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Diplomová práce Terezy Johánkové je mimořádná jak volbou tématu, tak úrovní zpraco
vání a hloubkou vhledu do zkoumané problematiky. Autorka si zvolila téma v naší hispanisti
ce dosud opomíjené, jemuž však španělští lingvisté věnují pozornost už řadu let. Je záslužné, 
že tuto mezeru v naší hispanistice odhalila a že k práci přistoupila s dobrou znalostí věci po 
prostudování velkého množství literatury v podobě knižní i elektronické. Soupis bibliografie 
ukazuje, že si našla cestu k pramenům španělským, ale také k česky publikované psycholo
gické, lingvistické i jiné literatuře, jejíž prostudování jí umožnilo dát práci dostatečně široký 
obecnější rámec. V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy teorie komunikace včetně 
komunikace neverbální, definují se prajazykové prostředky ve španělštině a v užším pojetí 
prostředky kinesické. Diskurzivní pojednání rozvíjející a komentující definice z první části 
odkazuje na různé autory včetně autoru z anglosaské jazykové oblasti, blíže charakterizuje 
jednotlivé kinesické prostředky ve španělštině a ilustruje je přiléhavými přfklady. Ilustraci 
dokresluje obsáhlá obrazová příloha, k nížje v práci důkladný komentář. 

Diplomantka tak dokázala uvést do naší hispanistiky celou specifickou lingvistickou disci
plinu zabývající se paralingvistickými a kinesickými prostředky a jinými prostředky never
bální komunikace), zmapovat pojmové a terminologické pole s tirn související, vztáhnout po
znatky zjištěné pro španělské jazykové společenství ke společenství českému a jeho úzu a 
vyvodit z tohoto srovnání náležité závěry. Pozoruhodná je stručná podkapitola o paralingvis
tických alternantech (měničích), zahrnující různé inteIjekce a bezděčně naznačující další 
možnou oblast zkoumání, totiž oblast těch jazykových prostředků, které přesahují rámec kon
ceptualizačních pojmenování a fungují jako relativně samostatné výpovědi (episémiony). 
Monografické zpracování této oblasti by vedle užitečného konkrétního jazykového materiálu, 
jehož důkladný popis by byl sám o sobě záslužný, mohlo obsahovat i pokus o vymezení hra
nic mezi inteIjekcemi a pragmatickými markátory výpovědi, pokus o vymezení vztahu mezi 
těmito slovními druhy a možnost jejich co nejvýstižnějšího vnitřního členění. To je však úkol 
pro samostatnou práci. 

Předložená diplomová práce má dobrou formulační úroveň, je zpracována pozorně a dů
kladně, má adekvátní logické členění, výklad je jasný a srozumitelný. Dokládání popisova
ných jevů excerpcemi z divadelních her a jiné literatury svědčí o tom, že nejde o pouhou pa
rafrázi španělských zdrojů, i když práce je na nich pochopitelně založena, nýbrž i o snahu 
přispět k poznání předmětu výzkumu aplikací teoretických poznatků na interpretaci konkrét
ního jazykového materiálu. 

Práce má pečlivou úpravu, trojjazyčný obsah, formulační a grafické nedostatky jsou ojedi
nělé. Je to práce zdařilá, informačně hodnotná a dostatečně dosvědčující autorčinu způsobilost 
k lingvistické práci. Plně doporučuji práci k obhajobě. 
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