
Abstrakt 

Předkládaná práce se zabývá tématem ekvivalentu české opozice tykání – vykání v evropské 

portugalštině a s ní souvisejícím oslovováním. Začíná revizí existující terminologie a ve snaze 

podchytit jev v celé jeho komplexnosti je autorkou zaveden pojem allokuční forma, který 

zahrnuje zájmena označující adresáta promluvy, příslušný tvar slovesa, ale také zájmenné 

výrazy označující adresáta v předmětu věty, výrazy adresátovi přivlastňující a v neposlední 

řadě formalizované oslovení tituly. 

Východiskem vlastního výzkumu je teoretická studie srovnávající zahraniční (české a 

francouzské) a domácí (portugalské) zpracování dané problematiky. Samotný výzkum je 

inspirován autorčinou vlastní jazykovou zkušeností a dostupnými referencemi o jazykové 

nejistotě rodilých mluvčí. 

Výzkum je realizován pomocí dvou dotazníků. První z nich (D1) vyplnilo 21 respondentů 

z prostředí Portské univerzity. Druhý dotazník (D2) má značně širší sociodemografický a 

geografický záběr, který se promítá i do mnohonásobně vyššího počtu respondentů 

(202 z celého Portugalska). 

Základní zadání zůstává v obou dotaznících zachováno: respondenti se mají vyjádřit k tomu, 

jakými výrazovými prostředky se obracejí na známé i neznámé osoby (rozdělené podle 

blízkosti a druhu vztahů, který je s respondenty spojuje), a také zaznamenat, jakým způsobem 

jsou sami oslovováni. Významnou součást dotazníků tvoří otázky věnované hierarchizaci 

allokučních forem a adekvátnosti jejich užití. Dotazníky umožňují srovnat oslovování mužů a 

žen. Nejpodstatnější inovací D2 je podrobnější rozpracování z hlediska komunikačních sfér a 

sociální hierarchie. 

Hlavní výsledky výzkumu se dají shrnout v těchto bodech: a. v případě užití tu (tykání) se 

gramatiky shodují a k týmž závěrům dospívají i analýzy dotazníků; b. přítomnost vós 

v každodenním jazyce (v literatuře mnohdy popíraná) může být mluvčími spojována se 

slovesem ve 3. os. pl.; c. adekvátnost užití allokučních forem se mění s věkem adresátů; 

d. pravidla užití forem spojených se slovesem ve 3. os. nejsou ustálena; e. você je v singuláru 

často vnímáno jako značně neformální, až nezdvořilé a vede mluvčí k vyjadřování bez 

oslovení; f. negativní konotace tvaru você neohrožují užití plurálové varianty (vocês); 

g. oslovování mužů a žen složenými tituly se nestejně spojuje s křestním jménem a příjmením. 



Práce je přínosná tím, že poskytuje přehled o portugalském oslovování na teoretické i 

aplikované rovině. Představuje živou, dosud neustálenou soustavu jazykových prostředků a 

přináší několik podnětů pro návazné studium. 
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