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Předložená diplomová práce si klade za cíl na základě přesně vymezeného 
diskurzu (materiály rakouské společnosti T-Mobile a slovenského Telecomu) 
vystopovat podobnosti a rozdíly v používání anglicismů. 
Diplomand se zhostil úkolu poctivě a analýzu textů, jež jsou k práci přiloženy 
(str. 163-186) v pěkné úpravě, zasadil do širšího kontextu, jež se týká obecné 
problematiky cizího slova v němčině a slovenštině. Popsal osudy anglicismů 
v těchto dvou jazycích z historického hlediska i z hlediska jejich vnímání 
současnými mluvčími. Naskicoval cesty adaptace přejímek v obou jazycích. 
Neopomenul rozebrat problém purismu, kde cizí slovo funguje jako politikum.
Jmenované body tvoří první čtyři desítky stran práce.

K roli anglicismů v informačních technologiích se autor dostává v kapitole šesté, 
na niž navazuje podstatná část práce, tj. analýzy vybraných textů. Ty jsou 
nejcennější, protože na nich lze názorně ukázat jevy slovotvorné, morfologické i 
stylistické. Celek věnovaný textům německým lze pak konfrontovat s analýzami 
textů slovenských, kde si autor všímá morfologie substantiv, adjektiv a sloves, 
ortografie anglicismů ve slovenštině, dále slovotvorbě a frekvenci. Analýzy jsou 
precizní, doplněny tabulkami, přehledy frekvencí atd. Autor práce však obohatil 
standardní analýzy o nové aspekty, které je třeba ocenit: Texty vybral tak, aby 
byly reprezentativní pro celou dekádu (1999-2010),  snažil se vystopovat 
důvody užití anglicismů na obou stranách. Slovenské texty užívají anglicismů 
méně, a tak zdánlivě nahrávají poznatkům D. E. Zimmera, který považuje 
němčinu za velmi pasivní jazyk, narozdíl např. od jazyků slovanských, jež je 
nepřejímají tak snadno a více si je adaptují. Proces adaptace je ale ovlivňován 
faktory, mezi něž patří mj. i příhodnost slovní formy, frekvence atd. Němčina 
není zase tak pasivní, jak by se zdálo: tvoření hybridů je zde daleko častější než 
ve slovenštině.
Autor si jako pomůcku přibral klasifikaci Brodera Carstensena et al. Přímé 
přejímky (Know-how) jsou častější než hybridy, částečné substituce apod. 
Nejméně je pak zdánlivých, falešných anglicismů (Handy).
Analýzy nestaví do centra slovo jako izolovanou jednotku, ale ukazují i jeho 
kolokabilitu a účast v doménách užití. K tomu použil autor nástroj Self 
Organizing Maps, s nímž pracoval již během studia ve své seminární práci.



Pan Budáč neopomíjí funkci cizího slova jako synonyma, zmiňuje i aspekt 
manipulace adresáta pomocí cizích slov v reklamě. Naivní se pak jeví jeho 
optimistický názor, podle něhož by jazykovědci mohli užití cizích slov nějak 
regulovat. V tomto ohledu by musely za jeden provaz táhnout všechny složky, 
jež utvářejí silové pole, v jehož dynamice se rodí vnímání jazykových forem, jež
uživatel jazyka chápe jako „vhodné“, nebo „nevhodné“.  Normovat slovní 
zásobu ve svobodné společnosti téměř nelze. Z toho vyplývá značná potíž 
s lexikografickým zpracováním cizích slov.

Četnost anglicismů byla v oblasti informačních technologií kritizována těmi, 
kdo dbají na kultivovanou němčinu, je oblíbeným terčem kritiky u dnešních 
puristicky zaměřených uskupení (Gesellschaft für die deutsche Sprache, viz 
http://www.gfds.de/, kde se mj. právě nyní prezentuje nejnovější brožura o 
vztahu Němců k mateřštině, cizím jazykům, anglicismům apod.), jejichž 
tématem je tzv. Sprachverfall. Již méně se těmto odborníkům daří ohodnotit 
funkci anglicismů z hlediska pragmatiky a funkčnosti s ohledem na uplatnění 
v odborných terminologiích, které se stávají všeobecně známými doménami. I
když převažuje pasivní znalost anglicismů, může i tato ulehčit komunikaci. 

Práce je to poměrně zdařilá. Občas se vloudila stylistická neobratnost, občas 
chyba. Někde inklinuje autor k populárnímu stylu a mnohomluvnosti, snad i 
proto, že  zpracovávané téma k tomu přímo svádí zvláště tehdy, když se popisují 
obecné danosti jazykového vývoje.
Pro obhajobu navrhuji téma Problémy lexikografického zpracování anglicismů 
(od excerpce až po zpracování formální i pojmové stránky).

Práci přes uvedené menší výhrady, které jsou vyznačeny přímo v textu 
recenzního výtisku, ráda doporučuji k obhajobě.
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