
Posudek na diplomovou práci 

Matyáš Pelant: Problematika kreolštin portugalského základu na příkladu kreolštiny z 
Kapverdských ostrovů 

Diplomand si za téma své diplomové práce vybral problematiku kreolštin a jejich 
obecného pojímání. Na příkladu kapverdské kreolštiny pak dokumentuje jejich vznik a vývoj 
od jazyka pouhého elementárního dorozumívání až po kodifikovaný jazyk s poměrně pevně 
stanovenou gramatickou strukturou. 

V úvodu práce se zabývá problémem definice pojmu kreolština (crioulo), který je sice 
hojně užívaný, jak však vylpývá ze srovnání mnoha slovníkových a encyklopedických hesel, 
rovněž velice široce a různorodě chápaný. Matyáš Pelant si z mnoha různých definic vybral 
jako nejpřesnější definici uvedenou ve slovníku "Dicionário Houaiss da língua portuguesa 
(Instituto Houaiss, 2003), která definuje kreolské jazyky jako jazyky zrozené z kontaktu 
evropských jazyků s místními jazyky, které se staly mateřským jazykem určitých 
sociokulturních komunit a mají určité shodné rysy. 

Na základě této definice pak mluví o jazykové rodině kreolštin portugalského původu 
a o jazykovém kontaktu, který stál u jejich zrodu. Jejich vznik dává do souvislosti s 
evropskou koloniální expanzí v 16. - 19. století. Zde dále poukazuje na dvě teorie vzniku -
náhlý vznik (katastrofu) a postupný vznik (gradualismus) a uvádí argumenty, kterými obě 
skupiny badatelů své názory obhajují. V této kapitole uvádí i "teorii univerzální" která je 
inspirována Chomského univerzální gramatikou a která popírá kreolozaci jako sociální 
fenomén. Diplomand se však, podle mého názoru správně, k této teorii nepřiklání a dále 
uvažuje o vývoji kreoštin v závislosti na sociolingvistických podmínkách (kapitola 2.3. 
Kontinuum kreolštiny). V dalších kapitolách se podrobně zabývá přehledem kreolštin 
portugalského základu, historicko-sociálními předpoklady jejich vzniku a jejich 
charakteristikou. 

Třetí kapitola je věnována kapverdské portugalštině, kde na konkrétním příkladu 

diplomand dokumentuje zákonitosti celé jazykové rodiny, zároveň však poukazuje i na 
některé zvláštnosti "kabuverdianu", zejména na okolnosti kodifikace jazyka. Velice zajímavá 
jsou nejnovější studia věnovaná důsledkům každodenního kontaktu kabuverdianu s moderní 
evropskou portugalštinou, ať už na Kaverdských ostrovech nebo v kapverdské komunitě žijící 
v Portugalsku. Proces dekreolizace je zde zřetelně patrný. 

V závěru práce diplomand shrnuje výsledky svého zkoumání, které potvrdilo 
postavení kreolštiny jako samostatného jazyka s vlastním jazykovým systémem, což je 
ostatně teorie odpovídající tendencím moderní lingvistiky. 

Práce je velice dobře bibliograficky podložena, je vybavena bohatým poznámkovým 
aparátem a splňuje veškerá kritéria kladená na diplomovou práci. Je třeba obzvláště 

zdůraznit, že se jedná o práci ojedinělou a průkopnickou nejen v kontextu České republiky. 
Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm výborně. 

V Praze, dne 16.5.2006 PhDr. Jaroslava Jindrová 
vedoucí práce 


