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Studentka pom�rn� d�kladn� zpracovala téma týkající se ohromného rozší�ení užití 
anglického jazyka pro komunikaci v dnešním sv�t�, s ohledem na zna�ný nár�st významu 
angli�tiny zejména v posledních dvou desetiletích v d�sledku rozmachu informa�ních 
technologií. Cennou sou�ástí práce je autor�in vlastní výzkum použití angli�tiny a náhledu na 
tento sv�tový jazyk mezi n�kolika sty �eských ob�an� n�kolika v�kových kategorií. 
 
V kapitole nazvané ´Historical Development´ se autorka opírá o renomované dílo D. Crystala  
a p�edstavuje geografické rozší�ení angli�tiny ve sv�t� v d�sledku kolonizace a 
hospodá�ského rozmachu Británie a USA. V kapitole ´English Today´ cituje rozlišení 
anglicky hovo�ící populace na ´inner, outer and expanding circles´ podle B.B. Kachru a 
sleduje další aspekty dominance angli�tiny v Evrop� a ve sv�t�.  
 
Hlavní sta� práce se zabývá enormním uplatn�ním angli�tiny v r�zných oborech lidské 
�innosti (komunikace, informa�ní technologie, školství, v�da apod.) obecn� a podrobn�ji 
popularitou výuky angli�tiny na �eských školách po�ínaje mate�skými. Vliv angli�tiny na 
lexikální stránku �eštiny a okrajov� na další jazyky s uvedením n�kolika desítek anglických 
výraz� p�ejatých do obecného úzu tvo�í obsah další kapitoly hlavní �ásti práce. Pr�zkum mezi 
�eskými studenty a uživateli angli�tiny a jeho stru�ný rozbor a záv�ry p�edchází pom�rn� 
krátkému shrnujícímu celkovému záv�ru práce. 
 
Pravd�podobn�  by bývalo bylo vhodné v této práci objasnit v historickém pohledu  termín 
lingua franca a, což považuji za d�ležit�jší, podívat se i na opa�ný vliv související s 
rozší�ením angli�tiny, tj. jak je  sám anglický jazyk ovliv�ován a zjednodušován v d�sledku 
globálního rozší�ení, p�ípadn�  p�ipomenout existenci zjednodušené formy zvané ´Globish´ 
apod. Autorka tohoto posudku musí vyjád�it nesouhlas se zjednodušeným tvrzením studentky 
na str. 27, že d�íve (v dob� školních let n�kterých dosp�lých  respondent�) se angli�tina na  
�eských školách nevyu�ovala.  
 
Luisa Pánková vládne velmi dobrou angli�tinou, jak v oblasti slovní zásoby, tak syntaxe, a 
velmi dob�e ovládá dokonce i anglickou interpunkci. Text je koherentní a velice jasn� �len�ný 
do kapitol, p�i �emž v záv�ru každé kapitoly je  obsah stru�n� shrnut a zárove� je 
systematicky anoncován zám�r kapitoly následující.   Ne�etná drobná jazyková pochybení se 
vyskytla nap�. v  použití výraz� information, advertisement, countryside,  to provide 
(nevhodné spojeni pieces of information na str. 19 a 29, opakovan� advertisement namísto 
advertising nap�. na str. 18, provide namísto provide with na str. 25, people living in the 
countryside namísto nap�. outside big cities na str. 28, emigrants namísto immigrants  na str. 



9). Není jasné, pro� je v práci slovo anglicism uvád�no  vždy s velkým po�áte�ním 
písmenem. 
 
Práce je podložena citacemi z tišt�ných i internetových zdroj�, které jsou pe�liv� uvedeny 
v bibliografii.  
 
V práci neshledávám  závažné  nedostatky – autorka dostála požadavk�m kladeným na KAJL 
PedFUK na bakalá�ské práce. 
 
V p�ípad�, že autorka uvažuje o navazujícím magisterském studiu, mohla by tuto práci 
pojmout jako základ práce diplomní a v hlavní �ásti se zabývat p�sobením globálního užívání 
angli�tiny na tento jazyk samotný a zvlášt� pak analyzovat názory na akceptaci t�chto zm�n 
odbornou a neodbornou ve�ejností, p�ípadn� na jejich možnou kodifikaci. 
 
 
P�edloženou bakalá�skou práci  p�ijímám k obhajob� a vzhledem k tém�� bezchybné a 
naprosto p�irozen� zn�jící angli�tin�, jakož i k nebývale rozsáhlému vlastnímu výzkumu  
navrhuji hodnocení známkou 1. 
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