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Tereza Kachlová 

Názvy hudebních nástrojů ve španělštině z pohledu synchronního a diachronního 

(posudek oponenta bakalářské práce) 

 

Jak již vyplývá z názvu, předkládaná práce není výlučně filologická, velmi podstatný je 

v ní rozměr muzikologický. Autorka se pokusila skloubit dva své různorodé zájmy – 

hudbu a španělštinu – a předložit soupis španělských názvů hudebních nástrojů, 

zasazený do kulturněhistorického kontextu a přihlížející rovněž k původu a vývoji 

těchto názvů. Jde o téma velmi náročné, protože od autorky vyžaduje kompetenci nejen 

ve dvou velkých samostatných oborech (muzikologie, lingvistika), ale v oblasti 

lingvistické navíc znalosti z disciplín, které netvoří součást bakalářského studia (vývoj 

jazyka, lexikologie).  

Rozsáhlá práce sestává z dvou hlavních částí. Teoretická část je pochopitelně převážně 

odvozena ze sekundární literatury a je věnována zejména historickému přehledu vývoje 

hudby na španělském území (krátká pasáž se zabývá též jazykovým vývojem). Hlavní 

autorčin přínos spočívá v části praktické, v jakési kombinaci naučného slovníku, 

popisujícího jednotlivé typy nástrojů včetně jejich názvů, a popisu dat získaných 

z etymologického slovníku a jazykových korpusů, jež dokládají původ, stáří a frekvenci 

výskytu jednotlivých španělských názvů. Závěrečná kapitola shrnuje nejdůležitější 

výsledky v podobě komentovaných grafů.  

Není pochyb o tom, že předkládaný text je výsledkem velmi poctivé, časově náročné 

práce a že odráží autorčin zájem o hudbu a muzikologickou kompetenci. Je nicméně 

zřejmé, že o filologickou práci (bakalářská práce je předkládána na filologickém oboru) 

jde jen částečně. Zejména teoretická část s filologií a lingvistikou souvisí jen okrajově, 

převažují výklady muzikologické, historické a kulturněhistorické. Ty jsou nesporně 

velmi zajímavé i pro filologa, nicméně ve svém posudku se budu věnovat pouze 

lingvistickému rozměru textu, k posuzování muzikologických pasáží se necítím 

kompetentní.  

Z hlediska lingvistického jsou zajímavé zejména tři aspekty práce. Jedním z nich je 

stručná kapitola Hlavní vývojové tendence jazyka (s. 31 – 34). Tato kapitola se snaží na 

malém prostoru shrnout nesmírně složité a obsáhlé téma, navíc z oboru, kterému nebyla 

v bakalářském studiu věnována pozornost, není proto divu, že jde spíš jen o jakousi 

stručnou sondu, uvádějící spíše jen nahodile vybraná fakta (to ostatně platí i o dílčích 

jazykových komentářích, které se objevují v rozsáhlém úvodní kapitole, např. na s. 21 a 

23, i o poznámkách k jednotlivým názvům, např. s. 73). Některá tvrzení odrážejí jistou 

naivitu, danou obtížností tématu (s. 80: „Tento graf jasně potvrzuje, že latina měla na 

vývoj španělštiny zásadní dopad“). 

Z hlediska metodologického je zajímavý postup, který autorka zvolila při práci 

s materiálem. Vedle očekávaného využití etymologických slovníků se rozhodla pro práci 

s diachronními i synchronními korpusy. Tato volba má svou logiku, je ale třeba vzít 

v úvahu, že to, zda a jak často se nějaké slovo objeví v korpusu, je dáno mnoha faktory, 

souvisejícími s vlastnostmi daného korpusu. Je zásadně důležité vědět, z jakých textů se 

korpus skládá (stáří textů, jejich povaha, tématika atd.). Je zřejmé, že pokud bychom 
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sestavili dva synchronní korpusy, jeden složený z muzikologických textů, druhý z textů 

literárních, výskyt názvů nástrojů bude úplně jiný. V tomto smyslu v práci postrádám 

podrobnější popis složení korpusů a případnou úvahu nad ním. 

Třetím lingvisticky zajímavým aspektem je samotná práce s korpusy a srovnávací 

česko-španělský přístup. V tomto ohledu je práce připravena skvěle a odráží jak 

autorčinu schopnost práce s korpusovou metodologií, tak i její dobrou znalost 

španělštiny. 

Náměty k obhajobě: 

- Může autorka stručně popsat složení použitých korpusů? 

- U kterého názvu se nejvíce rozcházejí informace získané z etymologického 

slovníku s daty z korpusu? 

- S jakými metodologickými obtížemi se autorka musela potýkat? 

- V čem spatřuje hlavní filologický přínos své práce? 

Z formálního a jazykového hlediska je práce připravena pečlivě, nacházím jen občasné 

překlepy či chyby (např. s. 18: lira). Za svého druhu nedodržení žánru považuji velký 

rozsah práce (práce má dvojnásobný počet stran, než je požadováno), nicméně beru to 

tak, že díky tomuto rozsahu odpovídá lingvistická, filologická část textu požadavkům, 

že velký rozsah je dán přítomností muzikologické složky. 

Při celkovém hodnocení práce mám jisté pochybnosti: jsem si vědom náročnosti tématu 

a velkého množství času a energie vloženého do přípravy práce, zároveň nelze přehlížet 

nefilologický, muzikologický rozměr části textu a jisté nedostatky složky filologické. 

Práci doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím známkou velmi dobře s tím, že se 

těším na diskusi u obhajoby. 

 

V Praze dne 20. 8. 2020     doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. 


