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Tereza Picková: La influencia de las lengua nativas en el espaíiol de México 

(Posudek vedoucího diplomové práce) 

Diplomantka odjela na stipendijní pobyt do Mexika dobře připravena, s jasnou představou 
o tématu práce, a tohoto pobytu dokázala výborně využít. Opatřila si a prostudovala relevantní 
literaturu, uspořádala vlastní miniankety a předložila k obhajobě práci, která přináší množství 
cenných informací o aktualizovaném přístupu mexických filologů k otázkám vlivu nativních 
jazyků na současnou mexickou španělštinu V tomto ohledu jsou nejcennější publikace Juana 
Miguela Lópeze Blancha, z něhož vedle José Ignacia Dávila Garibi autorka také nejvíc čerpá. 
K práci však využila pOTŮZnU i řady dalších publikací. 

Práce má historický rámec, v němž diplomantka podala přehled o přístupu dobyvatelů 
k domorodým jazykům, o úsilí misionářů o hispanizaci indiánského obyvatelstva, o osvícen
ských snahách Carlose III. prosadit španělštinu jako jediný úřední jazyk a o postojích mexic
kých vlád k místním etnikům až do 20. století. 

Z jazyků, které během doby mohly nějak ovlivnit mexickou španělštinu, si všímá přede
vším aztéckého nahuatlu, v menší míře pak majštiny, jazyků tarasco (purépecha), otomí, za
poteco a cahíta, jejichž dosah je spíše regionální. U práce tak široce založené je logické, že 
čerpá informace z literatury, kterou víceméně parafrázuje, oceňuji však, že důkladně prostu
dovala kritické výhrady Lope Blanchovy k tradičním zjednodušujícím domněnkám o nahuat
lismech a že se - pokud to bylo v jejích možnostech - pokusila prověřit a doplnit jeho závěry 
vlastním výzkumem, zejména v oblasti rozšíření indigenismů mezi současnými Mexičany. 

Pokud jde o vlivy nahuatlu na mexickou španělštinu, je zde řeč o problematičnosti vlivů 
fonetických, o zanedbatelnosti vlivů morfologických a syntaktických a zejména o prokazatel
ných vlivech lexikálních. Autorka projevila cit pro etymologii a uvedla v práci velké množství 
cenných etymologických informací. V podstatě vysoce překročila šířku i hloubku poznatků, 
kterými je běžně vybaven filolog hispanista, uvážlivě rozlišila vlivy i dosah jednotlivých do
morodých jazyků, o nichž pojednává, a připojila k práci výmluvné přílohy. 

Po obsahové stránce jde tedy o zdařilé uchopení tématu, o cenné aktuální informace, a tu
díž o užitečný přínos pro naši hispanistiku a amerikanistiku. Informativní hodnotu jazykového 
materiálu by zvýšil překlad jednotlivých výrazů do španělštiny. 

Práce je napsána španělsky a lze jí vytknout některá formulační nedopatření, která podle 
mého názoru nejsou dána specifičností mexické španělštiny. Např.: 

.,. el náhuatl clásico que estaba hablado en el antiguo Tenochtitlán ... (18) 

siguió extenderse (19) 

en toda la Hispanoamérica (21) 

sino es una coincidencia ~ sino que es una coincidencia (22) 

Dos persona (29) 
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se conserva por la regla general (35) 

consonantes iniciales, mediales,finales (38) 

se trata del origen latín (41) 

en tonde ~ en donde (41) 

dos cientos quince (44) 

se trata en la mayoría solamente de un, dos o tres ejemplos (47) 

Lugar de 7 Serpiente (66) 

Lugar de 2 Conejo (66) 

Estoy consciente (73) 

lingvistická situace ~ jazyková situace (85) 

Mnoho autorů zabývajícím se tímto tématem ... (85) 

Tolik pro zpřesnění (výčet není úplný). Znovu však opakuji, že po stránce obsahové je 
práce hodnotnou studií, plnou cenných informací. Bez nejmenších pochybností ji tedy dopo
ručuji k obhajobě. 

V Praze dne 8. září 2010 

Prof PhDr. Bohumil Zavadil, CSc. 
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Několik podnětů k obhajobě 

Obecně: 

1. Za jakých okolností se prosazují lexikální přejímky? 

Detaily: 

1. Pozoruhodná shoda: chueco (27, 35) se vyskytuje také v Chile s významem "křivý" aje 
araukánského původu (mapuche). Jaký je význam mexického xocue > chueco? 

2. Nene (27) by mohlo pocházet také z katalánského el nenlla nena. Jaký význam má 
v Mexiku? 

3. Jak se vyslovuje v nahuat1u [tl]? Jde o dvě slabiky, nebo o lateroalveolární afrikátu? 

4. Shody s baskičtinou: 

ni 'já' 

-ko 'desinencia de lugar' 

Co znamená guelaguetza? Zní to jakoby baskicky. Gela (z lat. CELLA) 'místnost'; geza 
'bez chuti'(82) 

Shodný (ale lexikálně jinak založený) je také systém číslovek (dvacítková soustava). 

Shoda je i v aglutinační morfologii s pronominální inkorporací agentu, pacientu a benefici

entu. 

Dalo by se uvažovat o preindoevropských rysech. Ale to je samozřejmě příliš spekulativní. 
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