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Eva Švarcová si jako téma své diplomové práce vybrala jev, který stojí na pomezí 

mezi sociolingvistikou a problematikou studia rodu (genderových studií). Rozhodla se 

zkoumat v Portugalsku všudypřítomný fenomén, zvaný "piropo" (v angličtině se mu blíží 

pojem street remark, není s ním však totožný). Jedná se o verbální i neverbální projevy obdivu 

adresované původně ženě. V současné době však "piropo" doznal podstatných změn. Za prvé 

nejsou tyto projevy jen obdivné, naopak, velmi často jsou urážlivé a téměř vždy obscénní. S 

původního dvoření se staly spíše poznámky se sexuálním podtextem. A navíc již nejsou 

určeny pouze ženám. Nejmladší generace dívek podobné narážky bez obalu vrací a velmi 

často je i iniciuje. Lze proto konstatovat, že "piropo" se stal obecným projevem komunikace 

mezi mladou generací, jak však vyplývá z dotazníků zpracovaných autorkou, nevyhýbá se mu 

ani generace starší. 

Vzhledem k tomu, že diplomandka svou práci konzultovala při svém pobytu v 

Portugalsku s portugalskými vyučujícími a rovněž zpracovávaný materiál byl v tomto jazyce, 

rozhodla se požádat o povolení psát diplomovou práci v portugalštině. 

V první části práce se věnuje teoretickým východiskům. Nejprve se s pomocí 

výkladových slovníků pokouší definovat, co to vlastně "piropo" je. Poté přechází k samotné 

genderové problematice, již rozebírá z různých hledisek. Z hlediska sociolingvistického je 

zajímavá zejména problematika oslovení a generické užívání mužského rodu v portugalštině. 

Přestože se s uvedenými argumenty nedokáži ztotožnit, nijak nevybočují z linie, sledované 

mimo jiné i českými genderisty. 

V praktické části pak předkládá výsledky vlastního výzkumu, uskutečněného na 

základě sběru dat ze tří zdrojů. Prvním zdrojem jsou výroky na adresu samotné diplomandky, 

druhým výroky shromážděné z dotazníků diplomandkou sestavených a vyhodnocených 

(celkem se jí podařilo vyzpovídat 131 respondentů, což je třeba ocenit, neboť tato oblast je 

stále ještě poněkud tabuizovaná: i zkušený uživatel zaváhá, má-li své verbální poznámky 

převést do písemné podoby). Třetím zdrojem pak byl seznam průpovídek nalezených na 

Internetu. 



Konkrétní hodnocení práce není snadné, protože celkovým zaměřením se práce hodně 

vzdálila tématu filologickému a podle mého názoru by ji měl posuzovat odborník na 

genderovou problematiku. Tomu ovšem brání právě zvolený jazyk. 

Mohu však konstatovat, že práce je neobvykle bohatě bibliograficky podložená a má 

velice široký záběr. Ráda bych ocenila odvahu autorky vstoupit na dosud neprobádanou půdu 

i úsilí, které věnovala studiu pramenů. Výsledkem je práce bezesporu zajímavá a jistě i 

přínosná jak z hlediska sociologického, tak i lingvistického, neboť i přes odmítavé stanovisko 

části portugalské veřejnosti jde o zcela běžnou formu komunikace určitých sociálních vrstev. 

Z autorčiny studie ovšem sociální rozvrstvení uživatelů "piropos" nevyplývá, naopak jsem 

nabyla dojmu, že se užívá napříč celým spektrem společnosti, což poněkud odporuje obecným 

poznatkům. 

Pokud bych měla práci něco vytknout, pak je to podle mého názoru přílišná 

rozvleklost zejména teoretické části. Snad ve snaze využít veškerý prostudovaný materiál čítá 

tato část 80 stran. Některé podkapitoly souvisejí s problematikou jen okrajově a jistě mohly 

být stručnější. Další nevýhodou se nakonec ukázal zvolený jazyk. Nechci zde hodnotit 

odborný jazyk ani styl, mám na mysli celou řadu ortografických a gramatických prohřešků: 

užívání v portugalštině neexistujících slov (adressar), špatně napsaných slov (chorú;o), špatně 

zvolených slov i slovesných forem (.. nas frases com o sujeito múltiplo, o epíteto toma a 

forma masculina mesmo quefosse mil mulheres e um só homem) nebo totálního vyšinutí z 

vazby ( ... apesar de que há a relidade para descrever como por exemplo Diana Gomes da 

Silva). Zároveň jsem si však vědoma faktu, že napsat tak obsáhlou odbornou studii by jistě 

byl tvrdý oříšek i pro portugalského diplomanda - rodilého mluvčího. 

Přes tyto dílčí výhrady práce splňuje všechny náležitosti na diplomovou práci kladené, 

a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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V Praze, 8.9.2010 PhDr. Jaroslava Jindrová, vedoucí práce 


