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Obsah a cíle práce. Předkládaná bakalářská práce se věnuje otázce belgicismů s ohledem na 
jejich zastoupení v metalingvistickém korpusu. Cílem práce pak bylo dle vlastních slov autorky 
„podat přehledný souhrn lexikálních belgicismů, a to jak teoretickým způsobem pomocí 
slovníku, tak praktickým způsobem pomocí respondentů v dotazníkovém šetření“ (s. 9). Takto 
nadefinované téma a jeho cíle byly ve zpracování obsahu práce naplněny. 

Formální aspekty práce. Bakalářská práce je psána velmi kultivovanou češtinou, užívá 
odborného vyjadřování, chyby, případně prohřešky vůči úzům jsou velmi vzácné. Pozor však 
na některé nepříliš vhodné formulace, např. „Jak došlo k jazykové diverzitě jsme si shrnuli…“ 
(s. 55). V akademickém diskurzu se většinou upřednostňují neosobní vazby (např. vznik 
jazykové diverzity byl popsán…). 

Odkazy na bibliografii odpovídají zvyklostem v oboru, tj. citační normě ISO 690, 690-2. 
Grafická úprava práce je uspokojivá a formátování je jednotné v celé práci. Práce je doplněna 
o tabulky a grafy, jež byly vhodně zařazeny, jsou přehledné, číslované a autorka na ně v textu 
přímo odkazuje.  

Na některých místech zůstávají odsazená znaménka procent, příp. předložek (srov. např. s. 11). 
Nové kapitoly by se měly nacházet na nové, další, straně (explicitně kap. 5). Název pro 
tabulku 4 na s. 43 je neúplný. Rovněž by bylo vhodné zakončit tuto tabulku, resp. danou 
kapitolu, krátkým syntetickým komentářem.  

Hodnocení obsahu práce. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická 
část čítá čtyři kapitoly, které jsou sice kompilačního charakteru, ale řádně odkazují na použitou 
literaturu a jsou i případně opatřeny komentářem ze strany autorky, zejména v případě 
vymezení terminologie, se kterou se v práci později operuje. První tři kapitoly se věnují 
především otázce Belgie, jejímu demografickému vymezení, stručnému historickému přehledu 
a jazykové situaci. Poslední kapitola teoretické části definuje termín belgicismus a představuje 
jeho rozličná uchopení v rámci lingvistiky. 

Praktická část obsahuje kapitoly dvě. První se věnuje popisu lexémů ze slovníku Le Petit 
Robert, kterého bylo použito pro analýzu a výběr slov korpusu, a dále porovnává i data z jiných 
vybraných slovníků. Druhá kapitola praktické části, v pořadí s číslováním šestá, představuje 
dotazníkové šetření, jehož bylo využito pro ověření užití a znalostí vybraných belgicismů ze 
strany rodilých mluvčích. Metodologie celého výzkumu je jasně popsána (kap. 6.1.) a výsledky 
přehledně prezentovány a komentovány. Počet respondentů je pro plnění bakalářského úkolu 



naprosto dostatečný. I když je představován pouze nepatrný vzorek populace, navíc 
demograficky rozmanitý, umožňuje nám alespoň nahlédnout do povědomí uživatelů jazyka a 
nastínit určité tendence. 

Kapitoly na sebe logicky navazují a text je provázaný, působí koherentně. 

 

Celkový dojem z práce je velmi kladný, autorka prokázala schopnost analýzy odborné literatury 
a na jejím základě vytvořila vlastní teoretickou bázi, která jí posloužila jako odrazový bod pro 
praktickou část, v níž byla schopna zhodnotit své znalosti z oblasti lexikologie a aplikovat 
sociolingvistické metody formou dotazníku.  

 

I přes drobné výhrady (supra) doporučuji předkládanou bakalářskou práci k obhajobě a 
navrhuji hodnocení výborně. 
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