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Diplomantka si zvolila téma, o němž se v širším kontextu - v souvislosti s rostoucím podílem 

hispánského obyvatelstva ve společnosti USA – již delší dobu diskutuje: otázku jazyků 

v kontaktu, hybridizace (spanglish), střídání kódů apod., přičemž zvláštní pozornost věnuje 

případům biligvnosti mluvčích, již však v souladu s novějšími teoriemi definuje jako ne nutně 

plnohodnotné zvládnutí obou jazyků na úrovni rodilého mluvčího. Celkově je její práce vzorem 

teoretického ukotvení pojmů, s nimiž pracuje, přitom jí nechybí „terénní“ zkušenost se zvoleným 

regionem (americký stát Kalifornie) a je schopná komparativního srovnání s podobnou, a přesto 

odlišnou situací ve státě Florida. Předností její práce je i širší okruh problémů, jež zachycuje: 

nezabývá se jen popisem čistě lingvistické situace (její práce není přetížena množstvím příkladů, 

jež mají spíše ilustrační charakter), ale bere v úvahu i sociolingvistické a psycholingvistické 

aspekty bilingvismu a zabývá se také celkovou jazykovou politikou USA a jednotlivých států 

s ohledem na především (ale ne jenom) španělskojazyčnou imigraci. Dochází i k samostatným 

závěrům, když zdůvodňuje, že španělsko-anglický bilingvismus je třeba podporovat, neboť 

představuje osobní i společenský potenciál, na rozdíl od důsledků úplné jazykové a kulturní 

asimilace příchozích v majoritní anglofonní společnosti, hrozící až ztrátou mateřského jazyka. 

   Práce je logicky členěná, až na drobnější prohřešky v závěru práce má vysokou jazykovou 

kulturu a pracuje s rozsáhlou sekundární literaturou. K ní se však vztahuje moje zásadnější výtka: 

V souladu s územ ji autorka dělí na monografie a časopisecké studie, zvláštní případ představují 

zdroje internetové. Připadá mně však, že k těmto kategoriím nakonec důsledně nepřihlíží - mezi 

články se objevuje půl tuctu dvou- až třísetstránkových publikací, jednotlivé příspěvky ve 

sbornících jsou místo obvyklé paginace charakterizovány jen celkovým počtem stran. Je-li práce 

Hernandezové a Suché na webu, chybí odkaz, je-li prací tištěnou, chybí paginace a nepatří do 

uvedené kategorie. Tyto prohřešky přičítám spíše závěrečnému chvatu, když je celá práce jinak 

na vysoké úrovni. Je škoda, že diplomantka nějakým způsobem nereflektuje předchozí diplomové 



práce vzniklé na FFUK na příbuzná témata, ať už na ÚRS nebo ÚTRL (Jana Broulíková, Las 

variedades del español y el espanglés en los Estados Unidos, Praha 2015; Petra Knotová, 

English-Spanish Code-switching in Southern New Mexico,  Praha, 1997), i kdyby měla jen 

vysvětlit odlišnost svého přístupu.  

   Práce jako celek splňuje podmínky připuštění k obhajobě. I přes závěrečnou kritickou připomínku 

navrhuji hodnocení výborně. 
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