
Oponentský posudek na bakalářskou práci Lindy Řeháčkové: Španělština – jazyk 
budoucnosti … 

 
 Formulace tématu a metod zpracování: Linda Řeháčková pod tématem své práce 
rozumí shrnutí a analýzu poznatků a názorů na současný stav a vývoj španělštiny 
v jednotlivých zemích světa, navíc s přihlédnutím k současné politicko-ekonomické a 
sociální situaci v těchto zemích – není ale zcela jasně specifikováno, zda se jedná pouze o 
země iberoamerické (tomu by ale odporovaly kapitoly III. a IV. ) To vše hodlá zkoumat 
vycházeje z historického vývoje španělštiny. V Úvodu, dle mého názoru vzhledem 
k zamýšlenému cíli, až příliš stručném ale právě jisté rozpory nacházím. Např. jakými 
zeměmi se tedy Linda chce zabývat, opravdu i výše zmiňovanou situací? Je také otázkou, 
jak je téma španělštiny na internetu dáno do kontextu celé práce.A je to vůbec 
v bakalářské práci tohoto rozsahu a zaměření nutné? Lze vůbec takový obsáhlý úkol 
splnit? Mám tím na mysli konstatování, jež najdeme v Úvodu, str. 6, 2. odstavec. 
Myslím, že v souvislosti s takto stanoveným cílem bylo zapotřebí podrobněji rozebrat 
použité metody a nespokojit se jejich pouhým výčtem. Také jsem v pokušení 
poznamenat, že se možná ani o metody nejedná. Tedy, téma nesporně zajímavé a 
aktuální, ale způsoby jeho naplnění poněkud vágní. V Úvodu jsem také nenašla zmínku o 
tom, že název práce je vlastně otázkou, na kterou Linda velmi stručně a spíše váhavě 
odpovídá v Závěru. 
 
Téma a jeho uchopení: Kapitola I., jež měla vytvořit historický a kulturní kontext a 
východisko pro další zkoumání, je pojata spíše jako přehled dějin španělsky mluvících 
zemí a zmínek o jazyce je tam poskrovnu. Poměrně nelogicky a náhle se na str.16 a dále 
objevuje kastílština. Něco podobné platí pro klasickou španělštinu, která na str. 19 
vystřídá kastilštinu. O kapitole II., co do způsobu zpracování, se dá říci to samé. Linda 
začíná s příliš širokým záběrem a na konkrétní vyjádření k problému jí zůstane málo 
prostoru. Jistě zajímavé Weberově analýze je věnována necelá stránka a půl a není 
kriticky srovnána s jinými pracemi tohoto druhu a zaměření. Pokud Linda něco takového 
neměla v úmyslu, měla se o tom výslovně zmínit. V kapitole III. se opětovně setkáme 
s příliš širokým záběrem na začátku, např. jakou funkci má v práci pasáž o Ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy plus citace zákona v poznámce pod čarou (str. 29-30) 
Podkapitola „Česko-španělské vztahy“ je zpracována lépe (nejsou tam v takové míře 
„výplňové“ pasáže“) ale opět se jedná spíše o historický přehled.  To samé platí i pro 
kapitolu o působení Instituto Cervantes.Osvěžující je kapitola V., kdy ale Linda 
v podstatě referuje  o Leguinově přednášce. Ale pak následuje tak trochu zklamání, 
protože kapitola o španělštině na internetu působí spíše jako příloha než samostatná 
kapitola. 
 
Jisté nesrovnalosti jsem našla ve způsobu uvádění použitých či citovaných titulů. 
Přílohy jsou dobrá věc a do celku textu zapadají a  poskytují užitečný  přehled faktů. 
Zcela jistě by totéž bylo možné říci o přílohách č. 3-9, tam ale postrádám překlad do 
češtiny. 
Na závěr si dovolím toto konstatování. Zdá se, že čím konkrétněji se Linda španělštinou a 
jejím postavením v současném světe zabývá, tím je výsledek lepší. Tomu ale věnovala ve 
své práci málo prostoru. Podle mého názoru, škoda těch prvních kapitol a Úvodu a 



Závěru. Z práce je znát její zanícení pro španělštinu, hlubší záběr práce ale postrádám. 
Považuji ji za poměrně slušný kompilát.    
Přes uvedené výhrady práci doporučuji k obhajobě, navrhuji ale hodnocení v pásmu 25-
30 bodů FHS. 
 
Posudek zpracovala Ľubica Gabrišková, FHS UK  


