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Donedávna se zdálo, že došlo na skeptická slova Manuela Alvara, který v práci El dialecto 
aragonés považoval aragonštinu už za historický jazykový útvar s poznámkou, že pod 
Pyrenejemi dožívají poslední zbytky tohoto "dialektu", které brzy zaniknou. Společensko
politický a kulturní vývoj v regionu mu však nedal za pravdu. 

Diplomantka výborně reflektuje tuto skutečnost a evidentně straní snahám současných 
aragonských intelektuálů prosadit aragonštinu jako autonomní jazyk. Je si při tom plně 
vědoma specifičnosti jazykové situace ve Španělsku, kde se o právo na jazyk hlásí nejen 
historicky konstituované národy, nýbrž i regiony, v nichž se povědomí národa nevytvořilo 
(Asturie, Valencijsko a v neposlední řadě Aragón). 

Pro svoji syntetizující a hodnotící práci se diplomantka vybavila prostudováním dostupné 
sociolingvistické literatury i dostatečným množstvím jazykových faktů. Dokázala podat 
plastickou charakteristiku nejen nedávno vzniklé (a snad ještě zčásti vznikající) spisovné 
aragonštiny, nýbrž i jednotlivých dosud živých dialektálních variant. Citlivě zaznamenává jak 
argumenty historické, tak sociálně-politické i jazykové. Důkladným studiem těchto aspektů si 
dokázala vybudovat vlastní názor, na jehož pozadí je s to kriticky srovnávat vyslovené 
názory, hypotézy a přístupy různých autorů. 

Práce je výborně strukturovaná, výklad je jasný a srozumitelný, autorka v průběhu celé 
práce poctivě odkazuje na použité informační zdroje. Závislost na nich místy ovlivňuje i 
formulace v češtině (sustrát, imperfektum subjunktivu, konkordance předmětu s participiem 
aj.). To je snad jediným kazem jinak výborné a informačně přínosné práce, svědčící o 
autorčině schopnosti samostatně pracovat jak s jazykem, tak s lingvistickou literaturou. 

Jazyková charakteristika aragonštiny neulpívá na povrchu, je velmi důkladná a zajímavá 
jak z hlediska vývoje španělštiny, tak z hlediska míry totožnosti s moderní katalánštinou. 
Výsledkem je obraz aragonštiny jako jazykově svébytného útvaru na přechodu mezi 
španělštinou a katalánštinou a prozkoumání postojů k "umělé" normě spisovného jazyka. 
S její umělou povahou naprosto souhlasím, protože jedině tak je možno zabránit sporům mezi 
jednotlivými oblastmi i pocitům ukřivděnosti, jak ostatně autorka v práci sama konstatuje. 
Problematický by tu snad mohl být jen nevelký počet uživatelů. 

Několik podnětů k obhajobě: 
1. Vzhledem k nevelkému počtu (reálných, ale i potenciálních) uživatelů aragonštiny domnívá 

se autorka, že úsilí o prosazení aragonštiny jako svébytného jazyka bude úspěšné? Na čem 
zakládá svůj názor? Jaká je tu perspektiva konsensu všeho obyvatelstva a třeba i překladů 
světové a španělské literatury do aragonštiny? Do jaké míry je reálné, aby Aragonci 
usilovali o jazykovou normalizaci podobně jako minoritní národy na Pyrenejském 
poloostrově? 

2. Uvažovala autorka o českých pojmenováních Aragón a Aragonie? Jaký smysl by mělo 
obsahově je rozlišovat? 
Na závěr znovu konstatuji, že předložená práce je výbornou charakteristikou jak současné 

jazykové situace v Aragónu a úsilí vytvořit normu spisovného jazyka, tak jazykových rozdílů 
vůči španělštině a dokonce morfologických rozdílů mezi dialektálními variantami. 
Nezaznamenal jsem v ní žádné tvrzení, které by bylo možno zpochybnit. Práce je bohatá na 
informace a plasticky vykresluje současnou jazykovou situaci, snahu o institucionalizaci a 
kulturní jazykovou normalizaci atd. Informace v ní obsažené mají velkou filologickou 
hodnotu v rámci srovnávací iberoromanistiky a mohou se stát základem pro pokus 
charakterizovat iberorománský jazykový podtyp v Coseriově pojetí. Je to rozhodně práce 
zdařilá a odborně přínosná a jako takovou ji plně doporučuji k obhajobě. 

V Praze dne 13.9.2007 Prof. PhDr humil Zavadil, CSc. 


