři v textu práce vůbec nezmiňuje 

(Cohen, Hagège, Sauvageot, Tournier). 

Přestože práce údajně prošla jazykovou korekturou, nevyhnulo se jí ani množství 

pravopisných a morfosyntaktických chyb či lexikálních a stylistických pochybení (o 

typografických nemluvě), a to bohužel i na „exponovaných“ místech práce: 

- v abstraktu (s. 4: ils y ont sa place namísto leur place) 



- ve jménech citovaných autorů či názvech jejich děl (s. 16, pozn. 10: Honni soit qui mat y 

pense : l' incroyable histoire d’amour entre le franqais et l'anglais; s. 24, pozn. 18: 

Dohalksá namísto Dohalská; s. 32, pozn. 33: Gilbert namísto Guilbert) 

- v názvu kapitoly (3.4.2 Tendances en prononçant les anglicismes namísto Tendances de 

prononciation des anglicismes). 

Některé zcela základní chyby se jeví jako poměrně systematické, např.: 

- minulé příčestí crée namísto créé (s. 37, 39 a 58) 

- záměna posesiva leur(s) posesivem son/sa/ses, jednou dokonce s pravopisnou záměnou 

(s. 39: les nasales anglaises [...] sont interprétées par ces équivalents français namísto 

par leurs équivalents) 

- chybné užívání členů, např. s řadovou číslovkou (viz s.48, 69, 70, 71 a 72: 20e siècle 

namísto le XXe siècle; s. 13: après Deuxième Guerre mondiale namísto après la Seconde 

Guerre mondiale) 

- chybná pozice některých adverbií, zejména aussi (např. s. 53: cette annexe aussi présente 

d’autres prononciations), a adjektiv, zejména označujících jazyk (např. s. 17: « baladeur » 

qui a remplacé anglais « walkman » namísto qui a remplacé le « walkman » anglais; 

s. 18: anglais « lifting » sonne beaucoup mieux que le français « remodelage ») 

Na některých místech textu dochází k syntaktickým a lexikálním nesrovnalostem na 

hranici srozumitelnosti: 

- s. 15: [l’anglais] est devenu la langue étrangère numéro un à enseigner aux écoles [...] et 

surtout à communiquer parmi les gens y compris le secteur de service pour eux 

- s. 16 : la France et l’Angleterre sont beaucoup intervenues historiquement 

- s.19 : Malgré à quelques kilomètres de la Manche qui séparent la France de l’Angleterre 

et ce qui leur empêche de partager leurs frontières, il y avait et il y a toujours une énorme 

connexion. 

- s. 25 : les étudiants du français [...] la prononciation des voyelles nasales glisse souvent 

vers les voyelles orales 

Z mnoha dalších chyb jen namátkou: 

- s. 12: le nombre d’anglicismes ne fait qu’augmente (namísto ne cesse d’augmenter) 

- s. 17 : la dénomination [française] ne faisait que suivait celle de l’anglais (namísto que 

suivre celle anglaise) 

- s. 18 : ajouter une touche élégante à... (namísto une touche d’élégance) 

- s. 20 : les anglicismes lexicaux sont empruntés à l’anglais sans ayant changé son 

orthographe (namísto sans avoir changé leur orthographe) 

- s. 26 : trois d’autres phonèmes français (namísto trois autres) 

- s. 33 : tendance de prononcer un anglicisme de la manière qui correspond aux règles... 

(namísto tendance à prononcer un anglicisme à la manière qui corresponde aux règles) 

- s. 44 : Car les critères [...] ne permettent pas de distinguer [...], nous avons dû vérifier [...] 

(namísto Puisque les critères...) 

- s. 54: aucune des celles données (namísto aucune de ces données) 



- s. 70 : quoi que l’âge de l’emprunt soit (namísto quel que soit l’âge de l’emprunt) 

Ze stylistických prohřešků je třeba zmínit poměrně časté opakovaní slov a jejich 

skupin (namísto jejich nahrazení zájmenem) i celých myšlenek (jen mírně přeformulovaných 

– viz např. několikanásobná prezentace pracovních hypotéz na s. 43 a znovu na s. 53); lze se 

jen domýšlet, zda jde o nevyzrálost autorčina slohu či o snahu uměle prodloužit text. 

Opakování stejných slovních základů v jedné větě, rovněž poměrně časté, sice text zbytečně 

neprodlužuje, místy však narušuje jeho smysluplnost (viz např. s. 53: les prononciations les 

plus souvent prononcées). 

Autorka také nevhodně užívá generalizující inkluzivní subjekt nous tam, kde jde 

zjevně o francouzské mluvčí (např. s. 32, ř. 8 nebo s. 35, ř. 22); zvláště patrné je to na s. 43, 

kde se v rámci jednoho odstavce vyskytuje nous rovněž jako autorský plurál (L’âge des 

locuteurs peut jouer un rôle important dans la manière dont nous prononçons [ils/les 

locuteurs francophones prononcent] les anglicismes. Nous pensons [l’auteur pense] qu’une 

certaine différence de la variabilité existera [...] ). 

Závěrem otázka: proč je graf na s. 52 vzhůru nohama? 

 

Studentka podle mého názoru navzdory uvedeným výhradám splnila požadavky 

kladené na magisterskou práci: prokázala schopnost strukturovat vědecký text, pracovat se 

zdroji (přestože tato oblast podle mého názoru vykazuje nedostatky) a zejména zpracovat 

samostatný výzkum, který přináší některé dílčí poznatky k dosud málo prozkoumanému 

tématu. Proto práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm velmi dobře. 

 

 

Praha, 16. 6. 2014 


