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Diplomantka si zvolila aktuální a co do metodiky zpracování náročné téma a využila při 

něm i svého pobytu na francouzské univerzitě v rámci programu Erasmus, během něhož se jí 

podařilo získat nezbytné studijní materiály a shromáždit lingvistický korpus. Zaujala ji 

problematika vývoje slovní zásoby obecně a francouzské zvláště za situace, kdy pozorujeme 

výraznou akceleraci, a to jak v rovině francouzské slovotvorby, tak co do přejímek z cizích jazyků a 

jejich následné existence v současné francouzské slovní zásobě. Za metodická východiska autorka 

zvolila teoretické ukotvení tématu v rovině lexikální morfologie a neologie, tyto poznatky následně 

aplikuje při analýze shromážděného lexikálního korpusu žurnalistického typu – deník Le Monde a 

bulvární týdeník Voici. Na tomto základě potom z korpusu vybírá neologismy, jež jsou ukázkou a 

příkladem různých slovotvorných postupů typických pro formování francouzské slovní zásoby.  

 

K zajímavým poznatkům slovotvorných analýz patří jednak konstatování, že nejčastějšími 

současnými neologismy ve francouzštině jsou přejímky z anglického jazyka a redukce 

víceslabičných francouzských slov, a to napříč jednotlivými vrstvami jazyka, kdy tyto výpůjčky či 

zkrácená slova začasté přecházejí z roviny spisovného jazyka do nižších stylových registrů. Při 

hodnocení, hledání hranic neologie a slov do slovní zásoby již přijatých, při  jejich zařazení 

k jazykovému registru si je autorka vědoma určité míry subjektivnosti tohoto hodnocení zesílené i 

skutečností, že francouzština není jejím mateřským jazykem. Získané poznatky autorka přehledně 

shrnula jak ve vytvořeném grafu srovnávajícím výskyt a typy neologismů v obou žurnalistických 

zdrojích, tak v závěru diplomové práce, která dokazuje, že autorka se svého úkolu zhostila úspěšně.    

 

Je škoda, že autorka napsala práci česky, byť na dobré jazykové a stylistické úrovni, když 

většina odborné literatury a zdroje korpusu jsou francouzské – vyvstala tím nutnost převádět, 

případně hledat vhodné terminologické alternativy běžné v české lexikologii, což se při odlišnosti 

jazykové typologie a charakteru lexika obou jazyků nemohlo beze zbytku podařit. Na druhou stranu 

volba češtiny autorku dovedla ke studiu základů české lexikologie, což lze nepochybně považovat 

za pozitivum, zvláště při komparaci některých česko-francouzských lexikálních jevů. Práce je dobře 

zvládnutá i po formální stránce, pracuje adekvátně s relevantní odbornou literaturou, terminologií, 

citacemi a poznámkovým aparátem a je, až na menší opomenutí v interpunkci, v zásadě bez 

hrubých chyb.   

Diplomová práce Bc. Anny Hánkové splňuje nároky na ni kladené, proto ji ráda doporučuji 

k obhajobě. 

 

Při obhajobě by se diplomantka mohla zmínit, jakou roli hraje kontext při posuzování neologie a 

zařazení lexikálních jednotek mezi jazykové registry. 

 

V Praze dne 8. září 2017                                       Dr. PhDr. Renáta Listíková, MCF  
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