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Jazyk mexické mládeže z hlediska slovní zásoby 
(Posudek vedoucího diplomové práce) 

Diplomantka zvolila za téma své práce okruh otázek týkající se lexikálního plánu 
mexické španělštiny se zaměřením na určitou sociální skupinu. Na rozdíl od jiných prací 
zabývajících se americkými variantami španělského jazyka a jejich slovní zásobou 
nezvolila popisný přístup, nýbrž se zaměřila na vlastní sociolingvistický výzkum. 

Těžiště práce, rozčleněné funkčně do tří částí, spočívá ve velkém množství 
autentického dokumentačního materiálu, který autorka shromáždila během studijního 
pobytu v Mexiku, a jeho analýze zejména z diasíratického hlediska. Neméně důkladné je 
zasazení problematiky do širšího historicko-geografického kontextu v rozsáhlé teoretické 
části, jež pokrývá široké spekturm názorů jak španělských tak českých lingvistů, 
diatopická a diafasická charakteristika zkoumaného jazyka a pojednání o vlivu nativních 
jazyků, zejména nahuatlu, a angličtiny. 

Z lingvistického hlediska jsou hodnotné kapitoly empirické části, v níž jsou 
uplatňovány teoretické aspekty definované úvodem, např synonymické řady, klíčové pojmy 
či klíčová slova. Velmi cenný je excerpční materiál, který byl v práci oproti původnímu 
rozsahu omezen, avšak mnohé příklady by si zasloužily podrobnější komentář. Excerpta 
jsou ovšem podrobně zdokumentována v rejstříku výrazů, jenž tvoří závěr práce a je 
přehledně a pečlivě zpracován. Přínosem je zejména výklad významů jednotlivých hesel a 
odkazy na příslušné prameny. 

Práce má velmi pečlivou formální úpravu a je psána kultivovaným bezchybným 
jazykem. Text je doplněn precizním poznámkovým aparátem, resumé ve španělském 
jazyce a obsáhlou vyčerpávající bibliografií. 

Náměty k obhajobě: 
Pokud jde o zpochybnění andaluského vlivu na mexickou španělštinu (viz 

andalusistická teorie), lze tento názor kromě u Lope Blanche najít ještě u jiných 
mexických autorů (str. 14)? 

Rozšíření angličtiny ve světě je přisuzováno silné pozici Spojených států 
amerických (str. 21). A co britské impérium? Nejde v textu, vzhledem ke geografické 
poloze Mexika, o zevšeobecnění mexického úhlu pohledu? 

Otázka národního jazyka Mexičanů (str. 34). 
Které rysy jazyka mládeže jsou považovány Mexičany za nejtypičtější? Shodují se 

s výsledky výzkumu? 

Závěrem: Kateřina Šmídová ve své sociolingvisticky pojaté praCl shromáždila 
bohatý dokumentační materiál, u nás doposud nedostupný, a na základě jeho rozboru 
postihla charakteristické aspekty jazyka mexické mládeže. Ačkoliv dosažené výsledky, byť 
průkazné, nemohou plně postihnout tak náročnou problematiku, jejímuž zkoumání 
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věnuje pozornost celá řada iíngvistů, je nutno velmi kladně hodnotit autentičnost 
podkladů, smysl pro jejich přehledné a pečlivé zpracování, odstínění jemných rozdílů 
v oblasti afektivnosti a expresivity, a v neposlední řadě vymezení přesné metodiky 
odpovídající požadavkům sociolingvistického výzkumu. Zejména je pak třeba ocenit, že 
jde o práci podepřenou vlastním výzkumem in situ. 

Diplomová práce Kateřiny Šmídové plně vyhovuje stanoveným požadavkům, a 
proto její připuštění k obhajobě je mimo jakoukoliv pochybnost. Předběžně jí hodnotím 
jako výbornou. 

PhDr. Anna Mištinová 
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