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 Předložená bakalářská práce se zabývá výpůjčkami francouzského původu 

v severogermánských jazycích, především v dánštině a švédštině. Autorka přistupuje k tématu 
z diachronní i synchronní perspektivy a podrobuje francouzské výpůjčky lexikální, grafické a 

fonetické analýze. Přílohou práce je seznam téměř dvou tisíc francouzských výpůjček 

v dánštině, které autorka samostatně vypracovala ze slovníku současné dánštiny, a které se 
staly předmětem jejího výzkumu. 

 Práce je uvedena teoretickou částí, ve které Antonie Dědečková stručně a jasně 
vysvětluje používanou terminologii a popisuje jednotlivé typy výpůjček. Zmiňuje přitom jak 
český teoretický přístup, tak pro dánskou lingvistiku typické rozdělení na låneord (autorka 
překládá jako „výpůjčky“) a fremmedord („cizí slova“). Drobnou kritickou poznámku bych 

měla právě k terminologii a překladu daných pojmů, neboť autorka v souladu s českou 

lingvistickou tradicí operuje v celé práci s pojmem „výpůjčka“, přičemž ale zkoumá 
především fremmedord - tento terminologický problém by měl být v teoretické části práce 

podrobněji okomentován a celý koncept låneord a fremmedord v praktické části více 

zohledněn (např. v grafické analýze). 

Druhý oddíl se zabývá diachronní perspektivou se zaměřením na 17. a 18. století, kdy 
byl francouzský vliv na dánskou a švédskou slovní zásobu nejsilnější, pozornost je věnována i 

jazykovému purismu a reformě pravopisu ve 20. století. V následné části o synchronní 
perspektivě autorka zkoumá současnou podobu jazyka a podrobuje francouzské výpůjčky 

jednotlivým analýzám. Závěrečnou část pak tvoří grafická analýza galicismů v norštině a 

švédštině. Rozdělení bakalářské práce do daných oddílů považuji za velmi smysluplné, neboť 

tím autorka přehledně rozčlenila široký kontext, ve kterém daný jev zkoumá. Lehce matoucí 
je však práce s číselným členěním, především kombinace arabských a římských číslic (proč je 

římská I. použita až pro kapitolu Synchronní perspektiva, zatímco předcházející diachronní 
perspektiva je uvozena arabskou číslicí 5?). 

Bakalářská práce se vyznačuje řadou kvalit, především se jedná o přehledné 

zpracování tématu, se kterým se česky čtoucí čtenář nemůže jinde seznámit. Vyzdvihla bych 

také množství příkladů, kterými autorka obohatila teoretickou část (například v kapitole 4 jsou 
velmi dobře demonstrovány jednotlivé tematické oblasti slovní zásoby, ve kterých se 
s francouzskými výpůjčkami často setkáváme), stejně jako prakticky uspořádané a 

okomentované příklady ve fonetické analýze, kterou samu o sobě považuji za jeden 

z nejzajímavějších přínosů práce. Po stylistické rovině se jedná o uspokojivou práci, autorka 
by se však do budoucna měla vyvarovat nadužívání ukazovacích zájmen, jak je tomu 
například v kapitole 1. Úvod. 

Největší slabinou práce je podle mého názoru příliš široce vymezený cíl a s tím 
související nedostatečná interpretace výsledků. Autorka si v úvodu práce stanovuje za cíl 
podat „ucelený přehled o historickém kontextu příchodu a o existenci francouzských přejímek 



ve skandinávských zemích a ortografických a fonologických změnách, které se v daných 
jazycích kodifikovaly“. Tuto ambiciózní představu se však nepodaří zcela naplnit, a to 

především z důvodu nesourodého zpracování výpůjček v jednotlivých skandinávských 
jazycích. V kapitole o diachronní perspektivě se autorka věnuje přejímání francouzských slov 

do dánštiny a švédštiny 17.-19. století (souhlasím s tím, že vývoj norštiny v daném období je 
v kontextu francouzských výpůjček irelevantní), situace ve 20. století je však popsána pouze u 
dánštiny, přičemž pro naplnění cíle by bylo záhodno podrobněji přiblížit situaci i ve zbylých 

dvou zemích. Synchronní perspektiva pak nabízí lexikální, grafickou a fonetickou analýzu 
francouzských výpůjček v dánštině a grafickou analýzu v norštině a švédštině. Díky tomu, že 

autorka provedla grafickou analýzu galicismů ve všech třech skandinávských jazycích, mohla 
z následného srovnání vyvodit zajímavé výsledky a doložit tendenci dánštiny držet se co 
nejstriktněji původního pravopisu cizího slova. Fonetická analýza provedená pouze u 
výpůjček v dánštině sice sama o sobě přinesla zajímavé poznatky, pro dosažení stanoveného 
cíle by však bylo nutné provést srovnání i s analýzou v ostatních jazycích, což by zákonitě 

překročilo požadovaný rozsah bakalářské práce. Autorka měla ve své práci buď výrazněji 
předložit argumenty pro takto zvolený přístup, nebo lépe zformulovat cíl svého výzkumu - 
zaměřit se například pouze na dánštinu a kontext ostatních jazyků zmínit pouze okrajově 
(čemuž by i lépe odpovídal zvolený název práce, ve kterém není ani zmínka o dalších 

skandinávských jazycích) nebo provést jednu konkrétní analýzu podrobněji ve vztahu ke 

všem třem jazykům, které by ale dostaly odpovídající prostor i v teoretické části. 

I přes uvedené kritické připomínky je práce výsledkem rozsáhlého samostatného 
výzkumu a svědčí o prostudování relevantní odborné literatury. Antonie Dědečková prokázala 
znalosti z více vědních oborů (od jednotlivých lingvistických disciplín přes historii až po 

dějiny literatury) a její zpracování tématu odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou 

práci.  

Bakalářskou práci proto doporučuji k obhajobě a hodnotím ji klasifikačním stupněm 

velmi dobře. 
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