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Diplomová práce Bc. Terezy Eisnerové je svědectvím o příkladném využití 
studijního pobytu v zahraničí. Autorka plně této možnosti využila a v rámci půlroční 
stáže na kalifornské San Francisco State University se s danou problematikou 
detailně seznámila. 

Téma práce je navýsost aktuální a je samo o sobě zajímavé tím, že jde 
o zkoumání jazykové situace na území jednoho ze států USA s nejvyšším počtem 
hispánských imigrantů, kde je tudíž španělsko-anglický bilingvismus velmi 
intenzivní. 

Tereza Eisnerová si vytkla dva hlavní cíle: „vybrat zásadní jevy, které 
nastávají při alternaci dvou jazyků; ty nejprve charakterizovat a po analýze jejich 
vlastností je na základě znaků uspořádat, systematizovat a vzájemně odlišit.“ 
Druhým hlavním cílem je „najít argumenty, které by podložily tvrzení, že 
bilingvismus si zaslouží podporu ze strany společnosti.“ 

První část své práce věnuje diplomantka základním teoretickým 
pojednáním, zabývá se východisky a pojmy v oblasti jazyků v kontaktu, v jejichž 
mezích se bude pohybovat; jde zejména o různá pojetí bilingvismu a jejich rozdíly 
u řady autorů, střídání kódu, jeho sociolingvistické a psycholingvistické aspekty, 
podněty a důvody alternace, jazykové interference, přejímky, okazionalismy, různé 
stupně fonologické, morfologické a ortografické adaptace. 

Důkladná studie je zasazena do širšího kulturně-historického rámce, v němž 
je pojednáno o současné i minulé demografické situaci Hispánců v USA obecně a 
zejména v Kalifornii, o jejich sociální identitě a asimilaci. Sociální a 
sociolingvistického hledisko není opominuto ani při porovnání přistěhovalectví 
v Kalifornii, kde u imigrantů převažuje nízký společenský status, a na Floridě 
(převaha střední a vyšší vrstvy). Dalším významným okruhem je  historie používání 
španělštiny ve Spojených státech, jazyková politika na federální a státní úrovni, 
bilingvní vzdělávání, jeho význam a kulturně-ekonomický potenciál do budoucna. 

Je třeba vyzdvihnout, že autorka k vytčenému tématu shromáždila a pečlivě 
prostudovala obsáhlou, vyčerpávající bibliografii, včetně nejnovějších pramenů, 
které jí umožnily analyzovat a porovnat různé podklady a názory ve velké šíři. 

Z formálního hlediska je práce dobře připravena. Je psána kultivovaným 
jazykem, i když je někdy ovlivněna španělštinou nebo angličtinou originálu (např. 
„charakteristiky kalifornských imigrantů“, str. 6, 31, 52; „v těle práce“, str. 9; 
„sociolektální příznak“, str. 32; „el bilingũismo Español-Inglés, str. 55). Ojediněle 
chybí v interpunkci čárka za vedlejší větou (např. str. 52),  nebo se vyskytují 



nesrovnalosti v rodu „pravidla, které" (str. 53). Poznámkový aparát je zpracován 
precizně, včetně citací a odkazů, přehled použité literatury je strukturovaný. 

 
Závěrem podněty k obhajobě: 
Která z definic bilingvismu nejlépe vystihuje jazykovou situaci v Kalifornii? 
Zaznamenala autorka v kontaktu s Hispánci četnější používání 

okazionalismů? 
S kterými z uvedených důvodů a podnětů pro střídání jazykového kódu se 

setkala v Kalifornii nejčastěji? 
 
Diplomová práce Terezy Eisnerové se vyznačuje zaujetím pro zvolené 

téma. Je znatelné, že unikátní příležitost zblízka poznat a studovat problematiku in 
situ, a v neposlední řadě dostupnost literatury, jí umožnila zpracovat zvolené téma 
důkladně a splnit vytčené cíle. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji klasifikaci 
„výborně“. 
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