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 Obsah. Diplomová práce se zabývá fonetickou adaptací anglicismů ve francouzštině. Teoretická 

část zahrnuje výklad o důvodech přejímání anglicismů a o puristických tendencích, typologii 

anglicismů, přehled fonémů standardní britské angličtiny a francouzštiny, popis adaptačních procesů 

na jednotlivých jazykových rovinách a podrobnější pojednání o fonologické aproximaci. 

 V praktické části diplomantka analyzuje 50 nejfrekventovanějších anglicismů, které uvádí slovník 

Le Petit Robert s variantní výslovností. Výslovnost těchto slov ověřuje na vzorku 20 rodilých 

respondentů. Analyzuje adaptační principy, jimiž se jednotlivé výslovnostní varianty řídí, a vyčleňuje 

osm nejnápadnějších variantních fonetických jevů, které rozebírá podle věku respondentů, znalosti 

angličtiny a stáří výpůjčky. První dvě kritéria se ukazují pro způsob adaptace výpůjčky jako relevantní, 

vliv třetího je nejasný. 

 

 Struktura a metodologie. Práce má logickou strukturu a je podložena odbornou literaturou 

s náležitým systémem odkazování. Výhrady lze mít pouze k oddílu Défense de la langue française, 

který zahajuje teoretickou část, ač stojí víceméně mimo lingvistiku a je svou povahou „negativní“ – 

tento oddíl bylo vhodné zařadit na konec teoretické části. Dále není zřejmé, proč je nutné vyčleňovat 

zkracování (abrègement) jako zvláštní integrační proces na stejné úrovni jako asimilace (assimilation) 

– i při zkracování dochází k asimilaci; navíc je tento proces okrajový. 

 Metodologie využitá v praktické části je komplexní a účelná: zahrnuje lexikografickou rešerši ve 

třech relevantních slovnících a internetovém frekvenčním slovníku, nahrávku skupiny respondentů, 

sluchovou analýzu s transkripcí, klasifikaci forem a jejich statistické zpracování včetně použití 

netriviálního statistického testu (Spearmanův korelační koeficient, str. 69). Originálním přínosem je 

aplikace nedávno navrženého paradigmatu adaptačních principů na zkoumaný vzorek (zejm. graf na 

str. 57), byť s určitým množstvím chybných nebo nejasných řešení (viz poznámky přímo v textu práce 

na str. 54–56). O schopnosti generalizace svědčí také tabulka na str. 41, která je přehledným shrnutím 

aproximačních principů pro monoftongy. V závěru práce (str. 77) nechybí upozornění na omezenou 

platnost závěrů. 

 Výsledky získané empirickým zkoumáním (výslovnostní rozdíly podle věku respondentů, jejich 

znalosti angličtiny a stáří výpůjčky) by bylo vhodné více interpretovat: Proč mají např. starší mluvčí 

tendenci více uplatňovat pravopisný princip? Prokázání závislosti mezi způsobem adaptace a dvěma 

prvními kritérii je zřejmě největším přínosem experimentální části. 

 

 Formální a jazyková stránka. Práce je psána ve francouzštině, která je srozumitelná, lexikálně 

bohatá, avšak kromě poněkud větší opisnosti a některých nepřesných formulací obsahuje velké 

množství gramatických chyb, nekoherentních míst a dalších stylistických problémů. Jen v úvodní části 

(str. 9–13) lze takovýchto problémů napočítat přes dvacet (viz poznámky přímo v textu práce). 

 

Konkrétní připomínky k textu a náměty k obhajobě: 

- Str. 20: Výraz xénisme je v textu prezentován jako ekvivalent lexikálního anglicismu – toto 

pojetí není obvyklé. 

- Str. 22: Příklady fonetických anglicismů (pyjama, zoo) jsou relevantní pouze pro Kanadu – to 

je nutné v textu uvést, jinak je příklad zavádějící. 

- Str. 24: Samohláska [ə] je uvedena současně mezi předními i středními samohláskami. 

- Str. 35: Nelogická formulace: „opozice délky zanikla ve 12. století, ale lze ji pozorovat ještě 

v 17. století“. 

- Str. 26 a dále: I když excerpované slovníky používají transkripční znak [ɔ̃], je v současné době 

výstižnější znak [õ] (takto např. v citovaném díle Dohalská – Schulzová). 

- Str. 27: Pojetí labializace u anglických samohlásek není jasné – v textu se říká, že jediná 

samohláska s neutrální labializací je [ə], zatímco v tabulce jich je více. 

- Str. 28 a dále: Klasifikace souhlásek vychází z tradic/zdrojů charakteristických pro daný jazyk. 

Vhodnější by ale bylo nalézt jednotný klasifikační princip – zejm. opustit klasifikaci 



aproximant jako frikativ. Při použití dvou způsobů klasifikace vytváří text dojem, že se 

v zásadě shodné souhlásky liší. V pasáži o francouzských souhláskách například není zmínka 

o laterálách, zatímco v pasáži o anglických souhláskách ano (str. 30); podobně asymetrická je 

pasáž o znělostních párech (str. 30). 

- Str. 33: Dvojí způsob zacházení s anglicismy podle Retmana je nepřesvědčivý – nejasné jsou 

termíny „prononcer à l’anglaise“ a „selon les règles phonologiques traditionnelles du français“. 

Ve skutečnosti se zdá, že má autor na mysli v prvním případě fonologickou aproximaci (to ale 

není výslovnost „po anglicku“) a v druhém grafickou výslovnost. – Pasáž by si zasloužila 

kritickou reflexi. 

- Str. 36: Pravopisná reforma z r. 1990 je v textu prezentována jako závazná – dosud však lze 

používat i starší pravopis. 

- Str. 40: Slovo fan je v tabulce podle Retmana uvedeno s výslovností [fã] – nejde o omyl? Bylo 

by také vhodné upřesnit, na čem je Retmanova statistika založena (slovníky, nahrávky?). 

- Str. 52: Titul grafu prononciations attestées et retenues par les locuteurs je nejasný. 

- Str. 63: Poslední zkoumaná kategorie (phénomène 8) je definována jako konflikt mezi 

aproximací a pravopisnou výslovností – totéž ale platí pro všechny předchozí kategorie. 

- Str. 67: Kladný, resp. záporný korelační koeficient neodpovídá lineární, resp. nelineární 

závislosti, ale spíše stoupající, resp. klesající funkci. 

- Str. 72: Jakým způsobem lze z grafů vyvodit závěr, že čím novější je výpůjčka, tím je její 

výslovnost proměnlivější? 

 

 Závěr. Diplomová práce je teoreticko-empirickou studií málo prozkoumaného tématu, která přináší 

určité originální výsledky, byť omezené velikostí vzorku. Diplomantka splnila všechny hlavní 

požadavky kladené na tento typ práce (využití odborné literatury, teoretický rozklad, práce 

s jazykovými daty, analýza). Pokud jde o metodologii, prokázala místy samostatnost a kreativitu. Je 

však třeba dodat, že v textu práce je řada nedostatků – spíše lokálních než globálních – v logické 

výstavbě výkladu, přesnosti prezentace a stylistice. Tyto problémy  možná vyplývají z nedostatku času 

při přípravě textu. Navrhuji hodnocení známkou výborně nebo velmi dobře, v závislosti na výsledku 

obhajoby. 
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