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Průběh formální části obhajoby: 

Předseda komise doc. PhDr. Petr Čermák, PhD., zahájil obhajobu a představil přítomným 

kandidátku, členy komise a oponenty. 

Školitel prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc., představil podrobně odborný profil 

kandidátky, seznámil komisi s průběhem jejího doktorského studia, s její disertační prací i s jejím 

profesním působením na FFUK. 

Kandidátka PhDr. Anna Mištinová seznámila přítomné se svou disertační prací. Na úvod 

uvedla důvody, které ji vedly k výběru tématu její disertační práce. Uvedla, že tematice slovní 

zásoby americké španělštiny nebyla od 90. let v České republice věnována žádná ucelená práce. 

Zdůraznila také, že velkým impulsem ke studiu této problematiky pro ni byly četné zahraniční 



studijní pobyty a kontakty se zahraničními specialisty. Vysvětlila, že pokud jde o reakce na 

změny, je lexikum jednou z nejcitlivějších jazykových rovin a zároveň rovinou, v níž se tyto 

změny dají dobře zachytit. Zdůraznila, že si zvolila diatopické hledisko, a to v rozměru 

synchronním i diachronním. Vysvětlila, že jádro její práce tvoří vymezení pojmu americké 

varianty španělštiny, zachycení hlavních zdrojů a příčin variantnosti, andalusistická teorie a 

pojednání o jazykových kontaktech, autochtonních substrátech i pozdějších adstrátech. Jako 

stěžejní otázky své práce uvedla vymezení termínu lexikální amerikanismus a vymezení 

dialektálních oblastí. Poté shrnula závěry, ke kterým došla. Zmínila zejména, že jako nejlepší 

označení variant americké španělštiny se jeví termín národní jazyková varianta, který značí, že 

daným jazykem se mluví ve více zemích a zároveň že se jedná o jazykovou variantu jedné země. 

Dále uvedla, že na rozdíl od některých odborníků za typický rys americké španělštiny považuje 

oscilaci mezi konzervativností a inovací, zdůraznila při tom, že v americké španělštině došlo 

hlavně k velké inovaci slovotvorných procesů. Dále vysvětlila, že v otázce většinových a 

menšinových jazyků lze dojít k závěru, že mnoho menšinových jazyků mělo zásadní vliv na 

americkou španělštinu. Nakonec uvedla, že pro vymezení lexikálního amerikanismu a také pro 

vymezení areálních oblastí zatím neexistují jednotná kriteria a tyto otázky tedy zůstávají 

otevřené. 

Poté oponentky, doc. Mgr. Lenka Zajícová, PhD., a PhDr. Simona Binková, CSc., 

přednesly závěry svých posudků. PhDr. Simona Binková, CSc., vyzdvihla kandidátčinu letitou 

zkušenost s danou problematikou. Uvedla, že práce je nesmírně přínosná a může sloužit jako 

opora pro další badatele, a doporučila ji k vydání. Jako podnět k diskuzi zmínila různá možná 

pojetí termínu španělskoamerický a také konkrétní dotazy ke slovní zásobě americké španělštiny, 

např. výraz usina. Doc. Mgr. Lenka Zajícová, PhD., zdůraznila, že práce neponechává stranou 

žádnou podstatnou otázku a velmi kladně zhodnotila kapitoly týkající se vlivu indiánských 

jazyků na americkou španělštinu a kapitoly pojednávající o proměnlivosti jazykové politiky 

španělského impéria. 

Kandidátka PhDr. Anna Mištinová odpověděla na posudky oponentek. Uvedla, že 

v terminologii se ve své práci opírala o již existující úzus, a vysvětlila, že např. v názvech 

indiánských jazyků je pojem kečuánština vlastně zkratkovitým pojmem, protože se ve skutečnosti 

jedná o jazykovou rodinu. Dodala, že termín španělskoamerický je také v podstatě zkratkovitý, a 

zdůraznila, že tyto otázky jsou i vzhledem k nejednotnosti v pramenech velmi komplikované a 



zůstávají otevřené. Vysvětlila také původ některých konkrétních slov, např. pojem usina označila 

za jasný galicismus. 

Oponentky následně shledaly odpovědi kandidátky naprosto dostačujícími. 
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