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Obsah práce: Bakalářská práce Adély Boháčkové si klade za cíl popsat lexikum na 

území dnešního Belgického království, a to na základě metalingvistického korpusu, který 

vychází ze slovníku Le Petit Robert. V teoretické části práce nastiňuje historický vývoj země, 

včetně její jazykové situace a uvádí charakteristiku belgicismů. Praktická část práce je jednak 

věnována skladbě a analýze metalingvistického korpusu, jednak dotazníkovému šetření s cílem 

popsat užití belgicismů ze strany rodilých mluvčích. Přílohami práce jsou korpus slov a 

zadávaný dotazník.  

Formální aspekty práce: Práce je psána srozumitelně a přehledně, chyby a překlepy 

nejsou příliš časté (např. str. 30 – samostatná výrazy místo samostatné výrazy, str. 40 – v rámci 

několika slovní místo v rámci několika slovníků). Text je vhodně členěn pomocí desetinného 

třídění, tohoto třídění je využito i pro vnitřní odkazy v práci, což přispívá k celkové koherenci 

textu. Bibliografické odkazování je vedeno pomocí odkazování pod čarou. Citace jsou řádně 

uvedeny dle platné normy, lepší by ovšem bylo a) nevyužívat opětovné citace (op.cit.) přes 

hranici stránky (např. str. 17, 18), b) odkazovat autorem a datem vydání publikace místo 

autorem a názvem publikace (např. str. 19). Text zcela postrádá poznámkový aparát (kromě 

bibliografických odkazů). Zařazené grafy a tabulky jsou přehledné, pouze na str. 50 by bylo 

vhodné neužívat dva téměř identické odstíny modré v rámci jednoho grafu. Stejně tak splývající 

barvy v grafu na str. 36 by bylo vhodnější výrazněji diferenciovat. Výše zmíněný graf je 

koláčový, více přehlednější, kvůli velkému počtu dat, by byl nicméně jiný typ, např. sloupcový.  

 

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 



 

 

 

 

 

Pro grafy na str. 30 a 36 by také bylo vhodné uvést údaje v absolutních hodnotách a také uvést 

z jaké konečné hodnoty jsou daná procenta vypočtena. Autorka v práci, zejména v přílohách,  

používá zkratky (str. 63-109), k uvážení by však bylo uvést jejich seznam s vysvětlením tak, 

aby i nefilologický čtenář zkratkám porozuměl. Požadavky na rozsah bakalářské práce text 

splňuje.  

 Hodnocení obsahu práce: Autorka v teoretické části prokazuje schopnost porozumění 

a strukturované syntéze daného tématu s využitím dostatečného množství bibliografických 

zdrojů. Do teoretické části velmi vhodně zařadila shrnutí zásadních dějinných momentů s cílem 

lépe pochopit jazykovou situaci dnešního Belgického království. Kromě toho se v teoretické 

části věnuje vymezení termínu belgicismus (kapitola 4), kde nabízí několik definic. Bylo by 

vhodné, aby v závěru kapitoly shrnula své pojímání daného termínu. Nedostatečné vymezení 

užívaných termínů lze v práci ještě několikrát najít: např. jak autorka definuje termín hon na 

belgicismy na str. 23, lexikální pole na str. 34 nebo jaký je rozdíl mezi lexikálním a 

sémantickým belgicismem ze strany 25? Praktická část práce sestává z analýzy 

metalingvistického korpusu a dotazníkového šetření. Na str. 26 autorka uvádí, že dále rozvede 

důvody výběru metalingvistického korpusu ke zkoumání daného jevu, tyto důvody však v práci 

chybí. Vhodné by také bylo, aby autorka explicitněji zmínila hypotézy – otázky pro tuto část a 

dále na tyto hypotézy – otázky reagovala (hypotézy jsou vágně zmíněny na str. 26 (lepší by 

ovšem bylo zařadit je dříve, a ne až na str. 26), jejich zodpovězení je velmi vágně uvedeno na 

str. 34). A-propos, na str. 35 autorka uvádí, že hypotéza předpokládající, že většina belgicismů 

bude výpůjčkou z vlámštiny či valonštiny potvrzena nebyla (pouze ve 4% pro každý 

z uvedených jazyků) – to je celkem zajímavé zjištění – mohla by autorka uvést důvody pro 

takový výsledek? Druhá část je věnována dotazníkovému šetření, jehož metodologie je v zásadě 

dostatečná, jako podnět k diskuzi bych uvedla data ze str. 48-49: ač se autorka správně snaží o 

vyvážené sociolingvistické pokrytí, tak tomu ve výsledku zcela tak není. Z dotazovaných lidí 

je výrazně více těch starších, výrazně více žen než mužů a výrazně více lidí s vyšším vzděláním. 

Může toto mít vliv na získané výsledky? Pokud ano, jaký?  

 

 

 



 

 

 

 

 

I přes uvedené výtky autorka prokázala schopnost syntetizovat literaturu, analyzovat data a 

provést solidní dotazníkové šetření. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou 

výborně.  
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