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„[Que] no espere de mí otras palabras que de mi lengua 

española, la cual es tan noble que merece ser sabida y 

entendida de toda la gente cristiana.“ 

 

Carlos V (1536)  

                             

(„Ať nečeká, že ode mne uslyší jiná slova než ve španělštině, 

která je tak vznešeným jazykem, že je hodna toho, aby ji znali 

a mluvili jí všichni křesťané.“) 

 

         Karel V. (1536)  
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Úvod 

  

K napsání této práce mě inspirovala zajímavá přednáška 

Iñakiho Abada Leguina s názvem „El español, una música del 

mundo“, které jsem se loni zúčastnila v pražském Institutu 

Cervantes. Byl to opravdu nezapomenutelný zážitek, který 

člověka donutil k tomu, aby se alespoň na chvíli zastavil a 

zamyslel. Jazyk je totiž jedna z nejdůležitějších zkušeností, 

kterou jsme my, lidé, obdařeni. Aniž bychom si to uvědomovali, 

umožňuje nám pojmenovávat věci kolem nás, představovat si je a 

povídat si o nich. A hlavně se navzájem poznávat, objevovat 

jiné kultury a učit se jazyky těchto jiných kultur.  

 Ve své práci soustřeďuji pozornost na kulturu hispánskou a 

latinskoamerickou, respektive na společný jazyk těchto dvou 

kultur, kterým je španělština. Snažím se shrnout a analyzovat 

dosavadní poznatky a názory na současný stav a vývoj 

španělského jazyka v jednotlivých zemích světa, s přihlédnutím 

k současné politicko-ekonomické a sociální situaci v každé ze 

zmiňovaných zemí.  

 Abychom však pochopili postavení španělštiny v současném 

světě, je třeba znát její vývoj od latiny až po moderní 

španělštinu a historické okolnosti, které ho provázely. Vzniku 

a vývoji španělštiny je proto věnována první část mé práce. 

V další části se zabývám postavením španělštiny mezi ostatními 

světovými jazyky a výukou španělského jazyka v jednotlivých 

zemích světa. Větší pozornost pak věnuji postavení a výuce 

španělštiny v České republice, česko-španělským vztahům a 

španělským institucím, které se u nás starají o šíření 

španělského jazyka. Jednou z těchto institucí je i Instituto 

Cervantes v Praze, o kterém pojednává celá jedna kapitola. 

Samozřejmě zde nechybí ani osobní reflexe na přednášku, která 

byla mou inspirací a „hybnou silou“. V závěrečné části se pak 

zabývám postavením španělštiny na internetu. Na jedné straně 

upozorňuji na nebezpečí, která číhají na internetové síti 
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nejen na španělštinu, ale na druhé straně pojednávám o 

institucích, které pomáhají španělštině začlenit se mezi jiné 

jazyky na internetu. Celá práce je nakonec obohacena grafickým 

materiálem a statistickými informacemi týkajícími se právě 

španělského jazyka.           

 

 

Metoda zpracování 

- Sledování historického vývoje španělštiny 

- Zmapování situace španělštiny ve světě 

- Zmapování situace španělštiny v České republice 

- Institucionální péče o španělský jazyk 

- Osobní reflexe – přednáška o španělském jazyce  

- Zmapování postavení španělštiny na internetu 
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I. Vývoj španělštiny 

 

Vznik a vývoj iberorománštiny  

 

 V roce 218 př. n. l. při dobývání Pyrenejského 

poloostrova, které začalo v souvislosti s 2. punskou válkou, 

přinesli Římané na poloostrov svůj jazyk, jímž byla latina. Ve 

3. stol. př. n. l. však Římané mluvili ještě tzv. starou 

neboli archaickou latinou, v níž jsou psány také staré nápisy 

z dob římské republiky. Tato stará latina republikánských 

nápisů v sobě obsahovala celou řadu prvků, které se pak staly 

charakteristickými pro tzv. latinu vulgární neboli lidovou, 

mluvenou, z níž se později vyvinuly románské jazyky. Během 

dlouhého období dobývání poloostrova, jenž  postupovalo od 

východního a jihovýchodního pobřeží směrem ke Galicii a trvalo 

zhruba 200 let (od roku 218 př. n. l. do roku 19 n. l.), se tu 

Římané setkávali s místním obyvatelstvem, které nebylo ani 

etnicky, ani jazykově jednotné. V tehdejší době žila 

v Hispánii1 celá řada různých kmenů a národů, takže zde na 

latinu působilo velké množství jazyků. Přičemž národy a kmeny 

z jižního a východního pobřeží nekladly Římanům při dobývání 

velký odpor, takže jejich území bylo dobyto už roku 197 př. n. 

l. Tyto oblasti byly také romanizovány jako první. 

                                                 
1 „Římané pojmenovali Pyrenejský poloostrov HISPĀNIA. Z literatury je znám 
také starší řecký název poloostrova – Ibēría, který prošel určitým vývojem: 
původně označoval jen malé území kolem říčky Íbēr v dnešní provincii Huelva 
(na jihozápadě poblíž Cádizu). Později se rozšířil na celé středomořské 
pobřeží a nakonec, už za Římanů, na celý poloostrov. Římané pak přenesli 
jméno HIBĒRUS na řeku Ebro na severu poloostrova. U Strabóna (64 př. n. l. 
– 21 n. l.) se názvy HIBĒRIA a HISPĀNIA vyskytují už jako synonyma. 
Pozoruhodné přitom je, že Řekové dali název Ibēría také východní části 
dnešní Gruzie, což zaujalo mnohé badatele v souvislosti s jazykovou (i když 
velmi vzdálenou) i antropologickou příbuzností mezi Basky a některými 
kavkazskými národy (zejména západokavkazskými). Název HISPĀNIA je v latině 
doložen poprvé kolem roku 200 př. n. l. a je údajně fénického původu. 
V překladu znamená něco jako „Pobřeží králíků“. Název se dostal do Říma 
zřejmě přes Kartágo a zkomolil se na HISPĀNIA. Někteří autoři o pravosti 
tohoto výkladu pochybují, Antonio Tovar upozorňuje na možnou souvislost 
s názvem starověkého turdetánského města Hispalis – dnešní Sevilly.“ 
(Zavadil, Bohumil: Vývoj španělského jazyka I. Praha, Karolinum, Univerzita 
Karlova 1998, str. 42)      
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Bilingvismus2 zde však existoval ještě v 1. stol. n. l.. Podle 

R. Lapesy se v latinských nápisech v Asturii vlastní domorodá 

jména objevují až do konce 4. stol. a k dovršení romanizace v 

oblasti od severní Aragonie až po Andorru došlo, podle R. 

Menéndeze Pidala, teprve na přelomu 6. a 7. stol. n. l. (ve 

vizigótském období). Oblast dnešního Baskicka nebyla 

romanizována vůbec, i když nelze říct, že by se tam latina 

vůbec nedostala. S bilingvismem bychom se tu u vzdělaných 

vrstev lidí setkali už od dob římských (od 3. stol. n. l.). 

Ale na rozdíl od ostatních hispánských oblastí zde latina 

domácí jazyk nikdy zcela nevytlačila. Velká část původně 

baskického území, které sahalo na jihozápadě k Burgosu a na 

jihovýchodě až po Huescu s výběžky k Zaragoze, se 

pokastilštila teprve v průběhu 16. – 20. stol. Kromě toho byla 

latina v Hispánii ovlivňována také novými generacemi kolonů, 

kteří přicházeli z různých částí říše. Mluvená latina 

v Hispánii a jazykové útvary, které z ní vznikaly, jsou běžně 

označovány jako „el romance“ neboli románština. Aby se však 

„hispánská“ románština dala odlišit od románštin jiných území 

(např. románštiny italské, galské, dácké, rétské, atd.), užívá 

se pro ni názvu iberorománština.  

 V knize Vývoj španělského jazyka I. rozlišuje jazykovědec 

Bohumil Zavadil tři fáze ve vývoji iberorománštiny a 

pojmenovává je podle toho, kdo v daném období Pyrenejský 

poloostrov ovládal (Příloha č. 1): 

 

 

 

                                                 
2 Vedle jazyků domácích kmenů a národů zde existovala i latina jako jazyk 
administrativy a obchodu, která také na územích dobytých Římany neboli 
v Romániích, kromě baskické oblasti, převládla nad původními jazyky. Stalo 
se tomu tak, i přestože Římané původním obyvatelům latinu nevnucovali a 
domácí jazyky záměrně nepotlačovali. Obyvatelé dobytých území přijímali 
jazyk Římanů dobrovolně spolu s prestižním římským občanstvím, které se 
stalo všeobecným pro všechny obyvatele římské říše od roku 212 n. l. Jinak 
bilingvismus je označení pro jazykový kontakt, kdy jednotliví uživatelé 
ovládají dva jazyky.   
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1. Římská fáze iberorománštiny:  

Doba od příchodu Římanů na poloostrov v roce 218 př. n. l. po 

vstup prvních Vizigótů mezi lety 414 – 415 n. l.. Je to fáze 

tzv. vulgární latiny na Pyrenejském poloostrově. Pro prvních 

200 let tohoto období je charakteristické vojenské dobývání 

poloostrova Římany a od roku 19 n. l. se římská moc upevňuje a 

místní obyvatelstvo se stále více romanizuje. Ke vpádům 

germánských kmenů (Vandalů, Alanů a Svévů) v roce 409 a 

následnému příchodu Vizigótů v roce 414 už tedy dochází na 

území výhradně románském, s výjimkou baskického osídlení na 

severu. Od 1. stol. n. l. se Hispánie stává významnou součástí 

římské kultury. V římském městě OSCA (dnešní Huesca 

v Aragonii) byla v této době otevřena latinská škola, která 

pomohla rozšíření římské vzdělanosti. Mnoho vzdělanců, kteří 

obohatili římskou kulturu, bylo hispánského původu (např. 

rétoři Mārcus Porcius Latrō, Lūcius Annaeus Seneca Starší a 

Mārcus Fabius Quintiliānus, filosof, básník a politik Lūcius 

Annaeus Seneca Mladší, básník Mārcus Annaeus Lucānus, 

epigramatik Mārcus Valerius Martiālis, geograf Pompōnius Mela, 

autor spisů o zemědělství Lūcius Iūnius Moderātus Columella 

nebo císařové Traiānus, Hadriānus a Nerva). 

 

2. Vizigótská fáze iberorománštiny:  

Je období tzv. vizigótské románštiny, které začíná příchodem 

prvních vizigótských oddílů do Katalánska v roce 414 a končí 

vpádem Arabů, přesněji Tárikových islamizovaných Berberů 

v roce 711. I přestože už v roce 415 obsadil král Ataulf 

Barcelonu, vizigótské království vzniklo teprve v roce 431 za 

vlády Theodoricha I. (418-451) a Toledo se stalo hlavním 

městem až za vlády Atanagildovy (551-567). Války proti 

ostatním germánským kmenům (Vandalům, Alanům a Svévům), které 

v roce 409 vpadly na poloostrov, trvaly až do konce 6. stol. a 

poté byly vystřídány nepřetržitými občanskými válkami a 

vnitřními boji o moc. Po celou dobu, kdy v Hispánii vládli 
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Vizigóti, nebyl poloostrov jako celek ovládnut žádným 

vizigótským panovníkem. Místní obyvatelstvo zůstalo románské a 

pomalu se zromanizoval i vládnoucí kmen Vizigótů.  

 

3. Mozarabská fáze iberorománštiny  

Představuje období mozarabské románštiny počínající příchodem 

Arabů v roce 711 a končící až úplným dovršením reconquisty, 

tedy dobytím Granady v roce 1492. Mozarabská3 románština byla 

jazykem románských křesťanů, kteří žili pod nadvládou Arabů. 

Arabové tedy tolerovali náboženství i jazyk Mozarabů. 

Mozarabové si směli stavět své vlastní chrámy, vykonávat 

církevní obřady, měli své biskupy atd. K pronásledování 

křesťanů docházelo až po vpádu berberských Almorávidů na konci 

11. stol.. Co se týká jazyka Mozarabů, tak ten nebyl zcela 

jednotný, existovala tu už jistá diferenciace dialektů. O její 

charakteristiku se v roce 1983 pokusil Álvaro Galmés de 

Fuentes, který rozlišuje dialekt toledský, valencijský, 

murcijský, sevillský a granadský.  

 

Al-Andalus – arabská okupace a vliv arabštiny 

 

Vzhledem k tomu, že období arabské okupace Pyrenejského 

poloostrova, jehož obsazenou část nazývali Arabové „Al-

Andalus“, trvalo téměř 800 let, lze tuto epochu rozdělit na 

několik období také z hlediska politického: 

 

1. Období dobývání a upevňování moci (711 – 756) 

Dalo by se říci, že toto období začíná vyloděním berberského 

vojevůdce Tárika ibn Zijáda u Gibraltaru a vítěznou bitvou 

v roce 711 s vizigótským králem Roderichem u Jerez de la 

Frontera poblíž Cádizu. Poté následuje vítězný postup na 

sever, který byl ale zastaven v roce 732 bitvou u Poitier ve 

                                                 
3 Španělský název „mozárabes“ pochází z arabského „musta’rib“, což znamená 
„podobající se Arabu“, „poarabštěný“. 
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střední Francii Karlem Martelem. Mezitím však ještě příslušník 

vizigótského královského rodu Pelayo zakládá malé křesťanské 

asturské království, kolem něhož se soustřeďují první pokusy o 

křesťanskou reconquistu. V roce 749 dojde v Damašku 

k vyvraždění vládnoucí dynastie Umajjovců a v roce 762 

k přenesení sídla abbásovského chálífátu do Bagdádu. Poslední 

Umajjovec ‘Abd ‘ar-Rahmān utíká do „Al-Andalusu“, kde v roce 

756 zakládá córdobský emirát, formálně podléhající nezávislému 

abbásovskému chálífátu. Cordobský emirát v té době sjednocuje 

všechny muslimy a stává se nepřítelem všech bagdádských 

chalífátů.    

 

2. Období umajjovského emirátu (756 - 929) 

Emírem v „Al-Andalusu“ se tedy stal Umajjovec ‘Abd ‘ar-Rahmān 

I. a své sídlo si založil v Córdobě. Pod jeho vládu v této 

době spadal téměř celý Pyrenejský poloostrov kromě malého 

křesťanského území na severu, přes které se v roce 778 snažilo 

vojsko franského krále Karla Velikého dobýt Zaragozy. Po jeho 

smrti se vlády v emirátu ujímali jeho potomci a v roce 929 se 

‘Abd ‘ar-Rahmān III. prohlásil za chalífa, čímž stvrdil 

nezávislost „Al-Andalusu“ na abbásovském chalífátu v Bagdádu.    

 

3. Období umajjovského chálífátu (929-1031) 

Poté, co se córdobský chalífa Abd ‘ar-Rahmān III. (912 -961) 

dostává do vojenského střetu s fátimovským chalífátem, dobývá 

severní Afriky. Po jeho smrti se na trůn usazuje Hišāma II. 

(976 - 1009), za jehož vlády se umajjovští chalífové dostávají 

pod kontrolu majordomů a vojenských gard. Faktickým vládcem 

„Al-Andalusu“ se tedy v letech 977 – 1002 stává Hišāmův 

vojevůdce ‘al-Mansūr ‘Ibn ‘Abī ‘Āmir, jinak křesťany ze severu 

nazývaný Almanzor, jehož vojenské úspěchy znamenají zpomalení 

začínající reconquisty a vážně ohrožují křesťanská království 

formující se na sever od Duera. V roce 1002, kdy umírá 

vojevůdce Mansūr, dochází v ummajovském chalífátu k vnitřním 
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nepokojům a nakonec se v roce 1031 chalífát rozpadá na několik 

dílčích království (taifas).  

 

4. Období taifas (1031 – 1492)  

Je obdobím drobných království4, které znamenají oslabení 

jednoty islámu v „Al-Andalusu“, což vytváří podmínky pro 

úspěšné zahájení soustavné reconquisty, zvláště když se 

křesťanská království na severu dočasně sjednocují pod vládou 

krále Kastilie a Leónu Fernanda I. (1035 – 1065).  

 

5. Období vlády Almorávidů (1091 – 1145) 

Severoafrická dynastie Almorávidů, založena v Maroku Jūsufem 

‘ibn Tāšfīn (1061 – 1106), byla představitelkou islámské sekty 

asketických a nábožensky fanatických Berberů. Na Hispánii 

začala útočit v roce 1086, kdy je, po dobytí Toleda Alfonsem 

VI. v roce 1085, vládci taifas vyzvali, aby jim přišli na 

pomoc proti křesťanům. Po Jūsufově vítězné bitvě u ‘az-Zallāqy 

v roce 1086, kde jeho vojáci bojovali proti králi Alfonsovi, 

zaútočili Almorávidové i na arabská dílčí království, která 

mezi lety 1088 – 1091 postupně dobyli a svrhli jejich vládce. 

Následně zahájili vítězné tažení na sever, kde ohrozili 

existenci křesťanských království. Jinověrce-křesťany, 

Mozaraby a Židy pak na dobytých územích pronásledovali a 

v roce 1128 je vypověděli ze země. V letech 1144 – 1145 

almorávidská moc nad arabskou částí poloostrova zanikla a byla 

obnovena dílčí království. Dostala se do střetu s jinou 

berberskou sektou, vedenou dynastií Almohadů, která proti nim 

v roce 1121 povstala, připravila je o moc a v roce 1147 

zaútočila na „Al-Andalus“. 

 

 

 

                                                 
4 Arab. „mulūk ‘at-tawā’if“ znamená „dílčí království“, odvozené od 
„tā’ifa“, což znamená „část“, „díl“, „skupina“; španělsky „las taifas“  
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6. Období vlády Almohadů (1147 – 1230) 

Almohadové5 se zmocnili dílčích království v „Al-Andalusu“ a 

vítězně postupovali proti křesťanům, kteří je však v roce 1212 

v bitvě u Las Navas de Tolosa porazili pod vedením kastilského 

krále Alfonse VIII. (1158 – 1214). Vítězství křesťanů v této 

bitvě bylo zlomový bodem a znamenalo nástup vítězného ukončení 

reconquisty. V roce 1230 byla dynastie Almohadů z Pyrenejského 

poloostrova vytlačena a v „Al-Andalusu“ došlo k obnovení 

dílčích království (taifas), kterých se zmocňovali křesťané 

postupující ze severu.  

 

7. Období dynastie Nasrovců v Granadě (1231 – 1492) 

V tomto období se reconquista dostává do své závěrečné fáze. 

Král Ferdinand III. v roce 1236 dobývá Córdobu, v roce 1248 

Sevillu a křesťané se tedy dostávají na území Andalusie. 

V roce 1492 je dobyta Granada a Katoličtí králové Ferdinand 

Aragonský a Isabela Kastilská vyhlásí definitivní zánik „Al-

Andalusu“.   

 

Již od 8. století, kdy přišli Arabové na Pyrenejský 

poloostrov, byla oficiálním jazykem na většině jeho území 

arabština, i když „jazykem ulice“ byla, již výše zmíněná, 

mozarabská iberorománština. Na území tehdejšího „Al-Andalusu“ 

byli obyvatelé tedy většinou bilingvní. Ovšem vliv arabštiny 

na iberorománštinu byl v této době nepopiratelný. A hlavní 

důvody byly především dva: Za prvé byla potřeba pojmenovávat 

věci dosud neznámé, čímž se slovní zásoba nutně rozšiřovala, a 

za druhé nelze opomenout skutečnost, že arabská kultura byla 

vyspělejší, a tak tedy docházelo k náhradám slov románských. 

Velkou zásluhou na tom měli především arabští vzdělanci 

(filosofové, překladatelé, historici, matematici, atd.) Co se 

týká gramatiky, tak tam vliv arabštiny není zase tak výrazný, 

zato značný vliv můžeme zaznamenat hlavně v oblasti lexikální. 

                                                 
5 Arab. „’al-Muwahhidūn“, což znamená „Vyznavači Jediného“ 
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Do dnešní španělštiny bylo totiž přejatých kolem 4000 

arabských slov. Jedná se o slova téměř ze všech oblastí života 

(např. vojenství, civilní vláda, míry a váhy, stavitelství, 

bydlení, oblékání, zemědělství, různé vědní obory, výrazy 

každodenního života atd.), ale oblíbená byla také vlastní 

jména. Mozarabové, kteří se zasloužili vlastně nejvíce o 

obohacení iberorománštiny o arabské výrazy, si dokonce dávali 

arabská jména (např. Motárrafe, Abohamor, Abolmondor apod.). 

Dále velké množství arabských slov, která nahradila původní 

jména latinská, se týká zeměpisných označení (např. Gibraltar 

– „Tárikova hora“, La Mancha – „náhorní plošina“, Medina – 

„město“, Guadalajara – „Kamenná řeka“, Guadalquivir – „Velká 

řeka“, Guadarrama – „Písčitá řeka“). Ne vždy však dochází 

k tomu, že jsou nahrazena celá slova. Někdy se totiž slova 

arabská se slovy latinskými spojují, přitom nejčastěji je to 

ve vlastních jménech (např. Guadalcanal, Guadalupe, Tordomar, 

Alpuente, Almonte, Almonacid atd.).  

Pro představu uvádím několik arabských slov, která se ve 

španělštině dodnes používají: álgebra (algebra), adalid 

(náčelník), alcahaz (ptačí klec), alforja (taška u sedla 

koně), alcalá (pevnost, zámek), atalaya (věž, hláska), atamor 

(buben), almirante (admirál), aduana (celnice), alcalde 

(starosta, vůdce), alcabala (daň z prodeje), alguacil (biřic), 

aldea (vesnice), almacén (sklad, skladiště), barrio (čtvrť), 

albañil (zedník), alfarero (hrnčíř), alcoba (světnice, 

ložnice), zaguán (vestibul), alfombra (koberec), alcacil 

(artyčok), albahaca (bazalka), rincón (kout, roh), taza 

(šálek, pohár), jarra (džbán), ajorca (náramek), arracada 

(náušnice), albarán (vývěska, dokument), alfiler (špendlík), 

alicates (kleště), albornoz (župan, koupací plášť), aceite 

(olej), aceituna (oliva), alfónsigo (pistácie), albaricoque 

(meruňka), alabador (chvalořečník), alabar (chválit), alfalfa 

(vojtěška), algodón (bavlna), arroz (rýže), azúcar (cukr), 

toronja (grapefruit), zanahoría (mrkev), limón (citron), 
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naranja (pomeranč), acequia (zavodňovací příkop), aladin 

(mazaný člověk…), aljibe (cisterna), albañal (stoka), alazar 

(šafrán), noria (pumpa), alberca (rezervoár), jaqueca (bolest 

hlavy), alahakar (tuha, grafit), alcohol (alkohol), alferecía 

(epilepsie), alfombrilla (spalničky), bórax (borax), algoritmo 

(algoritmus), alquimia (alchymie), cifra (číslo, cifra), cero 

(nula), cénit (zenit, vrchol), alambique (zkumavka), jeque 

(šejk), jaque (šachy), ahorrar (šetřit, spořit), alquiler 

(pronájem, nájemné), asesino (vrah), almoneda (dražba), mono 

(opice), jabalí (divoké prase), azul (modrý), bellota (žalud), 

fulano (jeden), mengano (někdo, kdosi), hasta (až do…), ojalá 

(kéž neboli „jestliže Alláh chce“).     

I přestože byl vliv arabštiny na Pyrenejském poloostrově 

značný, některá arabská slova byla nakonec nahrazena 

latinskými (např. užívá se výrazu arquitecto místo alarife, 

sastre (krejčí) místo alfayate, barbero (holič) místo 

alfageme, veterinario místo albéitar). Také najdeme celou řadu 

výrazů, které byly do španělštiny přejaty sice přes arabštinu, 

ale původem pocházeli z jiné řeči, nejčastěji z řečtiny (např. 

arroz), nebo z latiny (např. albaricoque), perštiny (např. 

naranja, azul) či ze sanskrtu (např. ajedrez). Co se týká 

obecně přejímání slov z jednoho jazyka do druhého, je nutné 

dodat, že přitom vždy dochází k určitým deformacím. V případě 

španělštiny se však jednalo o přizpůsobení arabštiny systému 

španělskému neboli latinskému.         

  

Vznik a vývoj kastilštiny 

 

 Asi nejvýrazněji se mezi severními křesťanskými oblastmi 

v období reconquisty prosazuje Kastilie a tedy i jazyk tohoto 

království, jímž je kastilština (el castellano). Bylo to dáno 

především tím, že Kastilie získávala velkou politickou moc a 

vedoucí postavení v reconquistě. Kastilština, která se stala 

základem pozdější španělštiny, spolu s galicijštinou (na 
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západě), interdialektem astursko-leónským (el bable), 

interdialektem navarrsko-aragonským (na východě) a dialekty 

katalánskými postupně začala vytlačovat a asimilovat dosavadní 

dialekty mozarabské. Do roku 1492 se kastilský dialekt 

rozšířil téměř po celém Pyrenejském poloostrově, od severu až 

k jihu. Ostatní křesťanské dialekty se zachovaly na východním 

a západním okraji poloostrova, kde se při postupu na jih 

spojily s původními dialekty mozarabskými a daly portugalštinu 

s galicijštinou (na západě) a katalánštinu s variantou 

valencijskou a baleárskou (na východě). Zajímavé je, že 

kastilština byla ve svém vývoji pro poloostrov jazykově 

nejméně typická. Obsahovala v sobě totiž celou řadu vývojových 

tendencí, které se definitivně prosadily až během 16. a 17. 

století a odlišily ji od ostatních románských dialektů na 

poloostrově. Přičemž toto „zvláštní“ postavení kastilského 

dialektu bylo dáno nejen tím, že dřívější Cantabria byla ze 

všech oblastí Hispánie podrobena a romanizována nejpozději, 

ale také tím, že se kastilština vyvíjela v přímém kontaktu 

s baskičtinou. Zkrátka vnější okolnosti způsobily, že se tato 

nejméně rozšířená a pro Pyrenejský poloostrov nejméně typická 

varianta iberorománštiny prosadila a stala základem pro vznik 

moderní španělštiny. Nelze ovšem opomenout, že se postupné 

šíření staré kastilštiny prolíná s obdobím mozarabské 

románštiny (711 – 1492). Počátky starokastilského písemnictví 

spadají do 10. stol., kdy byla Kastilie ještě hrabstvím.  

Jedná se o glosy emiliánské (gloses emilianenses) a o něco 

mladší glosy siloské (gloses silenses). V 10. – 11. stol. se 

v kastilském jazyce rozvíjí také epická poezie hrdinských 

zpěvů, jejímž vyvrcholením je v polovině 12. stol. (kolem roku 

1140) rozsáhlá epická báseň o třech zpěvech Píseň o Cidovi 

(Cantar de mio Cid neboli Poema del Cid), což je také první 

dochované souvislé literární dílo v kastilštině. K ustálení 

spisovného kastilského jazyka ovšem došlo až v polovině 13. 

stol., kdy se také kastilština stala úředním jazykem 
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kastilského království a nahradila tak latinu. Za krále 

Alfonse X. (1252 – 1284), který položil základy ke vzniku 

kastilské prozaické literatury, se kastilština poprvé stává 

jazykem uměleckého vypravování v próze, jazykem zákonodárství 

a učených pojednání a během jeho vlády se také ustaluje 

pravopis, jehož se pak používalo prakticky až do 16. století. 

Přičemž základem spisovného jazyka alfonsovské doby se stala 

toledská kastilština. 14. a 15. století jsou pak stoletími 

rozvoje spisovného kastilštiny, kdy se v ní objevuje i mnoho 

významných literárních děl.  

Ve výše zmíněné knize její autor rozlišuje tři etapy ve 

vývoji staré kastilštiny (Příloha č. 1):  

 

1. 10. – 11. stol.: období předliterární – Období počátku 

pronikání kastilštiny do psaných textů (glosy, notářské 

záznamy, účty, atd.). 

 

2. 12. – 13. stol.: období formování spisovné kastilštiny – 

Období od první literární památky (Píseň o Cidovi) do vlády 

Alfonse Učeného (1252 – 1284). Z této doby pocházejí první 

úřední listiny (fueros) psané v kastilštině a jiných krajových 

variantách iberorománštiny (asturské, leonské, navarrské, 

aragonské, galicijské, katalánské). 

 

3. 14. – 15. stol.: období rozvoje spisovného kastilského 

jazyka – Období, které vrcholí sjednocením Španělska pod 

katolickými králi v roce 1474 a ukončením reconquisty dobytím 

Granady v roce 1492.  

 

Vznik a vývoj klasické španělštiny 

 

 Století 16. a 17. je obdobím tzv. Zlatého věku, dobou 

rozmachu španělského impéria a španělské kultury, což se 

odrazilo samozřejmě také v jazyce. Velký zlom nastává hlavně 
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s politickým sjednocením země, které vede k podvědomí národní 

jednoty, a od konce 16. století je stará kastilština (el 

castellano) nazývána španělštinou (el español). V této době, 

kdy je stará kastilština vystřídána klasickou španělštinou, se 

spisovný jazyk na jednu stranu obohacuje o latinismy, a to 

především vlivem humanismu, ale na druhou stranu se v něm 

objevuje řada nejrůznějších inovací. Zlatým věkem je toto 

období označováno mimo jiné také proto, že v něm vznikají ta 

nejvýznamnější díla španělské literatury – „Cervantesův Don 

Quijote de la Mancha, pikareskní román (Lazarillo de Tormes 

připisovaný Diegu Huartadovi de Mendoza, Quevedova Historia de 

la vida del bujón, Guzmán de Alfarache od Mateo Alemána), 

básnické i prozaické dílo Quevedovo, mohutně se rozvíjející 

divadlo (Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, Tirso de 

Molina, Guillén de Castro, Juan Ruiz de Alarcón), vrcholí 

barokní poezie (Luis de Góngora y Argote, Francisco de Quevedo 

y Villegas), prosazují se španělští mystikové (Teresa de 

Ávila, Luis de León, San Juan de la Cruz) a barokní prozaik 

Baltasar Gracián (konceptismus).“6    

 Ani na tomto místě by nemělo chybět jakési rozdělení 

období klasické španělštiny. Tentokrát jsem zvolila členění od 

Ramóna Menéndeze Pidala, který tuto dobu dělí na čtyři dílčí 

etapy, a to podle toho, jakou normou či vzorem se v té které 

době řídilo používání spisovného jazyka (Příloha č. 1):  

 

1. Období nebrijovské – předklasické (1474 – 1525) 

V této době nastupuje na kastilský trůn Isabela Kastilská, 

která se v roce 1469 stala manželkou Ferdinanda Aragonského. 

Dochází tak ke spojení dvou království, kastilského a 

aragonského. Po jazykové stránce se toto období vyznačuje 

úsilím o jazykové sjednocení Španělska a vzorem spisovného 

jazyka se stává andaluský úzus, jehož střediskem je Sevilla. 

Podle italského vzoru vzniká dvořan (cortesano) jako sociální 

                                                 
6 (Zavadil, Bohumil, 1998, str. 72)      
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typ a s ním i jazykový typ španělsko-italský jako vedoucí 

společenská norma. V roce 1492 je uveřejněna první španělská 

mluvnice s názvem Arte de la lengua castellana od Antonia de 

Nebrija.  

 

2. Období Garcilasa de la Vega (1525 – 1555) 

Toto období odmítá úzus andaluský, a řídí se toledskou normou 

(úzus novokastilský) pocházející z Nové Kastilie. Je pro něj 

typické, že se dvorský jazyk prosazuje i v literatuře a 

vrcholí vliv italštiny, což dokazuje také sám Garcilaso, který 

byl vynikajícím stylistou a překládal i z italštiny. 

Pozoruhodnou osobností této doby je také Juan de Valdés, který 

v roce 1535 napsal po jazykové stránce velmi přínosné dílo 

Diálogo de la lengua.    

 

3. Období velkých mystiků (1555 – 1585) 

Na rozdíl od předešlého období zde dvorský jazyk ustupuje do 

pozadí a spisovný jazyk se orientuje na úzus starokastilský 

(národní typ, norma Staré Kastilie). Mezi nejvýznamnější 

představitele tohoto období bychom mohli zařadit Sv. Terezii 

z Ávily (Teresa de Cepeda y Ahumada), Luise de Granada, San 

Juana de la Cruz, Luise de León a další.  

 

4. Období Cervantesovo a Lope de Vegovo (1585 – 1615) 

V tomto období se vytváří norma literární a vzorem spisovného 

jazyka se stává úzus nejlepších spisovatelů. Opouští se tedy 

od úzů jednotlivých krajů. Mizí také víra v přirozený vývoj 

jazyka a zájem se soustřeďuje na jazyk literárně strojený.      

 

Vznik a vývoj moderní španělštiny 

 

 Barokní 17. století je obdobím, kdy dochází k přeměně 

klasické španělštiny ve španělštinu moderní. Španělský jazyk 

se tedy dostává, alespoň prozatím, do své poslední vývojové 
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fáze, do fáze moderní španělštiny, se kterou se setkáváme až 

dodnes (Příloha č. 1). Přičemž největší vývojový posun se týká 

spisovného jazyka, jemuž se v této době začíná věnovat 

institucionální péče. Koncem roku 1713 je založena Real 

Academia Española (Španělská královská akademie), která podle 

svého hesla „limpia, fija a da esplendor“ („očišťuje, ustaluje 

a dodává lesku“) pečuje o kodifikaci spisovné jazykové normy. 

Ta se také v letech 1726-1739 zasloužila o vydání 

šestisvazkového Diccionario de Autoridades, který byl jejím 

prvním dílem. V roce 1741 následovala tento slovník publikace 

Ortografía, která byla znovu vydána v roce 1763 a v roce 1771 

spatřila světlo světa akademická mluvnice Gramática de la 

lengua castellana. Do roku 1959 byla tato mluvnice pak 

několikrát znovu vydána, přepracována a aktualizována. V roce 

1973 ji vystřídala prozatímní verze Esbozo de una nueva 

gramática de la lengua española od Salvadora Fernándeze 

Ramíreze (1896 – 1983) a Samuela Gili y Gaya (1892 – 1976). A 

v roce 1994 vyšla konečně modernizovaná a aktualizovaná 

Gramática de la lengua española, jejímž autorem je španělský 

lingvista Emilio Alarcos Llorach (1922 – 1998), a které byl 

Královskou akademií udělen status nejnovější oficiální 

akademické mluvnice španělštiny.  

  I přestože je v této době kladen velký důraz na péči a 

ustálení spisovného jazyka, musí moderní španělština čelit 

velkému nebezpečí, které představuje pronikání anglických 

výrazů do spisovného španělského jazyka. (I když bychom ve 

španělském slovníku našli i knižní výrazy latinského či 

řeckého původu, nebo přejatá slova z francouzštiny či 

italštiny). Angličtina začala španělštinu ovlivňovat už 

v období romantismu, ale od konce 19. století je její vliv 

nezadržitelný. Pro představu uvedu alespoň několik anglicismů, 

které postupně pronikaly do španělštiny. Např. club, (e)snob, 

vagón, biftec (bistec)), rosbif, tranvía, yate, bote, fútbol, 

tenis, béisbol, boxeo, revólver, panfleto, champú, yogur(t), 
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pudín, esmoquin, jersey, suéter, reportero, turismo, turista, 

líder, bloque, boicoteo, confort, golf, film, gángster, jazz, 

cóctel, derby, record, sandwich, handicap, estándar atd..  

Tlak angličtiny na španělštinu je dnes tak velký, že není 

divu, že se většina jazykovědců obává, zda španělština toto 

soužití s angličtinou zvládne. O tom, že jejich obava je 

oprávněná, svědčí i nově vznikající jazyk „spanglish“ 

(španělsky „espanglish“), jenž je jakousi kombinací angličtiny 

a španělštiny, a kterým hovoří už několik milionů lidí, 

původem z Latinské Ameriky, na jihu a východě USA. Tento jazyk 

se vyznačuje především přejímání slov z angličtiny do 

španělštiny a naopak.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Jedním z mnoha příznivců „spanglish“ je Ilán Stavans, který se proslavil 
zejména překladem Dona Quijota právě do „spanglish“. V roce 2003 vyšla také 
jeho kniha s názvem Spanglish: The Making of a New American Language. 
Existuje dokonce i gramatika „spanglish“ a řada slovníků, ovšem ty jsou 
přístupné jen na internetu.  
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II. Španělština ve světě 

 

 Je velmi složité s určitostí zjistit, kolik jazyků vůbec 

na světě existuje. A důvodů, proč se jejich přesný počet nedá 

stanovit, je hned několik. Nejenže je na naší planetě ještě 

řada míst a jazyků, které nebyly dosud prozkoumány a popsány, 

ale není ani jednoduché stanovit kritéria, která by jasně 

odlišila jeden jazyk od druhého. A v neposlední řadě je mnoho 

jazyků, jímž hrozí zánik. Odhaduje se, že v současnosti 

existuje přibližně 6000 až 6500 jazyků, z nichž mnohé už jsou 

právě ve stádiu zániku. I přestože se odhady velmi různí, 

procento „jazykové úmrtnosti“ by se během sta let mohlo 

vyšplhat až na 50% – 90%. I jazyková rozmanitost se bohužel 

stala obětí globalizace. Pro představu uvedu několik čísel, 

která by mohla lépe přiblížit tuto problematiku. Pouze 5% ze 

zhruba 300 jazyků je reprezentováno milionem či více lidmi. 

Jsou to právě tyto jazyky, kterými mluví 94% světové populace, 

což znamená více než 5600 milionů lidí, vycházíme-li 

z celkového počtu 6000 milionů lidí. Na zbylých 6% světové 

populace, tedy kolem 400 milionů lidí, pak připadá 5700 

zbývajících jazyků, které jsou mezi ně různě rozděleny. 

Přičemž více než 3000 jazyků je reprezentováno méně než 10000 

lidmi. Shrnu-li to jednou větou, tak svět pomalu přichází o 

bohatství a rozmanitost, na které se dříve podílelo tisíce 

jazyků.    

 

Význam španělštiny ve světě 

 

Osud španělštiny se poněkud liší od ostatních světových 

jazyků. Z nenápadného nářečí odvozeného z latiny, které se 

zrodilo na severu Španělska, se během jednoho tisíciletí stal 

jazyk, jímž dnes hovoří zhruba 400 milionů lidí, a který je 

úřední řečí ve Španělsku a ve většině zemí Latinské Ameriky. 

Je oficiálním jazykem celkem ve 21 zemích světa (Argentině, 
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Bolívii, Chile, Kolumbii, Kostarice, Kubě, Ekvádoru, 

Salvadoru, Španělsku, Guatemale, Hondurasu, Mexiku, Nikaraguy, 

Panamě, Paraguay, Peru, Portoriku, Dominikánské republice, 

Uruguay, Venezuele a v Guiney) (Příloha č. 2). Ale začíná 

expandovat i ve Spojených státech amerických (žije zde kolem 

40 milionů španělsky mluvících obyvatel) a v Brazílii, kde 

byla španělština dokonce nedávno parlamentem schválena a 

zařazena mezi povinně volitelné předměty na státních 

základních školách. Předpokládá se, že za poměrně krátkou dobu 

by se počet mladých Brazilců mluvících španělsky mohl z 1 

milionu vyšplhat až k 10 až 12 milionům. Z demografického 

hlediska je španělština v současné době na čtvrtém místě 

v celosvětovém žebříčku (nejvíce lidí mluví čínsky, na druhém 

místě je angličtina a třetí místo zastává hindština) (Příloha 

č. 3) a je bezpochyby jedním z nejdůležitějších jazyků světa. 

Stále více lidí se začíná učit španělsky, o čemž vypovídá i 

skutečnost, že se španělština stala, hned za angličtinou, 

druhým nejstudovanějším jazykem světa. Tento růst počtu 

studentů španělštiny je asi nejmarkantnější v zemích Evropské 

unie, ale i ve východních zemích má poptávka po španělštině 

vzrůstající tendenci. Ovládat španělštinu je čím dál více 

žádoucí také v USA, kde se stále rozšiřuje španělsky mluvící 

obec. Dokonce se zde španělština stala nejžádanějším cizím 

jazykem a předhonila tak francouzštinu, italštinu a němčinu. 

Mimochodem i v příštích desetiletích by měl, podle posledních 

průzkumů, růst počet španělsky mluvících lidí rychleji než 

počet např. francouzsky, anglicky či rusky mluvících. Také 

v již zmíněné Brazílii, i přestože si tu své vedoucí postavení 

udržuje stále angličtina, je španělština stále více uznávaným 

a vyučovaným jazykem. I v zemích, jako je Řecko či Turecko, 

byl dán výuce španělštiny větší prostor a to hlavně na 

středních školách. V Číně, Rusku a mnoha dalších zemích se 

zase španělština stává novou alternativou vedle tradičně 

vyučovaných cizích jazyků. 
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Analýza George Webera 

 

Existuje několik faktorů, které určují vliv a potenciál 

každého jazyka. Bylo by mylné se domnívat, že počet rodilých 

mluvčí je jediným a rozhodujícím ukazatelem, i přestože je to 

v tomto případě jeden z nejdůležitějších údajů. Např. je dobře 

známo, že ačkoliv mandarínskou čínštinou hovoří dvakrát více 

lidí než španělsky či anglicky, vliv tohoto jazyka byl, 

alespoň doposud, podstatně menší. Švýcar George Weber provedl 

v roce 2006 jakési srovnání několika významných světových 

jazyků, při kterém vyšel z následujících ukazatelů: 

1. Počet rodilých mluvčí 

2. Počet zemí a jejich obyvatel, kteří mluví stejným jazykem 

3. Počet „sekundárních“ uživatelů jazyka (zahraniční studenti, 

   emigranti, atd.) 

4. Ekonomická situace zemí, ve kterých se užívá stejný jazyk 

5. Počet odvětví lidské činnosti, kde má jazyk důležitou  

   funkci 

6. Společensko-literární uznání jazyka 

 

Domnívám se, že výsledky Weberova srovnání nejsou příliš 

překvapivé. Jak se dalo předpokládat, tak angličtina je na 

prvním místě, co se týká jejího vlivu, na druhém místě je 

francouzština a třetím nejvlivnějším jazykem je, podle Webera, 

španělština. Poté následuje ruština, arabština, čínština, 

němčina, japonština, portugalština, hindština atd. Weber si je 

ovšem vědom toho, že francouzština měla v 19. století podobný 

vliv jako angličtina, a ve 20. století už pomalu ztrácela na 

své důležitosti, zatímco se španělština, díky svému 

vzrůstajícímu vlivu ve Spojených státech amerických a díky 

rozvoji španělsky mluvících zemí, dostávala nezadržitelnou 

rychlostí nahoru a získávala stále větší prestiž. Z Weberova 

průzkumu lze vyvodit alespoň tři nejdůležitější závěry:      

1) Španělština má mezi světovými jazyky vynikající postavení, 
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co se týká počtu rodilých mluvčí, počtu zemí, kde se touto 

řečí hovoří, politické a ekonomické situace španělsky 

mluvících zemí či mezinárodního uznání. 2) V oblasti vědy a 

techniky ještě španělština zaostává za ostatními jazyky. Nemá 

však smysl, aby se snažila vyrovnat angličtině, spíše by si 

v této oblasti měla získat větší prestiž a zachovat sebeúctu. 

3) Usiluje-li španělština o rozšíření svého vlivu ve světě, je 

třeba věnovat větší pozornost její výuce. 

 

Výuka španělštiny ve světě 

 

 Odhaduje se, že španělštinu jako cizí jazyk v současnosti 

studuje 14 milionů lidí a to v 86 různých zemích po celém 

světě (Příloha č. 4). Přičemž největší zájem je o tento jazyk 

na americkém kontinentě, kde se počet studentů pohybuje kolem 

7.100.000 (Příloha č. 5). Toto číslo se ovšem v příštích 

letech může až ztrojnásobit, a to nejen díky přibývání 

brazilských studentů španělštiny, ale také zásluhou 

zvyšujícího se zájmu o španělštinu ve Spojených státech 

amerických, o kterém jsem se již dříve několikrát zmínila.  

V Evropě studuje španělštinu téměř 3,5 milionů lidí a to 

ve 38 různých zemích (Příloha č. 6). Přičemž k tomuto číslu 

bychom mohli ještě připočíst dalších 180.000 studentů, kteří 

přijíždějí každoročně do Španělska právě za tímto úmyslem. Na 

evropském kontinentě je španělština nejžádanější ve Francii 

(více než 2.100.000 studentů), Německu (více než 450.000), 

Itálii (více než 300.000), Švédsku (více než 160.000) a ve 

Spojeném království (více než 100.000 studentů). I když Dánsko 

(s téměř 40.000) a Polsko (s více než 30.000 studenty) jsou 

také ukázkou rozmachu španělštiny v Evropě. V Norsku, Rakousku 

a Řecku se počet studentů španělštiny pohybuje kolem 25.000 a 

ve Švýcarsku kolem 15.000. Zvláštní vitalitu získala 

španělština i ve východní Evropě, především v zemích jako je 

Bulharsko, Rumunsko, Česká republika (zhruba 20.000 studentů), 
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Rusko (více než 13.000), Maďarsko (více než 11.000), Slovensko 

(téměř 8.500) a Moldávie (s více než 6.000 studenty 

španělštiny).  

V Africe se celkový počet studentů španělštiny pohybuje 

kolem půl milionu a to ve více než 15 afrických zemích 

(Příloha č. 7). Nejvíce se španělština studuje na Pobřeží 

slonoviny (více než 235.000 studentů) a v Senegalu (více než 

100.000). Dále také v Kamerunu (více než 63.000), Maroku (více 

než 58.000), na Madagaskaru (8.200) a v Keni (více než 1.100 

studentů). Ovšem z celého afrického kontinentu jedině Senegal 

a Pobřeží slonoviny koncentruje na svém území více než 66% 

z celkové poptávky po španělštině. Budoucnost španělštiny 

v těchto zeměpisných šířkách bude samozřejmě záviset na 

politické, sociální a ekonomické stabilitě a na rozvoji 

vzdělání v jednotlivých zemích.  

Na Blízkém východě je situace podobná. V budoucí rozvoj 

studia španělštiny můžeme jen doufat, vzhledem k politické a 

ekonomické nestabilitě, která v posledních letech zužuje tuto 

oblast. Přesto zde v dnešní době navštěvuje kurzy španělštiny 

více než 15.000 studentů, z nichž je zhruba 5.000 Libanonců, 

zbytek tvoří Izraelci, Palestinci, Syřané, Jordánci, Íránci a 

Afgánci (Příloha č. 8).    

Asie a jižní Pacifik představují pro španělštinu největší 

výzvu počátku 21. století. V Japonsku se počet vysokoškolských 

studentů španělštiny pohybuje kolem 60.000 a na Filipínách 

studuje španělštinu více než 20.000 studentů. Naproti tomu 

v Číně je zájem o španělštinu až překvapivě malý. Jedná se o 

9.000 studentů, což je, ve srovnání s hustotou obyvatelstva 

tohoto asijského giganta, poměrně nízké číslo. K více než 

5.500 čínských studentů španělštiny je třeba přičíst i údaje 

pocházející z Hong Kongu a Taiwanu (více než 1.200 a 2.250 

studentů španělštiny). I přestože v Číně musí španělština 

čelit nelehkému úkolu, budoucí vyhlídky jsou optimistické a 

vše nasvědčuje tomu, že v příštích letech by se zde mohl 
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zvyšovat zájem o španělštinu. Upevnit pozici španělštiny bude 

potřeba i v Indii, kde je prozatím registrováno celkem 2.300 

studentů španělštiny. Co se týká těchto údajů o Austrálii a 

Novém Zélandu, tak tam se počet studentů pohybuje kolem 

60.000. V celé této oblasti Asie a jižního Pacifiku je 

registrováno celkem asi 170.000 studentů španělštiny, což 

signalizuje nutné rozšíření a posílení výuky španělského 

jazyka, jež by španělštině zajistilo potenciální růst i v této 

části světa (Příloha č. 9).  
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III. Španělština v České republice  

 

Výuka cizích jazyků na českých školách 

 

K nejstudovanějším jazykům u nás během komunistické éry 

patřila němčina, ruština a francouzština. S pádem komunismu se 

však situace poněkud změnila. Na první místo se dostala 

angličtina a němčina, která u nás do té doby vévodila, se 

stala v pořadí až druhým světovým jazykem. Ruština, která byla 

na školách do roku 1989 povinným cizím jazykem (jediným a 

prvním), se posunula až na čtvrté místo. A francouzština, ta 

je na tom podobně jako němčina, tedy na školách je o její 

studium stále zájem, i když v posledních letech můžeme 

zaznamenat značný pokles v počtu jejích studentů. Co se týká 

španělštiny, tak ta mezi ostatními světovými jazyky zaujímá až 

páté místo. Ovšem v poslední době přibývá stále více 

vzdělávacích center, která nabízejí studium španělštiny, 

s čímž samozřejmě souvisí i růst počtu studentů tohoto jazyka.  

Odpovědným orgánem v oblasti vzdělání je Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy8, které u nás v republice 

sestavuje školský systém a určuje jeho normy a pravidla, 

týkající se mimo jiné také výuky cizích jazyků. Jakýmsi prvním 

stupněm našeho školského systému je mateřská škola, která není 

povinná, a tudíž ani výuka cizích jazyků zde není povinná, i 

když některé mateřské školy už dnes nabízejí výuku jednoho 

cizího jazyka. Povinné vzdělání začíná až na základní škole, 

kde by podle nového zákona měla počínaje školním rokem     

                                                 

8 „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní 
správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední 
školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně 
mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní 
péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní 
reprezentaci státu. Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy je 
podřízena Česká školní inspekce."(zákon č. 2/1969 Sb., §7) 
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2007-2008 platit povinnost studia dvou cizích jazyků. Přičemž 

povinnou výuku prvního cizího jazyka by měly absolvovat děti 

od 8 let věku a s druhým cizím jazykem by měly začít před 13. 

rokem života. Odhaduje se, že v příštích pěti letech by se tak 

měl zvýšit i počet učitelů cizích jazyků. Srovnáme-li počet 

studentů španělštiny ve školním roce 2001-2002 až 2006-2007 

s ostatními cizími jazyky, zjistíme, že na základních školách 

je španělština na pátém místě. Prvenství si drží angličtina 

jako nejžádanější cizí jazyk, druhým je němčina a s velkým 

odstupem za nimi následuje francouzština a ruština (Příloha č. 

10). I když výuka španělštiny je na základních školách stále 

více žádoucí, což dokazuje téměř dvojnásobný počet studentů 

španělštiny během čtyř let. Na středních školách se výuka 

cizích jazyků liší. Zatímco na gymnáziích je povinné studium 

dvou cizích jazyků, na středních odborných školách se 

povinnost studentů redukuje jen na jeden neboli „první“ cizí 

jazyk. Druhý jazyk pak závisí na zaměření odborné školy. 

Naopak na středních odborných učilištích není studium cizích 

jazyků obecným pravidlem, ale pokud na některých učilištích 

probíhá výuka cizího jazyka, je to vždy uvedeno ve studijních 

plánech jednotlivých oborů. Obecně je na středních školách 

nejvíce žádána angličtina, dále němčina a třetím 

nejoblíbenějším jazykem je francouzština. Je tomu ostatně 

stejně jako na základních školách. Zato španělština se zde 

stává žádanějším jazykem než ruština a dostává se na čtvrté 

místo. Přičemž největší nárůst počtu středoškolských studentů 

španělštiny můžeme zaznamenat mezi lety 2002 až 2005. Ve 

školním roce 2002-2003 bylo na středních školách zapsáno 9.888 

studentů španělštiny a ve školním roce 2005-2006 jich už bylo 

14.904 (Příloha č. 11). Co se týká vysokých škol, tak ve všech 

univerzitních oborech je výuka cizích jazyků samozřejmě 

povinná. Přičemž údaje týkající se výuky španělštiny jako 

cizího jazyka na vysokých školách vypovídají asi nejlépe vůbec 

o celkovém vývoji španělštiny v České republice. Např. ve 
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školním roce 2000/2001 je u nás zaznamenáno 2615 studentů 

španělštiny, kdežto ve školním roce 2003/2004 jich bylo už 

5800 (Příloha č. 12) . Tento růst počtu studentů španělštiny, 

jedná se přesně o 121,7%, poukazuje i na určitý růst na 

základních a středních školách po celé republice, ovšem ten 

není tak markantní. Např. zatímco ve školním roce 2001/2002 

bylo 8703 studentů španělštiny, ve školním roce 2003/2004 

vzrostl jejich počet na 12 034, což znamená o 38,2% (Příloha 

č. 13) Ve školním roce 2005-2006 se počet vysokoškolských 

studentů španělštiny odhaduje na 7.428. V této souvislosti je 

také zajímavé zmínit růst počtu učitelů španělštiny. Např. na 

středních školách se za poslední čtyři roky zvýšil počet 

činných učitelů španělštiny o 40%. 

Statistické údaje týkající se výuky španělštiny v České 

republice vypovídají bezpochyby o neustále rostoucím zájmu o 

španělštinu ve všech úrovních školského systému a o zvyšujícím 

se počtu studentů a učitelů, zvláště na středních školách, 

kteří se starají o její etablování a šíření na území České 

republiky. (Obecně v celém školském systému, porovnáme-li 

školní rok 2002-2003 s rokem 2005-2006, stoupl zájem o 

španělštinu o 53,7%.) Nicméně základní školy se v dnešní době 

potýkají s nedostatkem kvalifikovaným učitelů španělštiny. I 

přestože jsem se výše zmínila o rostoucím počtu 

středoškolských učitelů španělštiny, ke kterému došlo během 

posledních dvou let, je třeba počítat i s postupným stárnutím 

této generace pedagogů. Proto považuji za důležité, aby se 

v příštích deseti letech český učitelský sbor jaksi oživil a 

vytvořila se nová generace učitelů španělštiny.  

 

Česko-španělské vztahy 

 

 Téměř čtyřicet let se Španělsko a bývalé Československo 

navzájem ignorovalo. Neudržovaly mezi sebou ani společenské, 

ani kulturní vazby. Přičemž důvody byly zřejmé: Studená válka 
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a rozdílná politická orientace obou zemí. Španělštinu však 

v této době udržovali v podvědomí lidí nejen hispanisté, ale 

dostala se na světlo také díky studiím o latinskoamerické 

kultuře, o kterých byla často řeč v souvislosti s politikou.  

 Mezi lety 1960 a 1985 patřilo bývalé Československo mezi 

socialistické státy silně se angažující v rozvojové 

spolupráci. Poskytování československé rozvojové pomoci bylo 

však zásadním způsobem ovlivněno, již zmíněnou, studenou 

válkou, které také odpovídalo rozdělení rozvojových zemí na 

„mimoevropské socialistické země“, „země přednostního zájmu“, 

„země československého zájmu z hlediska rozvoje dlouhodobých 

politických a hospodářských vztahů“ a ostatní rozvojové země. 

Z oblasti Latinské Ameriky se mezi mimoevropské socialistické 

země řadila např. Kuba (od r. 1960), mezi země přednostního 

zájmu např. Nikaragua (2. pol. 80. let) a mezi státy, s nimiž 

Československo hodlalo rozvíjet vzájemně výhodné hospodářské 

vztahy, patřila celá řada rozvojových zemí, které se politicky 

nestavěly proti východnímu bloku a v hospodářské oblasti často 

uplatňovaly jisté prvky plánovaného hospodářství (v 80. letech 

např. Mexiko či Venezuela). Mezi ostatní rozvojové země pak 

spadaly tzv. „země v područí imperialismu“, tedy rozvojové 

země, které se politicky orientovaly na západní demokracie a 

se kterými Československo nerozvíjelo intenzivní spolupráci. 

Jednalo se o bezplatnou hmotnou pomoc (dodávky léků, potravin, 

pracovního nářadí, pomůcek pro alfabetizační programy atd.), 

byla poskytována stipendia ke studiu na českých a slovenských 

vysokých školách, další formou rozvojové pomoci byly přirážky 

k cenám dovážených surovin (zvláště kubánského cukru), ovšem 

v souvislosti s naším tématem byla nejvýznamnější technická 

pomoc, která spočívala ve vysílání odborníků do těchto zemí 

(na Kubě jich v této době pracovalo kolem 100 000), zpravidla 

prostřednictvím podniků Polytechna a Geoindustria, ve 

zřizování výcvikových a učebních zařízení a v přijímání 

stážistů. Právě díky těmto odborníkům se totiž na španělštinu 
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nezapomnělo ani v období socialismu, naopak si i v tak nelehké 

době u nás španělský jazyk našel své místo a byl hojně 

vyučován. Důkazem je i zájem o španělský jazyk na Vysoké škole 

ekonomické v Praze, kde se v době socialismu počet studentů 

španělštiny pohyboval kolem 1000 za rok.          

Definitivně napravit jakási zpřetrhaná pouta mezi těmito 

dvěma zeměmi, tedy mezi Českou republikou a Španělskem, a 

obohatit tak panoráma španělské a latinskoamerické kultury se 

pak podařilo až Institutu Cervantes, který byl v roce 2005 

otevřen v Praze. I když v posledních letech můžeme zaznamenat 

přibývání institucí a vzdělávacích center, která nabízejí 

výuku španělštiny, a díky kterým se zvyšuje i počet studentů 

španělštiny. Např. ve školním roce 2002/2003 byla v České 

republice španělština už na čtvrtém místě, ve srovnání 

s ostatními cizími jazyky. Předstihla ruštinu, která u nás 

byla donedávna druhým nejžádanějším cizím jazykem, a také 

italštinu, a zařadila se za angličtinu, němčinu a 

francouzštinu. Tyto údaje ovšem neodpovídají skutečnému zájmu 

české společnosti o španělštinu, protože v té době tu ještě 

chybělo jakési hlavní vzdělávací centrum, které by se staralo 

o šíření španělštiny a kultury španělsky mluvících zemí. Po 

otevření Institutu Cervantes v Praze se však situace 

španělštiny v České republice změnila. Veškeré úsilí Institutu 

směřovalo především k tomu uspokojit nemalou poptávku po 

španělštině nabídkou nerůznějších kurzů. A dále zde bylo 

zapotřebí vytvořit prostor a podmínky pro absolvování 

mezinárodních zkoušek DELE (Diploma de Español como Lengua 

Extranjera), kterých u nás od roku 2002, i když s drobnými 

výkyvy, stále přibývá (Příloha č. 14). V roce 2005 bylo proto 

otevřeno nové centrum na brněnské univerzitě, které umožňuje 

skládat tyto zkoušky hlavně zájemcům z brněnského kraje, a 

rozšiřuje tak působiště pražského Institutu. Aby Institut 

Cervantes vůbec mohl pořádat tyto mezinárodní zkoušky, musí se 

samozřejmě soustředit také na školení a vzdělávání učitelů. Za 
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prvé tím zvyšuje kvalitu a efektivnost výuky, ale hlavně si 

tím jako instituce upevňuje své místo v České republice a 

umožňuje jí to vystupovat před českými autoritami jako 

skutečná vzdělávací organizace.   

O španělštinu je v České republice opravdu velký zájem, 

nebo tomu alespoň vše nasvědčuje. Podle ředitele pražského 

Institutu Cervantes, Iñakiho Abada Leguina, považují mladí 

Češi španělštinu za jazyk 21. století. A to nejen proto, že je 

spojena s nesmírně bohatou historickou a kulturní tradicí, ale 

protože je to velmi užitečný jazyk. Jazyk, který nám otevírá 

nové možnosti, a který nás, kteří žijeme v srdci Evropy, 

spojuje s více než 400 miliony lidmi. Ale i přestože je 

španělština považována za mezinárodní jazyk budoucnosti, 

v České republice je v pořadí až pátým nejstudovanějším 

jazykem. Na druhou stranu je však, díky stále častějším 

obchodním stykům, které Česká republika navazuje se Španělskem 

a se zeměmi Latinské Ameriky, stále žádanějším cizím jazykem. 

Nesmíme totiž zapomínat, že Španělsko je pro Čechy atraktivní 

zemí z hlediska pracovních příležitostí, protože od 1. května 

2006 mohou čeští občané pracovat ve Španělsku bez pracovního 

povolení. 

Se zájmem o španělštinu se v České republice začal také 

zvyšovat počet lidí, kteří nalézají zábavu v současné 

španělské a latinskoamerické kultuře. Do češtiny se překládají 

nejen španělští autoři jako Javier Marías, Maruja Torres, Suso 

de Toro, Enrique Vila-Matas, Juan Marsé, Javier Cercas a 

další, ale také latinskoameričtí spisovatelé jako Gabriel 

García Márquez, Jorge Luis Borges, Carlos Fuentes, Mario 

Vargas Llosa, Alejo Carpentier a mnoho jiných velikánů. Také 

filmy od Pedra Almodóvara, Alejandra Amenábara či Julia Medema 

jsou u nás kladně přijímány kritikou a mají velký úspěch u 

českých diváků. A stejně jsou na tom i osobnosti španělské 

hudby, které si našly své místo mezi českými hudebníky a 

skladateli, a těší se zde velkému obdivu. Mezi ty nejznámější 
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se řadí např. Joaquín Rodrigo, Manuel de Falla, Arriaga, 

Albéniz, Turina, Jordi Savall či José Miguel Moreno.  

 

Španělské instituce působící v České republice 

   

 Kromě, již zmíněného, Institutu Cervantes existují v České 

republice ještě další dvě španělské instituce, mezi jejichž 

hlavní poslání patří také šíření španělského jazyka. Jedná se 

o AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional), jejíž 

přednášející působí na pěti českých prestižních vysokých 

školách (v Praze na Karlově univerzitě a Vyšší odborné škole 

ekonomické, dále na vysokých školách v Olomouci, Českých 

Budějovicích a Brně). Druhou institucí je „Agregaduría de 

Educación“, která spadá pod Španělské ministerstvo školství a 

vědy, resp. Španělské velvyslanectví v Praze. Jejím úkolem je 

koordinovat veškeré vzdělávací programy Španělského 

ministerstva školství a vědy v České republice 

(www.mec.es/sgci/cz). Zabývá se především školením českých 

učitelů španělštiny, které probíhá ve speciálním školícím 

centru, a po České republice má otevřeno pět dvojjazyčných 

center na pěti středních školách (na Gymnáziu Budějovická 

v Praze (1990), Klasickém a španělském gymnáziu Brno-Bystrc 

(1995), Gymnáziu Čajkovského v Olomouci (2002), Gymnáziu 

Hladnov v Ostravě (2004) a na Biskupském gymnáziu v Českých 

Budějovicích (2005). (Ve školním roce 2006-2007 bylo v těchto 

pěti dvojjazyčných španělských centrech zaměstnáno celkem 14 

španělských pedagogů a zapsaných 647 studentů ve věku mezi 13 

a 19 let.) Španělské ministerstvo školství a vědy aktivně 

spolupracuje s těmito španělskými centry. Dodává jim učební 

materiály, shání rodilé mluvčí s pedagogickým vzděláním, kteří 

spolu s českými pedagogy vyučují hodiny španělského jazyka a 

literatury, zeměpisu, historie, matematiky, fyziky, chemie, 

atd.. Dále se podílí, jak už jsem se výše zmínila, na školení 

učitelů, organizuje vzdělávací pobyty ve Španělsku a poskytuje 
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finanční podporu ke zkvalitnění a zpestření výuky, s čímž 

souvisí také pořádání Divadelního festivalu ve španělštině, 

kterého se každoročně účastní i studenti těchto dvojjazyčných 

center ze střední a východní Evropy. Zvláštností na výše 

zmíněných gymnáziích je, že při dokončení studia získávají 

jejich studenti nejen českou, ale i španělskou maturitu, která 

jim umožňuje účastnit se přijímacích zkoušek na nějakou ze 

španělských vysokých škol.        
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IV. Instituto Cervantes 

 

 Institut Cervantes byl založen v roce 1991 španělskou 

vládou jako kulturní a vzdělávací instituce propagující 

hispánskou a hispanoamerickou kulturu a španělský jazyk ve 

světě. Hlavní sídlo Institutu se nachází v Madridu a ve městě 

Alcalá de Henares, kde se narodil slavný španělský spisovatel 

Miguel de Cervantes Saavedra9. V současnosti má 70 center 

zastoupených v 60 městech, 40 zemích a na pěti kontinentech 

světa. Nabízí bohatý kulturní program, pravidelně organizuje 

různá literární setkání, autorská čtení, prezentace nových 

knih, besedy, přednášky, výstavy, koncerty, filmové cykly 

(filmy promítá zdarma a většinou i s českými titulky) atd. 

Každoročně otevírá i nejrůznější jazykové kurzy španělštiny a 

nabízí mezinárodně uznávané zkoušky ze španělštiny DELE 

(Diploma de Español como Lengua Extranjera). Center, kde se 

tyto mezinárodní zkoušky skládají, je více než 350 na celém 

světě. Nedílnou součástí každého Institutu Cervantes je i pak 

knihovna s přístupem na internet.  

 

Institut Cervantes v Praze - slavnostní otevření 

 

Dne 12.9.2005 bylo v historickém centru Prahy slavnostně, 

ovšem za přísných bezpečnostních podmínek, otevřeno centrum 

španělské kultury Instituto Cervantes. Nachází se v zelené 

kaštanové oáze vedle kostela sv. Štěpána a je tvořen dvěma 

budovami, historickou, jejíž základy pocházejí z 15. století, 

a prosklenou budovou ve stylu moderní architektury. Činnost 

                                                 
9 Miguel de Cervantes Saavedra se narodil v roce 1547 a zemřel v roce 1616. 
Byl španělským spisovatelem, básníkem, dramatikem a vojákem. Jeho 
nejslavnějším dílem je román Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha (El 
ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha), který mu také zajistil 
světovou proslulost. Mezi léty 1590 a 1612 napsal sérii povídek, které 
v roce 1613 vydal pod názvem Příkladné novely (Novelas Ejemplares). 
Nejdelší z nich má název Cikánečka (La Gitanilla) a obsahuje 
autobiografické prvky z Cervantesova života. Některé z těchto povídek byly 
dokonce přeloženy do českého jazyka.   
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této zahraniční kulturně osvětové instituce propagující 

hispánskou kulturu a španělský jazyk slavnostně zahájila sama 

španělská královská rodina v zastoupení prince Felipa a 

princezny Letizie z Asturie. Slavnostního aktu se ovšem 

zúčastnil také generální ředitel Institutu Cervantes César 

Antonio Molina a ředitel nového pražského Institutu Iñaki Abad 

Leguina, dále přední čeští politikové, Jiří Paroubek, Přemysl 

Sobotka, bývalý prezident Václav Havel a mnoho dalších 

významných osobností. Celý následující týden po slavnostním 

otevření Institutu se v jeho prostorách konaly různé literární 

besedy, kterých se účastnili spisovatelé a básníci jako 

Enrique Vila-Matas, José María Merino, Juan Villoro, Luis 

Mateo Díez, Juan Cruz, Juan Antonio Masoliver, Clara Janés, 

Antonio Colinas a Antonio Gamoneda. 

V rozhovoru, který generální ředitel Institutu Cervantes 

César Antonio Molina poskytl Českému rozhlasu u příležitosti 

otevření tohoto centra v Praze, Molina zdůraznil, že s ohledem 

na velký zájem o španělštinu ve světě vznikají nová střediska 

ve střední a východní Evropě, v Asii i v arabském světě. Dále 

řekl, že pražská pobočka vznikla jako odpověď na českou 

poptávku: „Je to spíš na přání Čechů, aby tady byl Institut 

Cervantes, a tohle přání trvá už spoustu let.“ A na otázku, 

odkud získalo španělské ústředí informace o tomto velkém 

zájmu, a jak byl tento zájem prověřován, odpovídá: "Víme o 

něm, protože nás často v madridském centru Češi navštěvují, je 

to i otázka při návštěvách politiků, například na Ministerstvu 

kultury, kdy čeští politici žádají o otevření Institutu ve 

vaší zemi, protože prý je tu o španělštinu velký zájem.       

A ten tlak si ověřujeme i pomocí lingvistů, univerzit, 

nakladatelství žádají o podporu překladů, čili ta žádost ze 

strany Čechů je opravdu častá a trvá už dlouho.“  

Řeč byla také o kulturní výměně, kterou hodlá Institut 

Cervantes v budoucnu zprostředkovávat. Jeho zástupci říkají: 

"Chceme klást důraz hlavně na současnou kulturu a umění. 
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Nechceme se vychloubat tím, že jsme starobylá iberoamerická 

kultura, protože vy také nežijete jenom tím, že Praha je 

magická, že je to Kafkova Praha. My sem budeme přivážet 

zejména současné latinskoamerické umělce, ale i vědce, 

lingvisty, architekty, aby se ty dva národy poznaly v tom, v 

čem v současnosti žijí. A velký důraz budeme klást na tzv. 

multikulturalismus."10  

 

Knihovna Carlose Fuentese 

 

„Aquí nos tocó. En la región más transparente del aire.“11        

(„Tady nám bylo dáno žít. V kraji s nejprůzračnějším vzduchem.“)            

 

Neméně důležité bylo i otevření knihovny pražského Institutu 

Cervantes, která je pojmenována po významném mexickém 

spisovateli Carlosu Fuentesovi12. Je vytvořena jako 

specializované centrum, které má poskytovat informace a 

dokumentaci o jazycích a kulturách Španělska a španělsky 

mluvících zemí. Zároveň je však i informačním a referenčním 

centrem o díle Carlose Fuentese. Knihovna je vždy připravena 

vyhovět a odpovědět všem, kdo hledají informace či materiál 

vztahující se ke Španělsku, Latinské Americe nebo španělštině, 

a to osobně nebo elektronickou poštou, písemně, telefonicky 

nebo faxem. Katalog OPAC (Online Public Access Catalogues) si 

lze pak prohlédnout ve studovně nebo na webových stránkách 

Institutu Cervantes v Praze (http://praga.cervantes.es, 

www.cervantes.cz). Fond knihovny při jejím otevření obsahoval 

přibližně 10 000 titulů (většinu z nich darovalo knihovně 

Španělské velvyslanectví v Praze), ovšem jejich počet postupně 

rostl a dnes má knihovna ve svém fondu více než 13 000 titulů 

                                                 
10 Zdroj: http://www.radio.cz 
11 Fuentes, Carlos: La región más transparente. México, Alfaguara 1998, str. 
510  
12 Carlos Fuentes se narodil v roce 1928, je významným mexickým spisovatelem  
a autorem mnoha novel, románů a divadelních her. Ostatně v roce 2005 vyšel 
v českém překladu Vladimíra Medka jeho vrcholný román Starý Gringo (Gringo 
Viejo, 1985). V roce 1987 obdržel prestižní ocenění „Premio Cervantes“. 



 40 

a dalších přibližně 3000 titulů je z kapacitních důvodů dosud 

nezařazených. Najdeme zde tituly z různých oborů (literatura, 

jazyk, hudba, film, dějiny, umění, ekonomie, sociologie, 

filosofie, politicko-společenské aktuality atd.) a na různých 

nosičích (knihy, noviny, časopisy, CD, DVD, CD-ROM, notové 

záznamy, mapy, diapozitivy atd.). Přičemž největší část fondu 

tvoří umělecká literatura ve španělštině, ale poměrně dobře 

jsou vybaveny i fondy lingvistický, literárně teoretický, 

historický, velký je i fond metodických materiálů k výuce 

španělštiny, a také katalánštiny, galicijštiny a baskičtiny. 

Je zde k dispozici i velký výběr slovníků a encyklopedií. 

Naopak knih z přírodovědných oborů mají velmi málo. Zajišťují 

však i meziknihovní výpůjčky, prostřednictvím kterých lze 

získat původní dokumenty, popř. jejich kopie z dalších 

knihoven ve Španělsku nebo ze sbírek knihoven Institutu 

Cervantes celého světa. Knihy mají seřazené podle 

zjednodušeného MDT, což je zkratka pro „Mezinárodní desetinné 

třídění“ (např. 821 E Fue – tj. literatura ve španělštině, 

tedy „español“, a další tři písmena znamenají začátek autorova 

jména). Dokumenty zde většinou nekatalogizují sami, ale 

převážnou část záznamů přebírají z Národní knihovny v Madridu. 

Pracují s knihovním systémem „ASPI“ (automatizovaný systém 

právních informací), který je ve Španělsku obvyklý. Přístup do 

knihovny a k informační, dokumentační a referenční službě je 

volný a bezplatný a dokonce i vstup na všechny kulturní 

aktivity je zdarma. Ovšem některé služby, jako jsou např. 

výpůjčky či přístup na internet, jsou placené a přístupné 

pouze pro držitele čtenářského průkazu.  

 

Výuka španělštiny a zkoušky DELE 

 

Institut se věnuje zejména výuce španělštiny na celém 

světě, a tak jeho doménou jsou jazykové kurzy, které probíhají 

ve skupinkách 8 – 15 žáků pod vedením rodilých mluvčí s 
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vysokoškolským vzděláním, se specializací na výuku 

španělštiny. Všichni učitelé se ještě pravidelně zúčastňují 

vzdělávacích kurzů v oboru dialektika španělštiny jako cizího 

jazyka. Výuka je rozdělena do čtyř úrovní podle znalosti 

jazyka. Vedle těchto „standardních“ kurzů nabízí také kurzy 

intenzivní a speciální, jako např. španělštinu pro cestovní 

ruch, kurz o jazykových a kulturních zvláštnostech Latinské 

Ameriky, překladatelský kurz, kurz konverzace, zlepšení 

gramatiky, obchodní španělštiny, kurz současné španělské 

literatury, kurz se zaměřením na španělskou kulturu, přípravný 

kurz na zkoušky DELE nebo kurzy katalánštiny, baskičtiny a 

galicijštiny. Institut má k dispozici také multimediální 

učebnu s osmi počítači. Výuka španělského jazyka a reálií tu 

probíhá pomocí speciálních webových stránek. Ovšem kurzy 

španělštiny o čtyřech úrovních obtížnosti je možno absolvovat 

i po internetu prostřednictvím „AVE“ – Aula Virtul de Español. 

Mezi didaktické materiály těchto internetových kurzů 

španělštiny patří např. ukázky autentického jazyka, poslechy 

mluveného slova, písničky, videonahrávky, zábavné názorné 

příběhy, hry atd. Kromě výše zmíněných jazykových kurzů pořádá 

také zkoušky DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera), 

které jsou mezinárodně uznávaným oficiální dokladem 

potvrzujícím úroveň znalosti španělštiny jako cizího jazyka. 

Vydává jej Španělské ministerstvo školství a vědy a Institut 

Cervantes je pak předává jeho jménem. V současnosti existují 

tři úrovně, tj. Inicial – středně pokročilí, Intermedio – 

pokročilí a Superior – velmi pokročilí. Zkoušky se pořádají 

vždy v květnu a v listopadu.  

 

Plán kurikula Institutu Cervantes (PKIC) 

 

Instituto Cervantes má vlastní plán kurikula, který 

vychází ze Společenského evropského referenčního rámce. Je 

členěn do čtyř úrovní dle obtížnosti (A-začátečníci, B-středně 
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pokročilí, C-pokročilí, D-velmi pokročilí), přičemž každá 

z nich má ještě dvě podúrovně (např. úroveň A má dvě podúrovně 

A1 a A2, A1 je nižší než A2). Ve výuce se používá 

komunikativní metody, při které se student naučí používat 

cílového jazyka v kontextu. Jazykové kompetence se dosáhne 

prostřednictvím produktivních komunikačních metod (mluvený a 

písemný projev) a receptivních metod (porozumění slyšenému i 

psanému textu). Po ukončení daného stupně jsou studenti 

schopni: A-začátečníci - domluvit se v běžném životě, vyjádřit 

svůj názor, základní potřeby a pocity, napsat krátký text a 

porozumět mluvčímu, který mluví pomalu a zřetelně; B-středně 

pokročilí – porozumět a účastnit se konverzace na téma rodinné 

a pracovní vztahy, číst texty obecného charakteru a krátké 

literární texty, napsat krátký popis a při vyprávění používat 

i rozvitá souvětí; C-pokročilí – vyjádřit se plynule jak 

v písemném tak i mluveném projevu za použití nejrůznějších 

stylistických prostředků a dále porozumět detailně explicitní, 

popř. i implicitní informaci v mluveném i psaném textu;      

D-velmi pokročilí – porozumět konverzaci v rychlém tempu a 

zprávám z audiovizuálních médií, vyjadřovat se věcně správně a 

správně organizovat projev, napsat text, který zahrnuje 

širokou škálu stylistických prostředků včetně řady idiomů a 

frazémů, poznat oblasti sociokulturního španělského života a 

současné literární texty z hispánského světa. 
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V. Španělština jako hudba světa – osobní reflexe 

 

 „El español, una música del mundo“ („Španělština, hudba 

světa“), tak nazval svou přednášku, která se uskutečnila dne 

25. října 2006 u příležitosti setkání České iberoamerické 

společnosti v prostorách centra španělské kultury v Praze, 

ředitel pražského Institutu Cervantes, Iñaki Abad Leguina13. 

Tato přednáška vyšla také v prosinci 2006 ve třetím čísle 

časopisu „Paralelo 50“, který u nás vychází pod záštitou 

Španělského ministerstva školství a vědy. Byla jakýmsi 

zamyšlením nad několika zajímavými tématy, např.: objevením 

Ameriky Kryštofem Kolumbem v roce 1492, teorií o kulovitém 

tvaru země, autor se zamýšlel i nad Evropany a jejich 

zaslepeností, a v neposlední řadě právě nad „španělštinou jako 

hudbou světa“, jak napovídá sám název této přednášky. Celá 

přednáška se tak nesla v evropském duchu 15. století. Pro 

španělského spisovatele Francisca Ayala, jímž nás Iñaki Abad 

Leguina na své přednášce uvedl do světa jazyků, je jazyk, 

neboli řeč, tou nejnepostradatelnější lidskou zkušeností, 

protože právě díky němu nejenže pojmenováváme všechny 

existující věci na světě, ale hlavně si je umíme představit a 

povídat si o nich. Leguina přirovnává řeč k hudbě, říká, že 

jednotlivé jazyky jsou něco jako skladby, jimiž svět udává 

noty životu, přírodě, věcem, všemu neuchopitelnému a novému.  

 Španělé, kteří dorazili na americký kontinent, se najednou 

ocitli v úplně jiné realitě, plné zázraků, obklopeni nádhernou 

krajinou, plnou vegetace, zvířat, které nikdy předtím 

neviděli, setkali se s neznámými předměty a zvyky, zvláštními 

nástroji, které byly pro Evropana naprosto neobvyklé. Nejprve, 

                                                 
13
 Iñaki Abad Leguina se narodil v roce 1963 v Bilbau, vystudoval španělskou 

filologii a je autorem knih Barbarie y otros relatos (Lumen, 1996) a El 
hábito de la guerra (Espasa Calpe, 2002). Pracoval jako hlasatel v rádiu, 
dále jako novinář a učitel španělštiny, a také pořádal semináře o španělské 
literatuře na různých univerzitách v Itálii. Od roku 1991 pracuje pro 
centrum španělské kultury Institut Cervantes. Byl ředitelem tohoto centra 
v Neapoli a v Miláně a také ředitelem kultury celého Institutu Cervantes. 
V současné době je ředitelem Institutu Cervantes v Praze.  
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jak je zvykem při dobývaní území, se ti první, co dorazili do 

Ameriky, snažili dát všem těm neznámým věcem španělské názvy, 

ale netrvalo dlouho, aby přišli na to, že je to prakticky 

nemožné. Realita zkrátka převážila nad jazykem. A tak 

sémantika jazyka pomalu ztrácela svoji určitost a strohost, a 

začala se přizpůsobovat prostředí. Jazyk tak získal větší 

schopnost naslouchat a nechal se zlákat i jinými „tóny“, jako 

byly např.: „kukuřice“, „alpaka“, „leguán“, „juka“, „grilované 

maso“, „ceiba“(tropický strom), „papája“, „vikuňa“(lama) atd. 

Od té doby, kdy došlo k tomuto „splynutí“, se španělština, 

stejně jako i jiné jazyky, neobejde ani beze slov, jako jsou 

např. „čokoláda“, „rajské jablíčko“, „kakao“ nebo „brambory“. 

Leguina se pozastavuje třeba i nad tím, jak by asi vypadal 

svět, kdybychom neznali výrazy jako „hurikán“, „grilované 

maso“, „indiánský náčelník“ nebo „papoušek“, nebo co nám 

vlastně říkají slova jako „aligátor“ či „jaguár“. Např. slovo 

„křeslo“ v nás hned vyvolá pomyšlení na zasloužený odpočinek. 

Autor tím chce poukázat na to, že všechna označení věcí v nás 

vzbuzují určité emoce.              

    Nejenže tedy obyvatelé amerického kontinentu odhalili 

Španělům, kteří tam přišli, nový svět, ale také jim ho 

obohatili o nové „tóny“, jimiž se naučili pojmenovávat věci 

v něm, aby mu vůbec rozuměli, dokázali si o něm vytvořit 

nějakou představu, vážili si ho a možná ho i milovali. Díky 

řeči tak obyvatelé tohoto nového světa dosáhli centralizace a 

stali se tak uznávanými vykladači světa.  

 Dále Leguina poukazuje správně na to, že každý pokrok má 

však kromě svých světlých stránek i stránky stinné. Říká, že 

v dnešní době je na světě jakási ekonomická nerovnováha, jenž 

spolu s masovými prostředky komunikace způsobuje, že mezi 

lidmi vznikají předsudky vůči určitým oblastem naší planety. 

Mnoho zemí je proslulých, v negativním slova smyslu, svými 

politickými krizemi, státními zásahy a špatnými ekonomickými a 

sociálními poměry. Musí však čelit pravidlům světového trhu, 
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terorismu, korupci, chudobě, přírodním katastrofám a 

porušování základních lidských práv a svobod. Bohužel i ty 

pozitivnější aspekty těchto zemí jsou stále více zahalovány do 

temnoty. Je paradoxní, že jsme díky jakési mediální 

transparentnosti a rozsáhlé informační internetové síti, 

kterou máme k dispozici, ztratili smysl pro detail a 

jednoduchost, a chybí nám i určitá zvědavost směřující do 

budoucnosti. Nejen paradoxní, ale zároveň překvapivé, je také 

to, že jsme díky rozvoji virtuálních pamětí jaksi připoutáni 

k bezprostřední přítomnosti a zapomínáme tak na naši minulost. 

Tou nejstinnější stránkou se však stává postupné chudnutí 

jazyka, jež má velký dopad na ztrátu pestrosti našeho světa.  

 „Před více než 500 lety měl člověk pocit, že má svět ve 

svých rukou“, říká Leguina. Tento pocit moci v něm přetrvává 

až dodnes, ale zatímco tenkrát ho v něm vzbuzovala samotná 

zeměkoule, dnes mu k tomu napomáhají moderní technologie. 

Leguina hovoří o určité hrdosti související s technologií GPS 

a satelitními mapami, které jsou snadno přístupné na 

internetu. Digitální obrazovky jsou, podle něj, zrcadlem naší 

pýchy, odrážejí obraz naší schopnosti vládnout, dobývat a o 

všem rozhodovat. Zkrátka odrážejí obraz naší všudypřítomnosti. 

Stejně jako před více než 500 lety mají i dnes všechny věci 

nějaké označení. A opět se vrací k nehmatatelnému a éterickému 

jazyku, který je prý mnohem moudřejší než lidé, kteří jím 

mluví, a je jakousi duchovní pamětí, jenž se nevzdává. Podle 

Leguina je to právě jazyk, který neustále skládá svou hudbu, 

aby ji mohl znovu překomponovávat a předávat nám ji.   

 Neméně zajímavé jsou i jeho postřehy týkající se slovní 

zásoby, jíž jednotlivé země Latinské Ameriky obohatily 

španělský jazyk. Např. z Kuby pochází slovo „basculador“, což 

je mechanické zařízení, pomocí jehož se vykládá náklad, nebo 

výraz „bongonsero“, jež označuje muzikanta, který hraje na 

bubínek. Z Peru známe zase slovo „maca“, druh andské hlízy, 

která má léčivé účinky, nebo „chulillo“, tak se říká výběrčímu 
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v autobuse. Na Filipínách můžeme zaslechnout slovo „yaya“, je 

to označení pro ženu, která se stará o děti. V Argentinské 

kuchyni se zase připravuje „chimichurri“, což je omáčka 

z česneku, petržele a pálivé papriky. Z Venezuely pochází 

výraz „chamo“, tak se říká dospívajících chlapcům, ale také 

slovo „cocoliso“, dětský obleček podobný kabátku, nebo 

„carrubio“, což je tmavě červená až fialová barva. V Mexiku se 

používá slovo „convivialidad“, které znamená kamarádství, či 

„gambusino“, tak se říká zase hledačům zlata. V Bolívii nosí 

horníci „guardatojo“ neboli ochrannou přilbu. Pro Uruguay je 

zase typická „balconera“, plakát s politickou propagandou, 

který se zavěšuje právě na balkony. V Hondurasu se prodává 

„salsina“, neboli omáčka v konzervě ze smažených rajčat. Na 

Kostarice se používá slovo „esbajerar“, které označuje 

činnost, při které se ořezávají spodní větve stromů a rostlin. 

Ze Salvadoru pochází výraz „fierrada“, označující skupinu 

blízkých přátel či lidí stejné profese. A v neposlední řadě 

např. Chilané obohacují španělštinu o slova „copuchar“, což 

znamená šířit poplašné zprávy, nebo „cesteril“, to je zase 

označení pro košíkovou.   

 Vedle již zmíněných výrazů, jak dodává Leguina, najdeme 

ještě stovky a stovky dalších, jimiž jazykové ústavy postupně 

obohacují obsáhlý španělský slovník (např. „hojilla“, 

„equipero“, „llevaitrae“, „morán“, „negrumo“, „cajetear“, 

„puchis“, „soplonaje“, „rellenito“, „achirlar“, „carca“, 

atd.). „Jsou to slova, jež nás přitahují svou svěžestí a 

melodičností a odhalují nám život. Slova, která skládají novou 

symfonii, a která jsou jistou formou bytí na tomto světě“, 

říká Leguina. Španělština je zkrátka odrazem reality a 

dokazuje nám, že důležitější je to, co někoho spojuje, než to, 

co ho dělí. Jazyk je pravým důkazem toho, že se lidé řídí 

pouze srdcem a tíhnou ke společné duši, ve které naleznou 

všechny výrazy toho obsáhlého slovníku, jenž je 

nevyčerpatelný, a díky kterému hlavně můžeme věci nazývat těmi 
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správnými jmény. Jak říkal španělský novinář a spisovatel 

Pérez de Ayala, jazyk musíme nějakým způsobem odvodit 

z přírody, která je nám všem společná. Jen ta nám totiž 

napomáhá k tomu, abychom si jednotlivé věci dokázali určitým 

způsobem představit a nějak je nazvat. 

 Když se lidé, kteří od sebe bydlí tisíce kilometrů daleko 

a v úplně jiném prostředí, vzájemně pochopí a porozumí si, 

nebo když v tom nejzapadlejším koutě světa zaslechnou 

španělštinu, vědí, že patří k sobě, že jsou na správném místě, 

že nejsou ztraceni uprostřed bezejmenného chaosu.  

 Na rozdíl od hudby v kosmu, podle Platona vycházela z 

otáčivého pohybu planet, kterou není možné díky její vysoké 

frekvenci zaslechnout, můžeme hudbu, jenž zní ve světě kolem 

nás, poslouchat úplně bez problému. Leguina má samozřejmě na 

mysli řeč. Říká: „Španělština je jedna z těchto skladeb, jejíž 

noty denně s velkorysostí skládají a přehrávají ti, co jí 

mluví“ (tedy zhruba 400 milionů lidí). Celou přednášku pak 

Leguina uzavírá otázkou: „Kdoví zda se z této hudby uměl 

radovat Kryštof Kolumbus?“  
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VI. Španělština na internetu 

 

Podle nejrůznějších průzkumů je španělština bezpochyby 

vlivným a energickým jazykem, ovšem v příštích letech bude i 

ona vyzvána k jakémusi souboji, ve kterém bude usilovat o to, 

aby si našla a upevnila své místo na internetu. A i přestože 

španělsky mluvící obec zaznamenává velké pokroky v oblasti 

šíření informací, je španělština stále ještě pozadu oproti 

jiným jazykům. Na internetu se ještě neobjevuje příliš často a 

dalo by se říci, že má spíše ustupující tendenci nejen vůči 

angličtině, ale také vůči ostatním jazykům, např. 

francouzštině či němčině (španělština má na internetu asi 3% 

zastoupení, angličtina představuje zhruba 69% a němčina, 

kterou mluví přibližně 100 milionů lidí, se blíží 6%). 

Z celkového počtu 801,4 milionů lidí, kteří mají přístup na 

internet, je 35,2% anglicky mluvících, za nimi následují 

čínsky mluvící s 13,9%  a na třetí místo se řadí španělsky 

mluvící lidé s 9%. Na internetu dnes najdeme kolem 81 milionů 

webových stránek ve španělštině (přibližně na každých pět 

obyvatel připadá jedna webová stránka), z nichž 45% je 

zásluhou Španělska, a to i přesto, že Španělsko nereprezentuje 

více než 10% z celkového počtu španělsky mluvících. Přičemž 

příčina této disproporce může vycházet už ze samotné chudoby 

či celkové zaostalosti většiny latinskoamerických zemí, ze 

situace, která umožňuje obyvatelům těchto zemí jen omezený 

přístup na internet. I přes veškerou snahu různých institucí, 

knihoven a škol, najdeme jen málo profesionálních webových 

stránek, a s čím se nesetkáme vůbec, je kvalitní internetový 

vyhledávač ve španělštině. Převaha angličtiny jako 

programovacího jazyka je na internetu, co se týká 

nejrůznějších databází, fór a seznamů, zcela ohromující. 

Dokazují to i statistické údaje týkající se návštěvnosti známé 

internetové encyklopedie Wikipedie. Nejnavštěvovanější jsou 
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anglické stránky této encyklopedie (1.500.000), dále stránky 

v němčině (500.000), francouzštině (398.000), polštině 

(317.000), japonštině (290.000), holandštině (241.000), 

italštině (217.000) a portugalštině (198.000). Počet 

návštěvníků španělských stránek Wikipedie se pohybuje kolem 

172.000. Na jednu stranu je zde tedy patrné jakési podřadné 

postavení španělštiny vůči angličtině a setkáme se s lidmi, 

kteří zastávají názor, že v oblasti šíření informací 

španělština jaksi zaostává za ostatními světovými jazyky, ale 

najdou se i jedinci daleko optimističtější, kteří věří v to, 

že svět španělštiny v sobě skrývá nesmírný potenciál, jenž by, 

s alespoň malou pomocí ze strany vlivných institucí, ať už 

veřejných či soukromých, ze zmíněných nedostatků a aktuálních 

hrozeb vytvořil nové, budoucí příležitosti a přeměnil je na 

jakousi hnací sílu.  

 

Nebezpečí ohrožující jazyk 

 

Protože nám internet poskytuje to nespočetné množství 

informací právě prostřednictvím jazyka, je nutné se zmínit i o 

tom, jaká nebezpečí, a je jich hned několik, představuje 

internetová síť pro samotný jazyk. První z nich je společné 

všem novým technologiím uplatňujícím se ve španělské filologii 

a spočívá v tom, že angličtina jako hlavní internetový jazyk 

proniká do španělštiny a vzniká tu tedy určité napětí. 

Odborníci odhadují, že taková třetina všech slov užívaných na 

internetu je v angličtině (samotný název –World Wide Web- se 

ve španělštině zkracuje na web, což je považováno za hrubou 

mluvnickou chybu). Mezi nejpoužívanější španělské výrazy pak 

patří mnoho těch, jejichž překlad se nejvíce podobá výrazu 

v původním jazyce (např. „acceso“ a „dominio“ – access a 

domain). Ostatní výrazy jsou jazykovými (sémantickými) kalky 

(např. „bajar“ a „navegación“), a nechybí tu ani hybridní 

výrazy, původem z angličtiny, které byly později přeneseny do 
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španělštiny (např. „surfear“). Co se týká jazyka, tak 

problematika, kterou se zde snažím nastínit, se v různých 

odvětvích (např. ve sportu či různých odborných odvětvích) 

příliš neliší. Další nebezpečí se skrývá v možných odchylkách 

či rozdílnostech, ke kterým může docházet v tak širokém okruhu 

lidí, jakým je španělsky mluvící společnost. Výběr 

terminologie, ať už celého národa či osobní výběr, by se totiž 

mohl zněkolikanásobit, bylo by to však na úkor jednoty jazyka.   

Jiné problémy s sebou zase přináší obtížnost zobrazení 

některých písmen či znaků v elektronické podobě. Ještě 

v dnešní době existuje mnoho informačních systému, které 

neznají písmeno „ñ“, nebo které nedovolují klást přízvuk na 

samohlásku (týká se to hlavně velkých písmen). To samozřejmě 

pak mění uspořádání písmen v abecedě. Zmíněné programy totiž 

nerozeznají, že po písmenu „n“ následuje písmeno „ñ“, nebo že 

samohlásky, nad kterými je přízvuk, mají být na stejném místě 

jako jim odpovídající nepřízvučné samohlásky. Další nebezpečí 

pro jazyk souvisí se zkracováním slov, které určité skupiny 

lidí často používají při elektronické komunikaci. Týká se to 

především mladých lidí, kteří tyto zkratky používají ve svých 

krátkých zprávách neboli „sms“ zprávách či při „chatování“ na 

internetu. To samé se dá říci i o fungování a používání 

programů, které domněle překládají webové stránky z angličtiny 

do španělštiny. Problém je v tom, že takové programy ve 

skutečnosti neposkytují kvalitní překlady, nýbrž pouze 

přenášejí význam či smysl slov z jednoho jazyka do druhého. 

Výsledný text je pak proto často nedostatečný, chybný a 

dokonce nesrozumitelný.   

 

Nové technologie a instituce sloužící jazyku    

 

Proti nebezpečím, nejen výše zmíněným, ale i mnoha dalším, 

která ohrožují jazyk, bojují významné instituce a organizace, 

jež mají ve své náplni práce právě péči o jazyk. Usilují 
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především o to, aby španělštině co nejlépe pomohly začlenit se 

mezi jiné jazyky na internetu, aby celé španělsky hovořící 

komunitě usnadnily a rozšířily přístup na internet a dále, aby 

se na internetu objevovalo větší množství textů ve 

španělštině. Tyto instituce z různých španělsky mluvících zemí 

se mimo jiné také zasloužily o to, že zvýšily počet lidí, 

kteří umějí pracovat s novými technologiemi. V každém případě 

se předpokládá, že za poměrně krátkou dobu bude porozumění 

internetovým sítím a orientace na internetu patřit k základním 

dovednostem, jež byly dosud vlastní vzdělancům (alfabetizace, 

používání knižních pramenů, možnost konzultace v knihovnách 

atd.). Odborníci tvrdí, že španělská společnost má nyní 

jedinečnou příležitost, aby propojila jazykovou a kulturní 

oblast s jakýmsi virtuálním světem, spojeným neviditelnými 

dráty internetové sítě. Toto propojení by totiž znamenalo 

velký přínos pro společnost, oblast vědy a kultury by se díky 

tomu rozšířila dále za jazykové hranice, ale především by se 

tím upevnilo postavení španělštiny ve světě. 

Právě z tohoto důvodu se v posledních letech většina 

kulturních zařízení snaží o to propagovat na internetu 

nejrůznější obory své činnosti. Ráda bych na tomto místě 

zmínila alespoň dvě takové instituce. Jedná se např. o 

Španělskou královskou jazykovou akademii (RAE - Real Academia 

Española de la Lengua), která má už nějakou dobu své vlastní 

webové stránky (www.rae.es), na kterých poskytuje kromě 

velkého množství zajímavých materiálů i informace týkající se 

jazyka, knižní prameny či slovníky, jenž sama sestavuje, a 

které slouží všem španělsky mluvícím. Její služby spočívají 

nejen v tom, že španělsky mluvícím lidem pomáhá zodpovědět 

veškeré dotazy či reagovat na pochybnosti týkající se 

každodenního používání španělštiny, ale přijímá i jejich 

náměty a připomínky. Dále také denně aktualizuje španělské 

texty z různých historických období, dokumenty pocházejícími 

ze všech španělsky mluvících zemí. Další institucí, jejíž 
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úkolem je šířit španělštinu po celém světě (stejně jako to 

dělá např. francouzská Alianza s francouzštinou či British 

Council s angličtinou), je, již několikrát zmíněný, Instituto 

Cervantes. Virtuální středisko (Centro Virtual Cervantes) 

tohoto centra španělské kultury se stalo jazykově a kulturně 

nejvýznamnějším „tématický portálem“ ve španělštině a jeho 

prostřednictvím se uskutečňuje náročný strategický plán 

spočívající v zaplnění internetové sítě španělskými texty.  
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Závěr 

 

 Závěry, k nimž ve své práci docházím, jsou jednak 

výsledkem analýzy bohaté literatury a jejím zhodnocením, a 

jednak výsledkem vlastních pozorování a postřehů. Snažím se 

zde rekapitulovat názory a poznatky řady badatelů, historiků a 

jazykovědců o současném stavu a historickém a budoucím vývoji 

španělského jazyka, a zároveň vyjádřit svůj vlastní názor na 

postavení moderní španělštiny ve světě.  

Osud španělštiny, kterému se zde věnuji, je zajímavý právě 

tím, že z nenápadného nářečí odvozeného z latiny se během 

jednoho tisíciletí stal jazyk, jímž dnes hovoří zhruba 400 

milionů lidí, a který je úřední řečí ve Španělsku a ve většině 

zemí Latinské Ameriky (celkem v 21 zemích světa). Co se týká 

počtu španělsky mluvících lidí, je španělština na čtvrtém 

místě v celosvětovém žebříčku, hned za čínštinou, angličtinou 

a hindštinou, a bezpochyby patří mezi nejdůležitější světové 

jazyky. Studium španělštiny je čím dál tím více žádanější na 

téměř celé naší planetě, o čemž vypovídá i skutečnost, že 

španělština je v současné době, hned za angličtinou, druhým 

nejstudovanějším jazykem světa.  

Stane se španělština jazykem budoucnosti? O tom by se dalo 

polemizovat. Ovšem není pochyb o tom, že je to nesmírně 

užitečný, energický a vlivný jazyk s bohatou historickou a 

kulturní tradicí. Jazyk, který nám otevírá nové možnosti, a 

který nás, kteří žijeme v srdci Evropy, spojuje s více než 400 

miliony lidmi. Není krásné, když se lidé, kteří od sebe bydlí 

tisíce kilometrů daleko a v úplně odlišném prostředí, vzájemně 

pochopí a porozumí si? Nebo když v tom nejzapadlejším koutě 

světa zaslechneme španělštinu, hned víme, že patříme k sobě, 

že jsme na správném místě?  

 

 

Praha, září 2007             Linda Řeháčková 
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Přílohy  

 

Příloha č. 1 

 

PŘEHLED PERIODIZACE VÝVOJE ŠPANĚLŠTINY 

(podle Ramóna Menéndeze Pidala a Rafaela Lapesy) 

 

 

218 př. n. l. – 415 n. l.: římská iberorománština  

   (vulgární latina v Hispánii)  

415 – 711: vizigótská románština 

711 – 1492: mozarabská románština 

 

 

950 – 1474: stará kastilština 

10.–11. století: období předliterární 

12.–13. století: období formování spisovné kastilštiny 

14.-15. století: období rozvoje spisovného kastilského jazyka 

 

 

1474 – 1617: klasická španělština 

1474 – 1525: období předklasické (nebrijovské)  

– vzorem spisovného jazyka je úzus andaluský (Sevilla) 

1525 – 1555: období Garcilasovo 

- vzorem spisovného jazyka je úzus novokastilský (Toledo) 

1555 – 1585: období mystiků  

- vzorem spisovného jazyka je úzus starokastilský (Burgos) 

1585 – 1615: období Cervantesovo a Lope de Vegovo 

- vzorem spisovného jazyka je úzus nejlepších spisovatelů 

 

 

17. – 20. století: moderní španělština 
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PŘEHLED PERIODIZACE VÝVOJE ŠPANĚLŠTINY 

(Anita Pavlíčková - 1990) 

 

1. Período preliterario  

   (5. – 10. století) 

2. Período del castellano antiguo  

   (10. – pol. 13. století) 

3. Período del castellano medieval o medio  

   (2. pol. 13. století – konec 15. století) 

4. Período del español ante-nuevo  

   (16. století – 20. léta 17. století) 

5. Período del español nuevo 

   (17. – 19. století) 

6. Período del español moderno (od počátku 20. století) 

  

Pozn. Periodizace Anity Pavlíčkové se liší od obecně 

uznávaného španělského úzu. Na jednu stranu zjednodušuje 

starší období i období klasické španělštiny, na druhou stranu 

jemněji diferencuje dobu od 17. století do současnosti.  

 

Zdroj:  

Zavadil, Bohumil.: Vývoj španělského jazyka I. Praha, 

Karolinum - Univerzita Karlova 1998 
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Příloha č. 2 

 

 

 

Zdroj: 

Antonio Molina, César (coord.): Enciclopedia del español en el 

mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2006 – 2007. Madrid, 

Instituto Cervantes 2006 
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Příloha č. 3 

 

 

 

Zdroj: 

Antonio Molina, César (coord.): Enciclopedia del español en el 

mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2006 – 2007. Madrid, 

Instituto Cervantes 2006 
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Příloha č. 4 

 

 

 

Zdroj: 

Antonio Molina, César (coord.): Enciclopedia del español en el 

mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2006 – 2007. Madrid, 

Instituto Cervantes 2006 
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Příloha č. 5 

 

 

 

Zdroj: 

Antonio Molina, César (coord.): Enciclopedia del español en el 

mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2006 – 2007. Madrid, 

Instituto Cervantes 2006 
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Příloha č. 6 
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Zdroj: 

Antonio Molina, César (coord.): Enciclopedia del español en el 

mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2006 – 2007. Madrid, 

Instituto Cervantes 2006 
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Příloha č. 7 
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Zdroj: 

Antonio Molina, César (coord.): Enciclopedia del español en el 

mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2006 – 2007. Madrid, 

Instituto Cervantes 2006 
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Příloha č. 8 

 

 

 

Zdroj: 

Antonio Molina, César (coord.): Enciclopedia del español en el 

mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2006 – 2007. Madrid, 

Instituto Cervantes 2006 
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Příloha č. 9 

 

 

 

 

Zdroj: 

Antonio Molina, César (coord.): Enciclopedia del español en el 

mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2006 – 2007. Madrid, 

Instituto Cervantes 2006 
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Příloha č. 10 

Tab. B6.2.1: Základní školy – žáci učící se cizí jazyky ve školním roce 2001/02 
až 2006/07 (bez škol při zdravotnických zařízeních)     

Do roku 2004/2005 bez škol při výchovných ústavech.          

1997/98 1998/99 1999/00 2000/012001/02 2002/03 2003/042004/05 2005/06 2006/07 
  

                    

  Žáci celkem1)     . . . 722 868 715 854 709 475 695 357 672 535 640 651 684 799 

     angličtinu     .  .   .  435 918 456 265 477 071 492 727 497 391 503 215 577 936 

     francouzštinu     .  .   .  7 971 8 287 7 277 7 082 9 056 7 250 7 303 

     němčinu     .  .   .  300 563 274 522 246 787 218 033 187 285 166 808 148 187 

     ruštinu     .  .   .  1 046 1 683 1 953 2 896 3 952 5 657 7 342 

     španělštinu     .  .   .  553 610 685 725 1 036 1 235 1 256 

     italštinu     .  .   .  22 19 46 43 49 44 79 

     latinu     .  .   .  – – – – – – –

     klasickou řečtinu     .  .   .  – – – – – – –

     jiný evropský jazyk     .  .   .  – – 34 205 194 29 15 

  

z 
to
ho
 ž
ác
i u
čí
cí
 s
e 

   jiný cizí jazyk     .  .   .  737 201 296 113 46 48 35 

Komentáře:                       Zdroj: databáze ÚIV
1) Každý žák je započítán pouze jednou bez ohledu na to, kolika cizím jazykům se učí. 

 

Zdroj: 

Ústav pro informace ve vzdělání-Divize statistických informací 

Tab. B6.2.2: Základní školy – žáci učící se cizí jazyky ve školním roce 2001/02 
až 2006/07 (bez škol pro žáky se SVP a bez škol při zdravotnických zařízeních) 

                                

1997/98 1998/99 1999/002000/01 2001/02 2002/032003/04 2004/05 2005/06 2006/07 
  

                    

  Žáci celkem1)    . . . 717 504 710 539 703 580 689 655 667 186 636 901 678 783 

     angličtinu     .  .   . 432 920 453 174 473 448 489 073 493 795 500 566 573 311 

     francouzštinu     .  .   . 7 890 8 229 7 189 7 032 8 997 7 201 7 273 

     němčinu     .  .   . 298 285 272 330 244 599 216 028 185 556 165 743 146 595 

     ruštinu     .  .   . 1 035 1 680 1 949 2 890 3 947 5 641 7 328 

     španělštinu     .  .   . 553 610 685 725 1 036 1 229 1 256 

     italštinu     .  .   . 22 19 46 43 49 44 79 

     latinu     .  .   . – – – – – – – 

     klasickou řečtinu     .  .   . – – – – – – – 

     jiný evropský jazyk     .  .   . – – 32 202 192 29 15 

  

z 
to
ho
 ž
ác
i u
čí
cí
 s
e 

   jiný cizí jazyk     .  .   . 737 201 296 113 46 48 35 

Komentáře:                       Zdroj: databáze ÚIV 
1) Každý žák je započítán pouze jednou bez ohledu na to, kolika cizím jazykům se učí. 
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Příloha č. 11 

Tab. B6.2.4: Střední školy – žáci učící se cizí jazyky ve školním roce 2001/02 až 2006/07 
(bez škol pro žáky se SVP)      

Do roku 2004/2005 včetně konzervatoří.          

1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 
  

                    

  Žáci celkem1)    . . . 496 757 504 423 511 337 517 241 521 293 518 821 520 493 

     angličtinu     .  .  . 332 985 343 914 358 254 374 473 386 736 397 324 412 006 

     francouzštinu     .  .  . 28 993 29 872 31 775 33 709 38 946 40 347 42 952 

     němčinu     .  .  . 317 802 312 396 308 996 307 005 297 256 286 480 275 797 

     ruštinu     .  .  . 7 521 7 777 8 871 10 772 12 412 14 256 16 126 

     španělštinu     .  .  . 7 592 8 093 9 888 11 367 12 723 14 904 17 297 

     italštinu     .  .  . 1 320 1 534 1 576 1 456 1 570 1 358 1 499 

     latinu     .  .  . 15 869 15 563 15 029 15 327 13 488 12 570 12 755 

     klasickou řečtinu     .  .  . 124 111 141 112 113 112 117 

     jiný evropský jazyk     .  .  . 105 156 57 121 116 112 76 

  

z 
to
ho
 ž
ác
i u
čí
cí
 s
e 

   jiný cizí jazyk     .  .  . 170 172 189 178 270 266 316 

Komentáře:                       Zdroj: databáze ÚIV
1) Každý žák je započítán pouze jednou bez ohledu na to, kolika cizím jazykům se učí. 

 

 

 

Tab. B6.2.3: 
Střední školy – žáci učící se cizí jazyky ve školním roce 2001/02 až 
2006/07 

Do roku 2005/2006 bez škol při výchovných ústavech; do roku 2004/2005 včetně konzervatoří.  

1997/98 1998/99 1999/00 2000/012001/02 2002/03 2003/042004/05 2005/06 2006/07 
  

                    

  Žáci celkem1)     . . . 499 713 507 275 513 982 519 674 523 998 521 576 522 699 

     angličtinu     .  .   .  334 672 345 752 360 043 376 294 388 747 399 351 413 621 

     francouzštinu     .  .   .  29 062 29 908 31 826 33 758 38 966 40 370 42 977 

     němčinu     .  .   .  319 423 313 791 310 253 308 210 298 563 287 799 276 823 

     ruštinu     .  .   .  7 556 7 813 8 918 10 820 12 472 14 329 16 191 

     španělštinu     .  .   .  7 592 8 093 9 888 11 367 12 723 14 904 17 297 

     italštinu     .  .   .  1 320 1 534 1 576 1 456 1 570 1 358 1 499 

     latinu     .  .   .  15 917 15 598 15 037 15 327 13 508 12 570 12 762 

     klasickou řečtinu     .  .   .  124 111 141 112 113 112 117 

     jiný evropský jazyk     .  .   .  105 156 57 121 116 112 76 

  

z 
to
ho
 ž
ác
i u
čí
cí
 s
e 

   jiný cizí jazyk     .  .   .  170 172 189 178 290 304 316 

Komentáře:                       Zdroj: databáze ÚIV
1) Každý žák je započítán pouze jednou bez ohledu na to, kolika cizím jazykům se učí. 
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Tab. B6.2.5: Vyšší odborné školy – studenti učící se cizí jazyky 
ve školním roce 2001/02 až 2006/07     

                               

1997/98 1998/991999/002000/01 2001/022002/032003/042004/05 2005/06 2006/07 
  

                    

  Studenti celkem1)    . . . 22 691 22 451 22 858 25 502 25 033 23 881 22 691 

     angličtinu     .   .  . 17 063 16 409 17 006 19 447 19 195 18 533 17 879 

     francouzštinu     .   .  . 865 971 1 749 1 048 1 382 978 812 

     němčinu     .   .  . 12 846 12 130 11 904 14 764 14 053 13 488 12 690 

     ruštinu     .   .  . 511 469 472 631 838 779 740 

     španělštinu     .   .  . 837 777 826 1 022 1 050 920 965 

     italštinu     .   .  . 76 153 139 156 219 216 206 

     latinu     .   .  . 1 215 2 006 1 839 2 566 1 686 1 615 1 659 

     klasickou řečtinu     .   .  . – – – – – – –

     jiný evropský jazyk     .   .  . 43 77 94 113 115 112 53 

  

z 
to
ho
 ž
ác
i u
čí
cí
 s
e 

   jiný cizí jazyk     .   .  . 11 37 83 78 73 83 116 

Komentáře:                       Zdroj: databáze ÚIV
1) Každý student je započítán pouze jednou – bez ohledu na to, kolika cizím jazykům se učí. 

 

Zdroj: 

Ústav pro informace ve vzdělání-Divize statistických informací 
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Příloha č. 12 

 

 

 

Zdroj: 

Antonio Molina, César (coord.): Enciclopedia del español en el 

mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2006 – 2007. Madrid, 

Instituto Cervantes 2006 
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Příloha č. 13 

 

 

 

Zdroj: 

Antonio Molina, César (coord.): Enciclopedia del español en el 

mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2006 – 2007. Madrid, 

Instituto Cervantes 2006 
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Příloha č. 14 

 

 

 

 

Zdroj: 

Antonio Molina, César (coord.): Enciclopedia del español en el 

mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2006 – 2007. Madrid, 

Instituto Cervantes 2006 

 

 


