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Student Petr Weber si za téma své diplomové práce zvolil problematiku jazykových 
pozůstatků staré portugalštiny v současných kontinentálních portugalských dialektech. Jde o 
široce koncipované téma, neboť vyžaduje od studenta bezpečnou orientaci jak v otázkách 
diachronie portugalského jazyka, tak současné portugalské dialektologie. Již výběr této složité 
problematiky si zaslouží uznání vzhledem k tomu, že tato otázka nebyla v české portugalistice 
doposud detailně prozkoumána. Je třeba ocenit velmi bohatou bibliografii. Česká sekundární 
literatura týkající se tohoto tématu je poměrně střídmá, a proto diplomant musel vycházet 
převážně z portugalsky psaných zdrojů, s nimiž pracuje uspokojivým způsobem.  

 Práce je rozdělena na šest částí. V první části nazvané „Úvod“ (str. 6-9) uvádí 
diplomant čtenáře do dané problematiky a nastiňuje základní strukturu práce a představuje 
hypotézu, kterou hodlá v předkládané diplomové práci ověřit. V druhé části „Vývoj jazyka“ 
(str. 10-22) se autor zabývá obecnými principy vývoje jazyka a jazykovou změnou jako 
takovou, přičemž vychází zejména z prací českého romanisty Bohumila Zavadila. Ve třetí 
části nazvané „Portugalský jazyk – zrod a vývoj“ (st. 23-56), stěžejní části práce, se diplomant 
snaží zařadit portugalštinu nejen z hlediska genealogického, ale i mezi ostatní románské 
jazyky, dále se věnuje geografickému rozšíření portugalského jazyka, stručně také promlouvá 
o současných variantách portugalštiny, aby nakonec popsal vztah portugalštiny a galicijštiny. 
Poté se již plně věnuje jazykovému vývoji portugalštiny. Navrhuje, po kritickém zhodnocení 
různých pojetí periodizace portugalštiny, své vlastní rozdělení portugalštiny na vývojové fáze. 
Poté již poměrně podrobně popisuje stav portugalského jazyka v jeho jednotlivých fázích, a to 
z hlediska fonetického, morfosyntaktického i lexikálního. Ve čtvrté části „Portugalština a její 
dialekty“ (str. 57-67) se autor po krátkém úvodu, ve kterém si vymezuje základní obecné 
pojmy dialektologie, již dostává k popisu současných dialektů evropské portugalštiny. Opírá 
se hlavně o práce portugalského lingvisty Luíse Lindleye Cintry. Pátá část „Odraz 
portugalštiny“ (str. 68-75) potvrzuje autorovu počáteční hypotézu - nejvíce stop staré 
portugalštiny se nachází v současných severoportugalských dialektech, a to v plánu 
fonetickém, resp. fonologickém, avšak diplomant nachází i určité vlivy v morfosyntaxi i 
lexiku (např. užívání gerundia). Co se týče časového vymezení těchto rysů, pochází z přelomu 
16. a 17. století, což odpovídá počátečnímu období klasické portugalštiny. V závěrečné části 
(str. 76-78) autor shrnuje poznatky svého bádání. Práce obsahuje anotaci a klíčová slova 
v českém i anglickém jazyce, portugalské resumé a seznam použitých zdrojů.  

Předkládanou diplomovou práci lze považovat za velmi zdařilou po obsahové i 
formální stránce, jde o text velmi erudovaný a logicky strukturovaný, svědčí o autorově 
vynikající orientaci ve studované problematice a vyznačuje se také příkladnou prací se 
sekundární literaturou.  

Nicméně práce také bohužel obsahuje mnohé překlepy, gramatické chyby či stylistické 
neobratnosti. Zmiňme např. ke společenském kontextu (str. 13), jedná se tzv. vokalickou 
mutaci (str. 18), jazykem, jenž (str. 52) – skloňování zájmena jenž a jež vůbec, značná část 



laická veřejnosti (str. 54), kastlisky, výzar (str. 56) atd. Chyby se rovněž vyskytují v 
portugalsky psaném resumé: ...supõe que não todos os subsistemas da língua analisada 
desenvolvem... As mudanças mais radicais podemos observar... Tentamos de explicar... 
Chegámos a seguinte periodização... Centro.meridionais  

I přes výše zmíněné drobné nedostatky však opakuji, že jde o práci velmi zdařilou a 
přínosnou, která splňuje všechny požadavky kladené na diplomovou práci. Doporučuji ji tedy 
k obhajobě a navrhuji klasifikaci výborně.  

 

V Brnkách 19.8.2013       PhDr. Jan Hricsina, Ph.D. 

 


