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Úvodem bych chtěla ocenit volbu tématu DP, které nepatří  k nejobvyklejším. Bc. 
Helena Pastyříková v ní zúročila zkušenosti jak ze studia hispanistiky a portugalistiky, 
tak iberoamerikanistiky. Vznikl zajímavý text, zabývající se problematikou komunikace 
původního indiánského obyvatelstva s příchozími Španěly, v  němž se uplatnilo 
interdisciplinární pojetí historicko-lingvistické. 

Při zpracování zadaného úkolu se autorka soustředila na klíčové období 
objevování a následné dobývání nových území v počátečních fázích kontaktu. V úvodní  
části práce podává charakteristiku historické a politické situace, zejména v první 
polovině 16. stol., včetně správy získaných území. V druhé kapitole se zabývá hlavními 
otázkami spojenými s komunikací: jazykovou situací v Novém světě po příchodu 
Španělů, nativními jazyky a jejich vlivem na španělštinu, způsoby dorozumívání, 
jazykovou politikou dvora, rolí tlumočníků a misionářů. 

Další část je zaměřena na komunikaci v lingvistickém kontextu, především na její 
působení v nejflexibilnější rovině jazyka - slovní zásobě. Je věnována základním 
teoretickým pojmům, nezbytným pro pozdější lexikální analýzu, změnám v jazyce, jejich 
příčinám, způsobům obohacování slovní zásoby, a především lexikálnímu 
amerikanismu, v jehož definici se stále z hlediska mnoha lingvistů odráží různé přístupy 
a kritéria. Stěžejní je zde pojednání o pronikání indigenismů do španělského jazyka, 
o přenosu nových lexémů, jejich adaptabilnosti a asimilaci, o nejčastějších lexikálních 
okruzích v komunikaci a přejímkách z nativních jazyků, rozčleněných podle jednotlivých 
oblastí. To vše přehledně a hojně dokumentované řadou příkladů s překladem 
do češtiny. 

Završením práce je poslední kapitola, zabývající se výskytem prvních 
indigenismů v historických pramenech - excerptům z deníku Kryštofa Kolumba (Los 
cuatro viajes: testamento) a dopisech Hernána Cortése (Cartas de relación de la 
conquista de Méjico). Kromě rozboru jednotlivých lexémů z hlediska významu, původu, 
kontextu jejich použití je velmi cenné rovněž srovnání lexikálních výpůjček u obou 
autorů z hlediska četnosti, stylu využití,  posunu v  jejich integraci do španělštiny, a 
používání toponym. 

Pokud jde o bibliografii, H. Pastyříková shromáždila a prostudovala relevantní 
literaturu z pera renomovaných autorů v oblasti daného výzkumu, jakými jsou Alvar, 
Buesa Oliver, Enguita Utrilla, Fontanella de Weinbertg, Martinelli Gifre, Moreno de Alba 
nebo A. Quilis. 

Z formálního hlediska je práce vcelku dobře připravena - kromě formátování 
odstavců, kdy zřejmě v rámci závěrečného editování nebo pod vlivem angloamerického 
úzu nedošlo k tradičnímu odsazení prvního řádku odstavce. 

 Poznámkový aparát je zpracován precizně, včetně citací a odkazů, k nimž 
diplomantka přistupovala velmi poctivě, s čímž se někdy u tohoto typu prací ne vždy 



setkáváme. Text má kvalitní úroveň formulační i pravopisnou, až na některé výjimky 
(např. „Středisko Iberoamerických studií“ – s. 1, 2). Práce je doplněna ilustrativními 
přílohami a španělským resumé. 

H. Pastyříkové se podařilo ozřejmit významné aspekty související se vzájemnou 
interakcí a komunikací Španělů a původních obyvatel, a to se zřetelem k historicko-
kulturnímu a geolingvistickému kontextu. Prokázala schopnost pojednat detailně 
o zadané tematice z různých hledisek, utřídit podklady s logickou návazností 
do smysluplných celků, dále je rozvíjet ve vlastní interpretaci a doložit řadou příkladů. 
Přínosem práce je osobní vklad autorky, zejména v analýze excerpční části. Závěry jsou 
podložené a přesvědčivé. 

Celkově lze konstatovat, že Bc. Helena Pastyříková napsala zdařilou práci 
s průkaznými výsledky, splnila vytčený cíl i stanovené požadavky. Doporučuji ji 
k obhajobě a navrhuji klasifikaci „výborně“. 
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