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 Předložená bakalářská práce Jany Deákové představuje tematicky velice zajímavou a 
podnětnou studii využívající korpusových metod ke zkoumání lexikálních rozdílů mezi 
americkou a britskou angličtinou. Pozornost je věnována především otázce zastoupení 
klíčových slov americké i britské angličtiny v základních sémantických okruzích a pronikání 
amerikanismů do současné britské variety. Těžiště autorčina výzkumu však neleží pouze v 
popisu a klasifikaci odlišných lexikálních jednotek, ale též v porovnání dvou rozdílných 
metodologických přístupů (tzv. corpus-driven a corpus-based). 
 Prvý z těchto přístupů autorka aplikovala pro vyhledávání klíčových slov v obou 
jazykových varietách. V této části výzkumu diplomantka využila korpusů American English 
2006 a British English 2006, které byly zvoleny pro svou relativně dobrou porovnatelnost, a 
to jak v časovém období, které reprezentují, tak ve své velikosti. Na základě poznatků 
získaných studiem odborné literatury pak autorka nalezená lexikální klíčová slova následně 
roztřídila podle jejich významových kategorií. Ukázalo se, že v americké angličtině výrazně 
převažují klíčová slova z oblasti státní administrativy, politiky, vojenství a obchodu, zatímco 
v angličtině britské lze nalézt více slov spojených s oblastmi sociálními, jakými jsou rodinná a 
společenská hierarchie, vzdělávání a zdravotnictví. 
 V druhé části svého výzkumu se autorka zaměřila na problematiku popisu lexikálních 
jednotek, které se hojně vyskytují v obou zkoumaných varietách, ale jejichž význam se 
překrývá pouze zčásti (rozdíly lze pozorovat jednak v přítomnosti dalšího, původně 
nesdíleného, sémantického odstínu vyskytujícího se primárně pouze v jedné z variet, jednak 
v odlišnostech konotačních). Pro tuto část výzkumu zvolila diplomantka za své zdroje 
v současné době nejrozsáhlejší volně přístupné korpusy americké a britské angličtiny BNC a 
COCA. V souladu s analýzou sémantických odchylek předkládaných v autorce dostupné 
sekundární literatuře, bylo zvoleno devět adjektiv (cute, dumb, good, regular, clever, cheap, 
mad, neat a cool), které byly následně porovnány z hlediska svých statisticky 
nejvýznamnějších kolokátů. Výsledky autorčina výzkumu stvrzují výchozí domněnku o 
postupném pronikání amerického prvku do britské angličtiny (přítomnost významového 
odstínu typicky spojovaného s americkou angličtinou ve varietě britské byla pozorována u 
více než poloviny zkoumaných adjektiv).  
 Bakalářská práce Jany Deákové zpracovává velice bohaté a mnohovrstevnaté téma. Na 
autorčině přístupu je především nutno ocenit její způsob práce s korpusy – text praktické 
kapitoly obsahuje nejen soupis vybraných rozdílů mezi oběma angličtinami, ale poskytuje též 
praktický vhled do obou uplatňovaných korpusových metod. Na svém výzkumu autorka 
názorně ukazuje výhody i nevýhody zvolených metod, způsob jejich použití, ale kupř. i jejich 
praktická omezení spojená s výběrem zdrojového materiálu. Práci bohužel místy značně 
oslabují nedostatky formálního i obsahového rázu, mezi něž patří ne vždy přítomná stylistická 
adekvátnost (nadužívání autorského I), chybování ve členech, interpunkci a pravopisu a ve 
vybraných pasážích i nedostatek explicitnosti. V teoretické kapitole práce rovněž není místy 
zcela zřetelně indikováno, ze kterého zdroje autorka tu kterou informaci čerpala, což činí 
orientaci v textu poněkud složitější.   



Má hlavní výtka směřuje především ke způsobu prezentace výsledků ve druhé části 
výzkumu, u nichž se domnívám, že jsou z pohledu čtenáře podány až příliš stroze a 
zjednodušeně. Autorka zde dokládá šíři sémantických okruhů zkoumaných adjektiv primárně 
na souhrnných tabulkách, které obsahují výpisy nalezených kolokátů. V řadě případů jsem 
však přesvědčena, že závěry, které autorka předkládá, není pro čtenáře možné dovodit pouze 
na základě uvedeného soupisu, ale je k nim třeba detailnějšího prozkoumání jednotlivých 
výskytů. Uvítala bych proto mnohem větší rozsah citovaných příkladů (ať už v samotném 
textu práce nebo v příloze). Stejně tak by bylo vhodné přesunout popis vyhodnocování 
jednotlivých významů (str. 51) na začátek oddílu 4.2 a nikoli až na jeho konec.  
 
K práci bych ráda vznesla následující dotazy: 

1) Z jakých důvodů považuje autorka Strevensovu klasifikaci pro účely této práce za 
nejvhodnější (str. 10-11)?  

2) Proč jsou mezi lexikální klíčová slova řazena i modální slovesa a zájmena? 
3) Mohla by autorka podrobněji popsat a zdůvodnit proces výběru jednotlivých adjektiv? 
4) Práce se věnuje především otázce amerikanizace britské angličtiny. Setkala se při 

svém výzkumu autorka i s procesem opačným (tj. přecházením britských lexikálních 
jednotek nebo jejich významových odstínů do angličtiny americké)?  

5) Domnívá se autorka, že by bylo možné identifikovat a popsat důvody, proč se 
v americké varietě setkáváme s přítomností odlišných konotací či kolokací (jmenujme 
např. slovo cute)? 

 
Závěr: 
Přes jisté formální i jazykové nedostatky splňuje bakalářská práce Jany Deákové požadavky 
na tento typ práce kladené. Doporučuji ji proto k obhajobě a předběžně hodnotím známkou 
velmi dobrou až dobrou. 
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