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 Tématem této diplomové práce jsou problémy spojené s oslovováním 
v současné evropské portugalštině. Autorka se tedy zabývá zejména výběrem 
slovesné osoby při oslovování různých typů adresátů v portugalštině  a 
problémem titulování. Situaci v portugalštině konfrontuje i s jinými evropskými 
jazyky (čeština, polština, francouzština). Téma je to poměrně obtížné a to ze 
dvou důvodů: 1. jak v České republice tak v lusofonních zemích se této 
problematice nevěnuje příliš prostoru, 2. jedná se o téma poměrně těžce 
uchopitelné. Diplomantka se ho rozhodla uchopit již za svého studijního pobytu 
na Univerzitě v Porto formou dotazníku (D1). Výsledky tohoto výzkumu 
odhalily určité problémy, které se autorka pokusila vyřešit v již šířeji 
koncipovaném a propracovanějším dotazníku D2, který byl určen širšímu 
publiku a také jeho návratnost byla větší.  
 

 Diplomová práce je rozdělena na sedm hlavních částí: 1. Úvod  
2.Základní pojmy 3. Nástin situace v Portugalsku 4. Metodika použitá pro 
naplnění cílů 5. Teoretické zpracování tématu 6. Chování a postoje rodilých 
mluvčích 7. Závěr. Dále práce obsahuje abstrakt  český i anglický, poměrně 
obsáhlou bibliografii a sedm příloh (oba dva zmiňované dotazníky, 
sociodemografické profily respondentů v obou dotaznících, statistiky a přehledy 
odpovědí na vybrané otázky D2). Ke škodě práce je určitě skutečnost, že 
neobsahuje portugalsky psané resumé.  
 
 O důkladnosti, s jakou diplomantka přistupuje k tématu, svědčí i 
skutečnost, že si je vědoma absence a určité neustálenosti terminologie jak 
v češtině tak v portugalštině, a proto navrhuje vlastní termíny, s kterými pak 
v průběhu práce důsledně pracuje (allokuční formy a zkratky pro tyto jednotlivé 
formy). Poté již autorka přistupuje ke kritickému zhodnocení řady českých, 
portugalských i francouzských gramatik a učebnic, které se věnují této 
problematice. Diplomantka dospívá k jednoznačnému závěru. Oslovování a 
titulování v současné evropské portugalštině je značně nestabilní a neexistují 
jasná pravidla, kterými se mluvčí řídí. Zde bychom chtěli připojit i menší výtku. 
Diplomantčino konstatování ze strany 23, že neexistuje česká monografie 
věnovaná mluvnici evropské portugalštiny není úplně správné. Existuje 
publikace nazvaná Portugalština – souhrn gramatiky od Jaroslavy Jindrové. 
V diplomové práci následuje stěžejní část věnovaná rozboru výsledků obou 
dotazníků. Výzkum na jedné straně potvrdil předpoklad, že nejvíce 
problematická pro mluvčí portugalského jazyka je 3. osoba sg.. Výsledky 
dotazníku byly navíc zkomplikovány skutečností, že řada mluvčích dostatečně 
neoddělila užívání určité osoby a titulování. Z titulování se jako nejvíce 



problematické ukázalo titulování ženě bez vysokoškolského vzdělání. Výzkum 
navíc ale přinesl i jeden poměrně překvapivý výstup. Oproti přesvědčení o 
rychlém ústupu 2. osoby pl. z běžného jazyka přítomnému ve většině publikací 
zabývajících se portugalštinou se ukázalo, že tato se stále užívá nejen na severu 
Portugalska. Navíc nemusí mít vždy platnost plurálu tykání. O poměrně 
vysokém stupni nestability oslovování a titulování v portugalštině svědčí i 
skutečnost, že řada mluvčích se dopouští vyslovených chyb (např. vós + 3. os. 
pl.).  Ke cti práce svědčí i skutečnost, že se v ní nachází pouze minimální počet 
překlepů.  
 
 Diplomová práce Evy Knollové je novátorská, výborně strukturovaná a 
kvalitně zpracovaná. Splňuje tak všechny požadavky kladené na diplomovou 
práci a doporučuji ji k obhajobě. 
 
V Brnkách 29. 8. 2011     PhDr. Jan Hricsina, PhD. 
 

 


