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Autorka se ve své bakalářské práci zaobírá problematikou rozdílů mezi evropskou a brazilskou 

portugalštinou, což je téma velmi vděčné a prakticky nevyčerpatelné. Tyto rozdíly se pak 

autorka snaží dokumentovat pomocí srovnání překladů Kunderova románu Žert do brazilské a 

evropské portugalštiny, díky čemuž práci obohatí i o praktickou část postavenou na vlastním 

výzkumu. Celkové pojetí práce tudíž považuji za velmi zajímavé a adekvátně zvolené. 

Práce je velmi přehledně strukturována. Autorka vyčlenila dvě stěžejní části, část teoretickou, 

kde se věnuje nástinu vývoje brazilské portugalštiny a následně se zaobírá výčtem a stručným 

popisem jejích typických rysů, a část praktickou, ve které se tyto rysy snaží dohledat ve dvou 

variantách překladu výše zmíněného románu. 

Teoretická část práce poněkud doplácí na to, že si autorka zvolila téma značně široké a 

komplexní. Kapitolka věnující se historickému kontextu vývoje brazilské portugalštiny tak 

poněkud nesourodě mísí informace o historii Brazílie, které s vývojem jazyka nemají prakticky 

nic společného (např. informace o nejstarších archeologických nálezech), případně nemají ani 

moc společného se samotnými dějinami Brazílie (např. informace o vzniku CPLP), 

s informacemi čistě jazykovými (např. analýza lexika pocházejícího z afrických či indiánských 

jazyků, která by patřila možná spíše do kapitoly 2.3 – Lexikální rozdíly). Této části práce by 

tudíž prospěl systematičtější výběr faktů, které by byly opravdu relevantní ve vztahu 

k jazykovému vývoji. 

Kapitola věnující se samotné brazilské portugalštině je podle mého názoru zpracována velmi 

pečlivě a podrobně; výjimkou je snad jen první podkapitola věnující se brazilským dialektům, 

která je vzhledem k šíři dané problematiky až příliš obecná a postrádám u ní propojení se 

zbytkem kapitoly, což je veliká škoda, protože mnohé z rysů, které autorka zmiňuje, jsou 

dozajista teritoriálně příznakové. Čímž se dostáváme k hlavnímu problému, který v této části 

práce spatřuji a který by bylo vhodné vyjasnit při obhajobě práce – jak vlastně autorka chápe 

termín „brazilská portugalština“ v protikladu k portugalštině evropské a na základě jakých 

kritérií vybrala rysy, které ji tvoří? Existuje podle ní nějaká jednotná podoba/norma 

portugalštiny, přijatelná na celém území Brazílie a ve všech společenských vrstvách? Tato 

nezodpovězená (a možná nezodpověditelná) otázka se pak odráží ve všech následně zmíněných 

rysech, neboť některé z nich jsou obecně přijatelné (např. užití gerundia), zatímco jiné jsou 

vnímany jako výrazně sociálně či regionálně vymezené (např. (ne)shoda v čísle v rámci 

nominálních syntagmat) a je tudíž diskutabilní, zda má smysl je takto mísit dohromady. Tuto 

problematičnost volby rysů pak nakonec potvrdí i samotná analýza obou překladů, neboť rysy, 

které jsou výrazně příznakové, se v ní vůbec neobjeví. Dalo by se tudíž vlastně říci, že tato 

práce spíše než na rozdíly mezi evropskou a brazilskou portugalštinou poukázala na to, který z 

rysů brazilské portugalštiny je vnímaný jako obecný a tudíž přijatelný v psaném jazyce a který 

je naopak vnímaný jako příznakový a tudíž čistě hovorový. Tento poznatek, přestože nebyl 

hlavním cílem práce, považuji za velmi přínosný. 

Následující praktickou část velmi oceňuji. Domnívám se, že určitě nebylo snadné najít vhodný 

text, který by mohl být srovnán ve dvou jazykových mutacích, a umím si představit, že bylo 



časově velmi náročné pečlivě přečíst vybrané úseky textu a najít v nich všechny žádoucí jevy. 

V některých případech se autorka pokouší vybrané příklady analyzovat a dobrat se toho, zda 

z nich můžeme vyvodit nějaké obecnější závěry, v jiných zůstává spíše u výčtu příkladů daný 

jev dokreslujících, nicméně bez ohledu na to považuji tuto část práce za solidně zpracovanou. 

Drobnou pochybu mám jen na str. 39, kde se hovoří o záměně předložky „por“ a „para“ při 

vyjádření dativu – dá se opravdu říci, že v evropské portugalštině předložka „por“ vyjadřuje 3. 

pád? Našla v textu autorka ještě jiné příklady, kde by v evropské variantě „por“ nahradilo 

předložku „para“? Minimálně ve druhém z  příkladů uvedených v práci je tato předložka spíše 

součástí kolokace (u prvního příkladu by bylo třeba mít přesnější kontext, ve kterém se věta 

vyskytla).  

Po formální stránce práce obsahuje všechny části, které bakalářská práce obsahovat má, a je  

psána velmi srozumitelně, snad jen až na občasné formulační nepřesnosti (např. str. 9 – 

Tordesillská smlouva nedělila sféry vlivu podle rovnoběžky, ale podle poledníku. Str. 11 –dvojí 

možnost tvoření plurálu slova „réptil“ je dána spíše faktem, že v singuláru existují dvě varianty 

slova, „reptil“ a „réptil“, a pozice přízvuku tak určuje koncovku plurálu (tj. od „réptil“ máme 

tvar „répteis“ a od „reptil“ máme tvar „reptis“); domnívám se, že obě tyto varianty plurálu se 

vyskytují jak v evropské tak v brazilské portugalštině. Str. 12 – nahrazování slova „rapariga“ 

slovem „moça“ je jev spíše lexikální než morfologický. Str. 19, kapitola 2.2.20 – k používání 

„mim“ místo „eu“ dochází vždy nebo jen v určitém kontextu? V jakém? Str. 40 – některé 

z předložkových vazeb uvedených jako typické pro brazilskou portugalštinu se dle mého názoru 

vyskytují i v evropské – např. ao contrário či perto de.) V práci také najdeme jen minimum 

překlepů či jazykových neobratností (např. str. 22 – pořadí přívlastků ve větě „...srovnáme 

překlad do brazilské a evropské portugalštiny románu Žert“, str. 29 –„souvětícg“, str. 40 

„contrátio“, str. 41“Došli jsem..“, „zkoumaly“ atd.). Bibliografie sice není příliš obsáhlá a i 

v kontextu české portugalistiky by se dalo najít více pramenů, ale domnívám se, že pro účely 

bakalářské práce je dostačující.  

Navzdory všem drobným výtkám k teoretické části se celkově domnívám, že bakalářská práce 

Magdaleny Vojáčkové splňuje všechny požadavky kladené na tento typ práce a doporučuji ji 

k obhajobě. Navrhuji její klasifikaci známkou velmi dobře.  
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