
Posudek na diplomovou práci 

Eva Švarcová: Piropo em portugues - urna perspectiva, 2010 

Diplomantka Eva Švarcová si za téma své diplomové práce zvolila sociolingvistický 

fenomén v odborné literatuře nazývaný street remark či portugalsky piropo. V české 

lingvistice neexistuje pro tento jev žádný termín. Jedná se o lichotící projevy adresované 

většinou ženám. Práce je zaměřena sociolingvisticky a genderově. Cílem práce je pokus o 

určité představení tohoto fenoménu, o kterém se toho zatím moc neví. 

Diplomová práce je rozdělena na dvě základní části: první část je teoretická a autorka 

v ní představuje různé články a knihy věnované genderové problematice. Mluví o 

genderových stereotypech, ukazuje tyto problémy z hlediska sociologického. Genderové 

kritice je podroben i samotný gramatický systém různých jazyků. S názorem, že preferování 

mužského rodu v gramatikách různých jazyků, je vpodstatě posilování podřazenosti 

ženského pohlaví ve společnosti, lze s úspěchem polemizovat. V tomto případě jde čistě o 

gramatickou záležitost, která nemá s hierarchií ve společnosti nic společného. Tato část je 

podle mého názoru pouhou kompilací různých názorů. Škoda, že si diplomantka nevytyčila 

jednoznačný cíl práce a k tomu nesměrovala i tuto poněkud rozmělněnou a nepřehlednou 

část. Autorka vpodstatě pouze představuje názory a teorie jiných lingvistů, aniž by k nim 

zaujala nějaké stanovisko. V praktické části diplomantka předstaVUje výsledky svého 

výzkumu v Portugalsku. Mluví o výsledcích dotazníku i o vlastních zkušenostech s tímto 

fenoménem. 

Z formálního hlediska musím práci vytknout absenci česky psaného resumé. Za 

největší problém této práce však považuji skutečnost, že se diplomantka rozhodla napsat 

tuto DP portugalsky. V textu se nachází až příliš gramatických chyb. Namátkou vybírám ty 

nejhorší: str. 5 gostávamos exprimir, str. 9 vivimos, conclusao ao que íamos chegar, voltou 

ao Portugal, str. 10 de ano académico 2007 j08, sloveso levar patří do 1. třídy-str. 25 a 27, 

str. 26 nos artes, věta na str. 31- Este ajustamento é provavelmente provocado pelo de 

cada um dos dois sexos pensar que o outro sexo requer ... , str. 32 é mais difícil de 

ultrapassar, str. 36 necesssitamos uma excursao, str. 49 a fala feminina caracteriza-se por 

voz alta, str. 51 era capaz prejudicar, str. 60 vymyšlené slovo adressar-se, str. 69 apesar de 

que há, str. 98 nunca se sabe se estiver, str. 104 muitas tem recebido-o atd .. 

Kladem této práce však je zajisté skutečnost, že si autorka zvolila téma novátorské a 

zpracovala ho skutečně ze všech možných hledisek. 

Myslím si, že tato práce splnila požadavky kladené na práci diplomovou a proto ji 

doporučuji k obhajobě. 

V Brnkách 8.9.2010 PhDr. Jan Hricsina, PhD. 


