
POSUDEK 
na diplomovou práci uchazečky Lindy Řeháčkové 

k získání titulu bakalářského 
na téma: „Španělština – jazyk budoucnosti…“ 

 
  
 Diplomová práce uchazečky Lindy Řeháčkové na téma: „Španělština – jazyk 
budoucnosti…“nejen, že splňuje veškerá kriteria k udělení titulu bakalář, ale spíše je 
překračuje a byla by mohla býti  předložena i  jako práce magisterská. Práce je psaná 
velmi pěknou a srozumitelnou češtinou. Je velmi dobře prezentována, sepsána na 74 
stranách včetně seznamu literatury, příloh a povinných textů. Napsaná je bez chyb a 
překlepů. 
 Uchazečka si i našla krásné motto práce, které uvádí na straně druhé. Ano, 
španělština je jazykem, který si zaslouží býti studován a býti mluven….  
 Autorka práce se na prvních patnácti stránkách zabývá vznikem tohoto jazyka a 
možná, že čtenáři se bude zdát, že věnuje příliš času vlivu arabskému na původní 
lidovou latinu románštinu, která přežila jiná období (např. vpád Vizigotů), která na ní 
nenechala takových stop, ale nelze si neuvědomit, že arabský vliv na Iberském 
poloostrově trval v podstatě plných osm století až do doby celkové Reconquisty, tedy 
znovu pokatoličtění v patnáctém století. Autorka ve své práci správně uvádí španělská 
slova mající arabský základ, nebo dokoce slova arabská s přepisem latinským a 
zdomácnělá v castellano. Na závěr této kapitoly pak autorka ještě uvádí i vzájemný vliv 
angličtiny a španělštiny v některých oblastech Spojených států amerických – vznik 
„ spanglish“. Takový vývoj je způsoben nesmírnou imigrační vlnou latinskoamerických 
národů na Jih a Západ USA, kde dochází ke smísení dvou zcela diferentních jazykových 
kultur. V současné době  existují dvě, ne-li tři, rozhlasové stanice, které tímto 
arteficiálním jazykem již vysílají…. Je pravdou, že uchazečka  neměla čas se věnovat 
dalšímu fenoménu, nebo jej alespoň zmínit a tím je tzv. „portuñol“, což je ovšem 
obrácený vliv, a to španělštiny na základní portugalštinu. Tímto novým jazykem se 
mluví na jihu Brazilie a severu Uruguaye, někdy i v severovýchodních částech Argentiny 
či příhraničních oblastech Paraguaye. 
 Následující kapitola shrnuje zájem o jazyk španělský ve světě. Podstatou práce je 
pak výuka jazyka španělského v českých zemích, což je řešeno v následujících 
kapitolách. Tyto statě jsou dotovány různými statistickými údaji a grafy, které tvoří 
přílohu celé práce. Rovněž je věnována pozornost kulturnímu zařízení španělské vlády 
Instituto Cervantes, které se stalo vůdčím elementem při šíření hispanofonní kultury, ale 
nejen jí, u nás. Pět stránek je věnováno jakési osobní reflexe na skvělou přednášku 
ředitele tohoto Institutu pana Iñaki Abad Leguiny, který o jazyce španělském se 
vyjadřoval jako o hudbě brázdící světem. 
 Závěr práce se věnuje novým způsobům komunikace a těmi jsou zejména 
internet. Autorka zde upozorňuje na možná úskalí, která způsobují zjednodušování a 
zkracování vyjadřovacích schopností jak uživatelů těchto medíí, tak i nového jazyka…. 
 Nelze zapomentout, že španělština je jeden z nejbohatších jazyků co se slovní 
zásoby týče, a jeho nuance pro vyjádření jednoho totéž významu jsou skutečně skoro 
neomezené. Bylo by tedy na škodu, kdyby užíváním „elektronické“ řeči toto bohatství 
bylo soustavně nevyužíváno a tím se ochuzoval tento krásný jazyk. Na druhé straně je 
ovšem pravdou, že pokrok nelze zastavit…. 
 Je třeba vyzdvihnout i seznam použité literatury, který je uveden na dvou a půl 
stránkách předložené práce. Uchazečka svoje vědomosti skutečně čerpala z mnoha 
zdrojů a z tohoto seznamu je vidět její zájem o dané téma. 



 
 K práci mám jedinou otázku, zda autorka by při obhajobě mohla velmi stručně, 
leč výstižně, charakterizovat onu výše uvedenou formu jazyka španělského – portuñol. 
 
Závěr :  
 
 Uchazečka Linda Řeháčková zpracovala téma „Španělština – jazyk 
budoucnosti…“ velmi pečlivě a podrobně. Je vidět, že uchazečka má osobní vztah 
k tomuto jazyku a možná, že by nebylo špatné, kdyby v dalším studiu se věnovala 
iberoamerickým studiím vůbec. Práce splňuje veškeré požadavky na bakalářskou práci. 
Na základě tohoto hodnocení navrhuji ohodnotit práci, s vyjímkou obhajoby, stupněm 
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