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Antonie DĚDEČKOVÁ: 

Francouzské lexikální výpůjčky v dánštině 

  

Antonie Dědečková se celé studium věnovala francouzštině a dánštině a vyvrcholením 

jejího poznávání těchto oborů je právě předkládaná bakalářská práce, která je první 

bakalářskou prací, která se uceleně věnuje problematice francouzských výpůjček ve všech 

severogermánských jazycích. 

Studentka nejprve popisuje používanou terminologii v češtině a dánštině, typy 

výpůjček a stručně nastiňuje zásadní výzkum v oboru. Dále se věnuje diachronní perspektivě, 

kde mapuje vliv Francie na Skandinávii, příčiny tohoto vlivu a jeho důsledky pro vývoj 

jazyka. Zde se věnuje jednotlivým severogermánským jazykům, tedy těm pevninským, které 

byly vlivu francouzštiny vystaveny. Závěrem shrnuje moderní přístupy k pravopisu 

francouzských výpůjček v jednotlivých jazycích. 

V praktické části se studentka věnuje současnému stavu francouzských výpůjček 

v dánštině, norštině a švédštině. Sleduje zejména pravopisnou stránku a v případě dánštiny i 

fonetickou. Dále se věnuje i tomu, pro jaké obory jsou francouzské přejímky dosud aktuální. 

Výzkum vycházející ze slovníků dokládá příklady z korpusu. Praktická část je zakončena 

porovnáním přístupů k francouzským výpůjčkám ve sledovaných jazycích. Práci doplňuje 

obsáhlý seznam francouzských výpůjček v dánštině. 

 

Dotazy a připomínky: 

- Číslování kapitol je zavádějící. 

- V kapitole II (o norštině) autorka píše o „spisovné norštině“, ale správně by měla 

zdůraznit, že se jedná o psanou norštinu. 

- Práce obsahuje drobné stylistické nepřesnosti. Např. „…kombinace více přístupů. Ne 

všechny jsou aplikovatelné na francouzské výpůjčky, proto tato kapitola popisuje jen 

relevantní z nich v kontextu francouzských výpůjček.“ (str. 28) 

- Občas se vyskytují chyby v interpunkci. Např. „Je zajímavé porovnat výslovnost 

výpůjček s původní francouzskou výslovností a pozorovat k jakým fonetickým změnám 

při přejímání došlo.“ (str. 33) „V Norsku, …, měla dánština výhradní postavení, coby 



jazyk úřední i literární.“ (str. 42) „Roku 1998 přijala Språkrådet – Rada pro norský 

jazyk, následující usnesení týkající se adaptace výpůjček.“ (str. 42) 

 

Hodnocení: 

 Práce je relativně přehledná, logicky vystavěná a dokládá schopnost autorky orientovat 

se v sekundární literatuře a adekvátně ji využít v praxi. Autorka měla velmi ambiciózní cíl – 

komplexní pohled na výpůjčky ve třech severogermánských jazycích. Je zjevné, že opravdu 

obšírné pojetí na takto malé ploše není možné, navíc to ani není účelem bakalářské práce. 

Oceňuji snahu autorky vypořádat se i s norštinou a švédštinou, se kterými se během 

bakalářského studia setkávala jen okrajově, a pro potřeby této práce musela číst i sekundární 

literaturu v těchto jazycích. Vzhledem k logickému zaměření autorky na dánštinu pak práce 

může působit nevyváženě, což je ovšem vzhledem k okolnostem prohřešek odpustitelný. 

Přínosné a chvályhodné je i zaměření na fonetickou analýzu, když zájem o fonetiku bývá u 

studentů pramalý. 

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, a proto ji doporučuji 

k obhajobě. Navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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