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Posudek vedoucí práce

Bakalářská práce Jany Deákové konfrontuje dvě metody, jimiž je možné zkoumat lexikální rozdíly 

mezi britskou a americkou angličtinou. Původním záměrem práce bylo zmapovat vybrané oblasti 

lexikálních rozdílů mezi oběma varietami. Při přípravě teoretické části práce se ale stále výrazněji 

ukazovalo, že v sekundární literatuře nalézáme sice výčty oblastí divergence mezi varietami a soupisy 

odlišných lexikálních jednotek, popis metod, jimiž byly tyto seznamy získány, však obvykle chybí 

(výjimkou je např. Potts & Baker, 2012). Autorka se proto rozhodla, že se zaměří na možnosti popisu 

lexikálních rozdílů mezi oběma varietami, které nabízejí synchronní korpusy britské a americké 

angličtiny. Zvolila dva opačné přístupy a pro každý z nich jinou dvojici korpusů. První metoda, 

označovaná jako „corpus-driven“, nepředpokládá žádné výchozí hypotézy, postupuje směrem „zdola 

nahoru“, důležité pro její uplatnění jsou srovnatelné korpusy obou variet. Autorka využila korpusů 

britské a americké angličtiny počátku tohoto století (BE2006, AmE2006), jejichž slovní zásobu 

porovnala na základě metody klíčových slov („keywords“). To jí umožnilo identifikovat sémantické 

okruhy, které jsou významněji zastoupeny v každé z variet. Druhá metoda – „corpus-based“ – byla 

použita pro ověření významových rozdílů popsaných v sekundární literatuře. Autorka se zaměřila na 

adjektiva, která se liší v některém z významů, mají v jedné z variet další významy nebo jiné konotace. 

Na základě sekundární literatury vybrala devět adjektiv – cute, dumb, good, regular, clever, cheap, 

mad, neat, cool – jejichž kolokace zkoumala ve dvou největších dostupných korpusech současné 

britské a americké angličtiny (BNC, COCA). Byly porovnány statisticky nejvýznamnější kolokace 

zvolených adjektiv v britské a americké angličtině. Autorka sledovala zastoupení významů 

popisovaných v literatuře jako specificky americké v obou varietách. Na základě sledovaných kolokací 

pak mohla ukázat, zda (nebo jakou měrou) je „americký“ význam doložen i v britské angličtině.

Výsledky této části výzkumu jsou prezentovány přehledně v tabulkách v kapitole 4.2. Detailní 

výsledky, dokumentující také rozsah prozkoumaného materiálu, obsahuje příloha. Práce byla 

průběžně konzultována, nemám proto žádné dotazy.

Závěr

Vedle konkrétních výsledků týkajících se dominantních sémantických oblastí a zastoupení významů 

adjektiv specifických pro jednu varietu ve druhé z variet, ukázala bakalářská práce přednosti a 

omezení obou zvolených metod při zkoumání lexikálních rozdílů mezi varietami. Doporučuji 

bakalářskou práci k obhajobě a předběžně ji hodnotím jako výbornou až velmi dobrou.
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