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Diplomantka si pro svou závěrečnou práci zvolila téma na pomezí historie, jazykovědy a 
sociologie: zkoumá možnosti a výsledky vzájemné komunikace mezi evropskými objeviteli a 
dobyvateli Nového světa a indiánským obyvatelstvem na přelomu 15. a 16. století, v podmínkách 
vzájemné neznalosti jazyků (dotýká se problémů nonverbální komunikace, opisů či přirovnání 
pro pochopení v Evropě neznámých reálií až po přejímky z místních jazyků do španělštiny a 
jejím prostřednictvím i do dalších evropských jazyků, i s případnými odkazy na češtinu). 
Tato teoretická část založená na fundovaném studiu sekundární literatury, pod vedením zkušené 
školitelky specializující se dlouhodobě na problematiku španělštiny evropské a americké, 
zahrnuje kap. 2 a 3 (str. 17- 68). Diplomantka se v nich věnuje závažným tématům, k nimž patřila 
(měnící se) politika španělských panovníků k indiánskému obyvatelstvu obecně a k (z toho 
vyplývajícím) důsledkům na jazykovou problematiku počátků kolonizace Nového světa (např. 
hispanizaci, a tudíž jazykovou a kulturní asimilaci Indiánů x protekcionismus, izolace, povinnost 
misionářů evangelizovat v domorodých jazycích; otázka tzv. lenguas generales, jež byly obecně 
srozumitelným komunikačním prostředkem v rozsáhlých regionech – a jako takovým cíleně 
šířené španělskou administrativou i za jejich původní hranice). H. Pastyříková se zabývá i dalšími 
teoretickými aspekty změn v jazyce na tzv. „švu kultur“, zvláště (logicky) v oblasti lexikální 
(teoretické vymezení pojmů „amerikanismus“, „indigenismus“). Vlastnímu tématu předchází 
stručný historický exkurs týkající se „objevení“ a rané administrativy kontinentu (kap. 1). 
Vlastním přínosem kolegyně Pastyříkové je pak kap. 4 (str. 69-84), která obsahuje excerpta ze 
dvou vybraných dobových dokumentů: pasáží z deníku první plavby Kryštofa Kolumba 
následujících po 12. říjnu 1492, kde se začínají objevovat reálie (a jejich lexikální vyjádření) 
z tzv. setkání kultur, a z listů dobyvatele Tenochtitlánu Hernána Cortése (konkrétně 1519) a 
jejich srovnání. 
Práce je logicky a přehledně uspořádaná. Studentka prokázala schopnost jednotlivé aspekty 
předmětu  svého zájmu nejen popsat či definovat, ale v praktické části (kap. 4) je i aplikovat a 
vyhodnotit. Poukázala i na aktuálnost problému vzájemného jazykového neporozumění 
s důsledky na neporozumění mezi odlišnými kulturami.  
Jazyk práce je kultivovaný, překlepy a jiné nedostatky spíše výjimečné (záměnu taínština x 
čínština u pojmenování pro kukuřici považuji za technický problém – str. 82). Citační úzus je 
v naprostém pořádku. 
Přes obecně pozitivní hodnocení diplomové práce si dovolím komentář k některým pasážím, jež 
jsou možná nedopatřením (pokud ne, bude mít diplomantka příležitost se k nim vyjádřit při 
obhajobě): 



- kap. 2.3 nazvaná „Palabras y gestos“ je zcela ojediněle uvedena titulem ve španělštině. 
- pojmy lengua general (obecný jazyk – už str. 19), nebo jazykový substrát a adstrát jsou 
vysvětleny až mnohem dále (39) než jsou poprvé obsáhleji použity (25-27). 
- pro zámořská území v Atlantiku převažuje v práci pojem Latinská Amerika, i když je evidentně 
užit pro oblasti ovládnuté Španěly (str. 14 a mnoho dalších - vhodnější by bylo hovořit o 
Španělské Americe; takřka nonsensem je „španělská kolonizace Latinské Ameriky“ - 37);  
nevhodné mi připadají i některé další výrazy (mnohonárodnostní společenství Aztécké říše – spíše 
multietnické?; rodinné tlupy; občané B. Aires - vše str. 14-15) 
- reconquista Algarve byla ukončena roku 1249 (nikoliv 1248 – str. 10); rok 1492 se vztahuje 
k pádu Granady („granadského království“), nikoliv k ovládnutí přístupu k Gibraltarské úžině, 
str. 10 (po téměř dvě staletí trvajícím boji o opěrné body v této oblasti byl křesťany definitivně 
dobyt „už“ roku 1462); Kolumbova čtvrtá plavba sice směřovala k pobřeží Střední Ameriky (str. 
12) – ale pravým cílem nebylo hledání bohatství v této oblasti, ale hledání průlivu k cestě dál na 
západ, do Asie. 
- je „míšenecký“ pár (str. 33 – chápu jako pár míšenců) totéž, co pár „smíšený“ ? (např. Indiánky 
a Španěla?) – teprve z tohoto spojení vznikají „míšenci“ (mestizos). 
- literatura poskytující základní historicko-kulturní kontext by mohla být pestřejší, včetně 
španělských publikací; i když odkazy k odborným problémům jsou dostatečně dokumentované, 
některé pasáže odkazy neoplývají (kupříkladu kap. 2.2; tam i quechua / quichua, str. 27 – na 
rozdíl od aymara / aimara nejde jen o alternativní označení téhož jazyka, ale o jeho dvě varianty, 
zjednodušeně severní a jižní); formální úprava Bibliografie vyznačuje závěrečný spěch. (Jiné 
drobné komentáře vyznačuji přímo v textu).  
Pro praktickou část (kap. 4) kolegyně zvolila období 1492-1533 (str. 70), ve skutečnosti ale 
excerpuje jen pasáže z Kolumbova Deníku 1492-93 a Cortésův dopis z roku 1519. Otázka 
k obhajobě tedy zní: proč právě tento výběr?, a ne i další texty Kolumbovy a Cortésovy 
z deklarovaného období? Pro stejné období z jiného regionu a jazykového areálu by ke 
komparaci mohl posloužit text Verdadera relación de la conquista del Perú y provincia del 
Cuzco (Sevilla, 1534) Franciska de Xeres/Jerez, anebo La conquista del Perú, llamada la nueva 
Castilla Cristóbala de Meny (Sevilla, 1534). Takto by práce nabyla charakteru skutečného 
výzkumu k vybranému období a ne jen k rokům 1492-1519. A možná by odhalila (nebo také ne) 
výpůjčky z dalších jazyků než jen karibských? (nahuatl, quechua). 
Jak si kolegyně vysvětluje výpůjčku kečujského cuy u Cortése v roce 1519? Řeší to odborná 
literatura?  
Přes tyto (marginální a dílčí) poznámky a komentáře hodnotím diplomovou práci Heleny 
Pastyříkové jako odpovídající požadavkům kladeným na tento typ kvalifikační práce, doporučuji 
ji k obhajobě a předběžně ji hodnotím na pomezí výborně spíše než velmi dobře. 
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