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 Diplomandka si za téma své diplomové práce vybrala formy oslovování v současné 

portugalštině. Je to problematika poměrně složitá, se značným přesahem do nelingvistických 

disciplin, zejména pak do sociologie a psychologie. Autorka se však těmito hledisky ve své 

práci příliš nezabývá, její přístup je spíš gramaticko-normativní.  

 Pro zjištění současného stavu ve formách oslovení v současné portugalštině zvolila 

autorka jednak důkladné prostudování existujících studií k této problematice, a dále pak 

vlastní výzkum založený na vyhodnocení dotazníků, vyplněných respondenty z řad rodilých 

mluvčích. První z dotazníků nepřinesl relevantní výsledky, neboť počet respondentů byl příliš 

nízký. Na druhý dotazník odpovědělo 202 respondentů. Z jejich odpovědí je pak sestaven 

frekvenční nástin současného stavu.  

 Formálně je diplomová práce velice zdařilá, ocenit lze zejména novátorský přístup 

autorky k terminologii a přehledné grafické uspořádání výsledků. Rovněž bibliograficky je 

práce velmi dobře podepřená.  

 Metodu vlastního výzkumu formou dotazníků nelze zpochybnit, domnívám se však, že 

počet dotazníků by pro skutečně relevantní výsledky musel být mnohonásobně vyšší a 

zacílený na konkrétní sociální a věkové skupiny. Pokud totiž například ve věkové skupině 

mužů 50 - 60 let máme sedmnáct respondentů z dvaceti různých oblastí, navíc s různým 

vzděláním, pak je výpovědní hodnota takových výsledků téměř nulová. Toho si je autorka 

jistě vědoma a nijak to nezpochybňuje erudici, s níž se zpracování výsledků zhostila. Je však 

škoda, že se nenechala více inspirovat sociolingvistickými a psychologickými aspekty forem 

oslovení, neboť se domnívám, že jsou pro uchopení problematiky stěžejní. Nabízejí se 

zejména práce Sandiho Michela de Oliveiry (Um Modelo psico-sociolinguistico de formas de 

tratamento;  Contribuição para um estudo comparativo de formas de 

tratamento em Espanha e Portugual) a možná i některé starší studie docenta Hampla.  

 Pokud jde o konkrétní připomínky, pak na straně 15 autorka mluví o vágnosti pojmu 

formas de tratamento a uvádí, že v doslovném překladu to znamená „způsob zacházení (s 

adresátem). S tím si dovoluji nesouhlasit, neboť mnohovýznamové sloveso tratar v sobě 

zahrnuje mimo jiné významy oslovovat, zacházet nějak s něčím, léčit a mnoho dalších. 

Autorčin výklad je silně zjednodušený. 



  Na straně 17 a 18 prezentuje autorka názor, že kombinace formálního oslovení 

pane/paní s křestním jménem pramení z krize identity.  Toto tvrzení odporuje portugalskému i 

českému úzu, kde je takové oslovení velice časté a s krizí identity nemá nic společného. Jak 

by potom autorka vysvětlila v Portugalsku téměř oficiální titulovnání VŠ pedagogů kombinací 

titulu + křestního jména (professora Maria Helena). 

 Překlad portugalského Câmara Municipal do Conselho jako úřadu střediskové obce je 

hodně volný a poněkud zavádějící.  

 Na straně 30 se diplomandka zmiňuje o oslovení doutor v portugalštině. Její 

domněnka, že se tak v Portugalsku oslovuje každý, kdo byť  jen krátkou dobu pobyl na 

univerzitě, je nepřesná. Toto oslovení má v Portugalsku velkou tradici a nemusí být vůbec 

spojeno s vysokoškolským studiem.  Často se tak, zejména v malých městech a na vesnicích, 

oslovovali lidé vzdělaní, kteří například uměli číst (douto  =  muito instruído, erudito).  

 Na straně 33 se autorka zmiňuje o ustálených spojeních s přivlastňovacím zájmenem 

Vossa, po nichž následuje cit: “konvencemi předepsané adjektivum vyzdvihující vynikající 

vlastnost očekávanou u osoby daného postavení“.  Při vší snaze jsem žádné takové spojení s 

adjektivem nenašla.     

 Na straně 78 v citaci D2 50c je chybný překlad portugalského textu. 

 

 Přes tyto drobné nedostatky však Eva Knollová předložila kvalitní diplomovou práci, 

která splňuje všechny požadavky na ni kladené a může být bez pochyby připuštěna k 

obhajobě.  

 

 

 

V Praze dne 7.9.2011                                         PhDr. Jaroslava Jindrová 
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