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Oponen~k9posudek 

T. Picková zvolila za téma své španělsky psané práce okruh otázek t9kající se vlivu 
původních indiánsk9ch jazyků na španělštinu v Mexiku. 

Základní problematika je v úvodu zasazena do stručného historického kontextu, 
zejména v souvislosti s příchodem Španělů, s působením misionářů a jazykovou politikou. 
Těžiště kompilačně pojaté práce, rozčleněné do tří částí, spočívá v popisu (nikoliv však 
lingvistickém) nahuatlu, stěžejního nativního jazyka na mexickém území, a jeho vlivu 
na španělštinu (30 str.). Dalším pěti autochtonním jazykům, jejichž vliv není tolik znám, je 
v práci věnována pouze malá část (10 str.); desítky jazyků jsou zcela opominuty. Na druhé 
straně lze zaznamenat určit9 přesah, kdy je věnována pozornost zastoupení nahuatlismů 
v jin9ch americk9ch variantách a v evropské španělštině, i když tento aspekt nebyl 
předmětem práce. Z lingvistického hlediska jsou hodnotné kapitoly o procesu adaptace 
nahuatlismů ve španělštině, které diplomantka zpracovala podle Dávily Garibiho. 

Převažuje popisn9 přístup, ačkoliv je zde patrná snaha doplnit pramenné údaje 
metodou korpusové anal9zy i vlastním v9zkumem, jež však nepřinesly - zejména v druhém 
případě - průkazné v9sledky. Rovněž korpus RAE není vůči americk9m variantám 
vyvážen9, data ze Španělska a Latinské Ameriky nejsou proporčně zastoupena, což bylo a 
je předmětem kritiky na kongresech španělského jazyka, jelikož kvantitativní a frekvenční 
rozbor je pak zkreslen. 

Vzhledem k tomu, že je práce zaměřena na slovní zásobu, bylo by vhodné uvést 
nejen frekvenční, ale i sémantickou klasifikaci příkladů a alespoň u někter9ch sekvencí 
české ekvivalenty. Nabízí se to např. u přísloví a frazeologismů v závěru práce (s. 73). 

I když realizovan9 dotazníkov9 v9zkum nemá ze sociolingvistického hlediska 
v9povědní hodnotu (mal9 počet informátorů, neuvedeno vzdělání, jedna věková kategorie, 
disproporční územní zastoupení), nebylo by od věci uvést v příloze také ukázku dotazníku. 
Z jeho popisu na str. 27 není jasné, jaká slova do něj byla začleněna: "Pregunté solamente 
por las voces de conocimiento absolutamente general. ... No agregué a la encuesta las 
voces que consideraba del uso totalmente general ... ", přičemž příklady uvedené v obou 
skupinách jsou prakticky totožné. Taktéž zařazení údajů z dotazníkové akce do několika 
kapitol (2.3.2, 2.3.13 a 2.3.15) je poněkud nezřetelné a nepřehledné, i proto, že chybí 
závěrečné shrnutí. 

V bibliografii převažují mexické prameny; byť jde o reprezentativní v9běr, postrádám 
mexick9 jazykov9 atlas ALM a autory jiné provenience, např. Buesu Olivera, Enguitu 
Utrilla, Fontanellu de Weinberg aj., kteří zejména k lexikálním otázkám mají co říci. 
V bibliografii nejsou obsažena ani díla autorů, na něž diplomantka odkazuje přímo v textu: 
Ch. E. Kany (s. 22), P. González Casanova (s. 22), R. Lapesa (s. 23), M. A. Morínigo (s. 
25) atd. Zřejmě jde o sekundární odkazy přejaté z jin9ch pramenů. Na druhé straně 



u některých sekvencí odkazy na původní autory zcela chybí, takže není zřetelné, zejména 
u pasáží věnovaných jazykové politice a královským výnosům z let 1512-1627 (kap. 1.1.2), 
odkud uvedené údaje pocházejí. Rovněž některé citace postrádají odkazy (s. 42, 43). Není 
také uveden původ informací o dalších nativních jazycích a o slovech z nich přejatých (s. 
61-65), pouze je zmíněno ověření významu v Diccionario del espaňol usual en México. 
Stejná situace je u etymologie toponym v závěru práce, kdy se uvádí León-Portilla nebo 
Lope Blanch jen výjimečně. 

Práce má vcelku pečlivou formální úpravu a je psána kultivovaným jazykem, i když 
se jí nevyhnuly některé pravopisné a stylistické nedostatečnosti (informacion - s. 18, 
história - s. 68, resúmen - s. 83, résumé - s. 85; los vocales - s. 4, 35; Národní 
Autonomní Univerzita - s. 2, Španělská Královská Akademie - s. 85; las palabras 
aceptada - s. 84, informace z korpus - s. 85; české uvozovky ve španělském textu; 
chybějící podmět (it) mentions - s. 86; it is necessary to dedicated - s. 86 apod. Je zjevné, 
že pasáže, v nichž se autorka neopírá o knižní předlohy, jsou stylisticky nevyrovnanější 
(viz sekvence věnované korpusu a vlastnímu výzkumu na str. 44-47: Menos hay los 
vocablos ... ; un, dos, tres; más ejemplos encontré por ejemplo con la palabra ... ; están 
conocidos y usuales). Nelze se nezmínit rovněž o redundanci výrazu "por ejemplo", který 
prostupuje textem, i několikrát za sebou v jedné větě či odstavci (např. s. 37, 38 (7x), 39 
(8x), 40 (8x),43 (5x), 48, 49 atd.), a to bez náležité interpunkce, podobně jako u "sin 
embargo" (s. 37, 44, 45, 48,55,64). 

Text je doplněn poznámkovým aparátem, resumé v českém, španělském a 
anglickém jazyce, tabulkami, mapkou a ukázkami textů v některých nativních jazycích. 
V poznámkovém aparátu je určitá nejednotnost v úpravě. Některé poznámky začínají 
minuskulou a nejsou zakončeny tečkou (např. s. 20, 24, 55, 60, 65, 66), další jsou 
s majuskulou a tečkou (s. 4, 17, 25, 57, 58 aj.), jiné s majuskulou bez tečky (s. 8, 15, 20, 
22,41,65 atd.). 

Závěrem: I přesto, že v závěrečné kapitolce "Conclusión de mi trabajo" se nenabízí 
žádné výsledky a resumé je velmi obecné, spíše jde o popis práce než o shrnutí výsledků, 
Tereza Picková předložila ve své diplomové práci obsáhlý informativní materiál pocházející 
z osvědčených pramenů. Ačkoliv nemohla plně postihnout tak náročnou problematiku, 
jejímuž zkoumání se věnuje celá řada lingvistů, je nutno kladně hodnotit autentičnost 
podkladů a snahu ověřit je a doplnit dalšími údaji. 

Diplomová práce Terezy Pickové vyhovuje stanoveným požadavkům, a proto ji 
doporučuji k obhajobě. 
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