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(Oponentský posudek bakalářské práce) 

     Předložená bakalářská práce má dvě části: část věnovanou vysvětlení a komentování 

jazykové situace ve španělském Baskicku, kde se používá dvou úředních jazyků, a část 

věnovanou možným vlivům baskičtiny na španělštinu, zejména oblasti fonetiky. 

Autorka přistoupila k práci s dobrou průpravou: prostudovala několik klíčových 

lingvistických prací, většinou vydaných po roce 2000, což jí umožnilo kompetentně vysvětlit 

sociolingvistické pojmy týkající se jejího tématu a shromáždit dostatek jazykových informací 

a názorů vyslovených různými autory o možném vlivu baskičtiny na vývoj španělštiny. 

V historickém přehledu správně postihla podíl kněží na uchování baskičtiny a na tom, že 

některé z osmi dialektů se staly jazykem literární produkce, upřesnila některé zákony 

regulující jazykovou politiku španělského státu a zachytila proměny v přístupu centrálních 

orgánů k minoritním jazykům. Tím se práce stala obsahově zajímavou a přínosnou. V práci 

nechybí ani statistika používání baskičtiny v klíčových situacích (sector privado, formación 

escolar, sector cultural), autorka se dotkla i substrátové teorie a jejích aplikací. 

     V interpretaci vývoje španělských sykavek je poněkud krátké spojení v tvrzení, že znělá 

afrikáta [dz°] se (vlivem baskičtiny) desonorizovala (str. 18). Ve skutečnosti to proběhlo ve 

třech fázích: 

1. frikativizace znělých i neznělých afrikát 
2. desonorizace znělých frikativ 
3. artikulační oddálení realizací 

     Tomuto procesu se vymkly afrikáty [t� ♣] a [ď� ], ale to lze vysvětlit jednak jejich 

vznikem až v románštině a jednak jejich postavením v systému souhláskových fonémů. 

Dokázala by to autorka interpretovat? 

Jaká byla historie výslovnosti latinského V? 

Jak mohlo dojít k tak radikální změně výslovnosti počátečního -[f] > -[h]? 

     Ve výkladu vlivu baskičtiny na španělštinu v Baskicku autorka dobře interpretuje tendenci 

ke ztrátě klitik, leismus a laismus (všimla si leismu u Miguela de Unamuno – k tomu bych 

přidal ještě laismus u Pía Barojy). U analogických tvarů v podmínkových větách (Si tendría 

dinero, lo compraría) nevidím žádný přímý vliv baskičtiny, kde se mody rozlišují (Dirua 

banuen, erosiko nuke) a myslím, že i některé další uvedené hypotézy o vlivu baskičtiny na 

španělskou fonetiku jsou sporné (str. 34-35), např. yeismus, zánik frikativního -[ð]- (to je i 



v andaluské variantě španělštiny). Zcela nelogické je uvažovat o [f] v dokladu z Nebrijy 

(evidentně jde o tzv. dlouhé [s], tedy v písmu ♣). V pasáži o vibrantách (35) příklady 

quitarrr, ponerrr vyhovují fonetice baskičtiny, ale crrreo nikoli. 

     Vcelku v práci oceňuji to, že autorka nečerpá jen z jednoho zdroje, naopak, pracuje s texty 

v různých jazycích (španělštině, angličtině, francouzštině) a přináší nejeden zajímavý detail. 

Adekvátně reflektuje i závěry současné sociolingvistiky. V práci nepochybně prokázala 

schopnost pracovat s jazykovým materiálem na lingvistické úrovni. 

     Plně doporučuji předloženou práci k obhajobě a předběžně ji hodnotím stupněm výborně. 
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