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 Diplomant si pro svou magisterskou diplomovou práci vybral téma zaměřené na odraz 

staré portugalštiny v současných portugalských dialektech. Téma bezpochyby dobře zvolené, 

protože podobná studie zatím v české lusitanistice chybí. Zároveň je to však téma velmi 

obtížné, neboť předpokládá nejen znalost historického vývoje portugalštiny ve všech plánech, 

ale také dokonalou orientaci v současných portugalských dialektech.  

 Z metodického hlediska je práce velmi zdařilá, členění do kapitol a jejich zpracování 

je systematické a precizní. Po úvodu do problematiky přechází autor k otázkám vývoje jazyka 

na úrovni obecné a dále přechází k otázkám vývoje samotné portugalštiny. Zabývá se nejen 

portugalštinou evropskou, zmiňuje se též o situaci portugalštiny v ostatních portugalsky 

mluvících zemích. Tato kapitola však obsahuje i několik sporných nebo nepřesných tvrzení 

(viz konkrétní připomínky). Pokud jde o vztah  portugalštiny a galicijštiny, diplomant velmi 

podrobně zdokumentoval  spor lingvistů o definici galicijštiny, často však nerozlišuje mezi 

galicijsko-portugalským dialektem, přežívajícím v některých oblastech kolem řeky Minho, a 

galicijštinou, jedním z úředních jazyků současného Španělska. Obě varianty se od sebe 

výrazně liší, a to i foneticky.    

 V kapitole věnované portugalským dialektům podává diplomant kompletní obraz 

portugalské dialektologie od prvních prací Josého Leite de Vasconcelos až po Lindleye 

Cintru. Na straně 63 přetiskuje dialektologickou mapu a jako zdroj uvádí - (Tláskal, 2006:35). 

Jde však o doslovně reprodukovanou mapu podle Cunhy - Cintry, 1984), což uvádí i Jaromír 

Tláskal.  Z hlediska autorských práv je nutné uvést skutečného autora. 

 V poslední kapitole (str. 67-75) se Petr Weber dostává k samotnému tématu práce, 

tedy k odrazu staré portugalštiny v dialektech současné evropské portugalštiny. A právě k této  

kapitole mám asi nejzávažnější výhrady. Vzhledem k tomu, že je to hlavní téma práce, 

očekávala bych, že mu autor věnuje víc než pouhých 9 stran. Kromě toho autor vychází pouze 

z citované literatury a svá zjištění nemá podložená žádným vlastním výzkumem. Jsem si 

vědoma toho, že výzkum fonetických jevů vyžaduje poměrně náročný terénní výzkum, k 

němuž autor pravděpodobně neměl prostředky. Ale mohl využít některý ze zvukových 



jazykových korpusů přístupných elektronicky a alespoň se pokusit jevy dokumentovat. To 

samé platí například o údajném užívání gerundia v opisných vazbách slovesných v některých 

oblastech Algarve a Alenteja, kde mohl provést výzkum, byť s negativním výsledkem, v 

některém regionálním periodiku1.  

 Celkově hodnotím práci jako velmi erudovaný přehled stávajícího stavu problematiky 

na teoretické úrovni. Autor velmi dobře pracuje s bohatou bibliografií a vyvozuje z ní jasné a 

přesvědčivé závěry. Pokud je ovšem cílem magisterské diplomové práce samostatný výzkum, 

nebo alespoň pokus o vlastní interpretaci problému, pak tento prvek v předložené práci 

postrádám. Přesto velmi kladně hodnotím autorovu orientaci v problematice a doporučuji 

práci k obhajobě s předběžnou kvalifikací velmi dobře.  

 

Konkrétní připomínky a náměty k diskusi: 

Na straně 30 autor uvádí,  že ... „v poslední době získává na hospodářském významu také 

západoafrické souostroví Svatý Tomáš a Princův ostrov, jež se i přes svou malou rozlohu 

stalo jedním z největších producentů ropy v oblasti Guinejského zálivu.“ Je pravda, že se v 

souvislosti s objevením podmořských ložisek v pásu Nigérie - São Tomé mluví o možné 

těžbě, ale podle mých informací se dosud nezačalo ani se zkušebními vrty2. Jsou dokonce 

názory,  které celý projekt zpochybňují. Pokud jde o jazykovou situaci v Mosambiku, je 

pravda, že tato země je rovněž členem Commonwealthu, ale rozhodně to nelze chápat jako 

rozchod s lusofonií. Naopak, na začátku 90. let se v Mosambiku uskutečnilo referendum, v 

němž se obyvatelstvo vyslovilo pro zachování portugalštiny jako úředního jazyka, neboť při 

obrovském množství kmenových jazyků je to v podstatě jediný všeobecně dorozumívací 

jazyk v zemi, a to i přesto, nebo možná právě proto, že na jihu země je díky blízkosti Jižní 

Afriky angličtina značně rozšířená. Stejně ovšem funguje na severu země svahilština. Nepříliš 

aktuální se mi rovněž jeví popsaná situace ve výskytu kreolštin na základě portugalštiny.   

 

 V Praze, dne 28.8.2013             PhDr. Jaroslava Jindrová, Ph.D.,   oponentka                                                                              

                                                 
1 Dle mého výzkumu se totiž  gerundium v současné době v opisných vazbách téměř nevyskytuje ani na jihu 
Portugalska.  
2  Importará notar que o bloco é operado por uma empresa, que está vinculada a um contrato válido, que 

estabelece um ‘’cronograma de trabalhos a realizar’’, bem como fixa compromissos financeiros irrevogáveis. 

Daí que seja possível determinar com ‘’reduzida margem de erro’’ a data do ‘’primeiro barril’’  de petróleo 

‘’made in STP’’ ou made in Nigeria-São Tomé e Príncipe Joint Development Zone’’. 

 Notícias - São  Tomé, 9-5-2013. 

 



 

     


