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Tereza Kachlová se v předkládané práci Názvy hudebních nástrojů ve španělštině z pohledu 

synchronního a diachronního snaží propojit dva odlišné obory, které studuje: filologii a hudbu. 

Z tohoto zdánlivě nezvyklého spojení se jí podařilo dle mého názoru vytvořit ucelený text, který je 

čtivý a podnětný a na hispanistice nemá kvůli svému tematickému zaměření obdoby. Muzikologickou 

část práce mohu však hodnotit z důvodu absence muzikologického vzdělání jen omezeně. 

V hodnocení se z těchto důvodů zaměřím zejména na filologickou část práce (případně též na aspekty 

obecně kulturní a historické). 

Celkovým rozsahem se jedná o práci nadstandardně dlouhou, která se pohybuje spíše na úrovni 

práce diplomové. Jelikož se však jedná, jak již bylo řečeno, o text kombinující dvě disciplíny – filologii 

a muzikologii (která je zastoupena skutečně významně), považuji za vhodné se při hodnocení rozsahu 

zaměřit zejména na rovinu filologickou, která je zastoupena zejména v kapitole 2, 3, z velké části též 

v kapitolách 5-8 a v závěru. Z tohoto úhlu pohledu se pak rozsahem jedná o práci standardní, která 

má i obvyklou strukturu. Nyní podrobněji k jednotlivým kapitolám. 

Kapitola 1 (Historický přehled vývoje hudby na španělském území, str. 11-30) podává čtivý a plastický 

obraz kulturních reálií z oblasti hudby (a zejména hudebních nástrojů) od počátků osídlení až po 

současnost. Autorka vychází z několika monografických zdrojů (kvůli nedostatku muzikologického 

vzdělání však nemohu zcela posoudit jejich relevantnost), které úspěšně kombinuje, samotná 

kapitola je tedy kompilačního charakteru. Je škoda, že autorka do konečné verze práce nezapracovala 

připomínky, které jsem jí zaslala v průběhu psaní práce. I bez nich se však zdá být kapitola vyhovující, 

byť z filologického hlediska neobsahuje mnoho informací.  

Z obsahového hlediska mám v této několik drobných připomínek: 

- Tvrzení na str. 17, že Andalusie mezi 9.-13. stoletím čerpala mj. i z romského vlivu, považuji 

přinejmenším za sporné, neboť příchod Romů do Andalusie se obecně datuje až do 2. 

poloviny 15. století. 

- Odstavec o Romech na str. 16 bych zařadila z výše uvedených důvodů spíš na konec kapitoly. 

O vlivu Romů na andaluskou hudbu ale není sporu. 

Kapitola 2 (nazvaná Hlavní vývojové tendence jazyka, str. 31-34) se snaží stručně postihnout 

jazykovou stránku zkoumaných výrazů z pohledu jejich vývoje, případně adaptace přejímek. 

Stručnost a jistá zkratkovitost a nahodilost této kapitoly je dána skutečností, že autorka je teprve na 

konci bakalářského studia, problematiku vývoje si nastudovala samostatně ze skript a jedné 

monografie Dworkina věnované vývoji španělského lexika. Autorka nicméně v této kapitole prokázala 

smysl pro filologickou práci, neboť nastudované poznatky správně aplikovala na výrazy, které jsou 

předmětem jejího zkoumání.  

Další kapitoly tvoří již praktickou část práce. V kapitole 3 (str. 35-37) autorka popisuje metodu svého 

zkoumání, která spočívala v porovnávání údajů z etymologických slovníků a dat z diachronních a 

synchronních korpusů RAE.  



Kapitola 4 (Přehled hudebních nástrojů, str. 38-77) nápaditě kombinuje rovinu muzikologickou a 

lingvistickou. Autorka rozdělila nástroje podle muzikologického hlediska, popisuje jeho vzhled, 

případně původ. Poté se již v dalších kapitolách (5-8) rozdělených podle jednotlivých typů nástrojů do 

tří hlavních skupin věnuje etymologii lingvistického pojmenování, dále se zaměřuje na první doložené 

výskyty v korpusech, které srovnává s údaji v etymologických slovnících. Synonymní výrazy vyhledává 

i v současném jazyce, upozorňuje i na případné frazémy. Každý nástroj je doprovázen přehlednou 

tabulkou s nalezenými výskyty. U každého zkoumaného výrazu uvádí autorka i překlad do češtiny. 

Je zcela nesporné, že korpusová část práce byla časově náročná, autorka ji zpracovala poctivě a se 

smyslem pro detail. Je třeba ocenit, že autorka jednotlivé výsledky vyhledávání komentuje a snaží se 

je usouvztažnit s muzikologickou i jazykovou realitou. Dílčí autorčiny závěry u každého nástroje jsou 

střízlivé a z velké většiny i přesvědčivé.  

Nad korpusovou problematikou by se autorka mohla zamyslet během obhajoby: 

- Co jí činilo při práci s korpusy největší potíže?  

- V čem vidí autorka úskalí korpusové metody s ohledem na práci s lexikem hudebních 

nástrojů? 

- Narazila autorka při práci s korpusy na nějaké výraznější rozpory s údaji v etymologických 

slovnících?  

Práce je zakončena závěrem (str. 78-81). Podotýkám, že závěr není pouhým shrnutím předchozího 

textu, jak tomu někdy bývá, ale autorka se snaží o syntézu poznatků a zasazení do celkového 

kontextu. Autorka se sice nevyhnula některým naivním tvrzením, nicméně z velké části jsou 

závěrečná tvrzení promyšlená a dobře obhajitelná. 

Z formálního hlediska je dle mého názoru práce zpracována velmi dobře, je psána kultivovaným, 

čtivým odborným stylem, téměř bez překlepů. Obsahuje veškeré formální náležitost včetně seznamu 

tabulek, grafů a zkratek. Výhrady nemám ani k citacím. Jedinou drobnou výhradu mám ke kolísání 

užívání kurzívy u španělských názvů, zejména v 1. kapitole: není mi např. jasné, proč na str. 19 jsou 

v jednom odstavci uváděny názvy hudebních nástrojů v uvozovkách, zatímco jinde používá autorka 

kurzívu, na straně 20 nejsou španělské názvy vihuela a laúd v kurzívě, má to nějaký důvod? 

 

Celkové hodnocení: I přes některé výše uvedené drobné nedostatky, které jsou dány zejména 

obtížností zvoleného tématu, se domnívám, že předkládaný text splňuje podmínky kladené na 

bakalářskou práci. Po drobném váhání jsem se rozhodla navrhnout klasifikaci výborně. 

 

V Praze dne 29.8.2020           

PhDr. Zuzana Krinková, Ph.D. 


