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Anotace 

 

Diplomová práce „Odraz staré portugalštiny v dialektech současné evropské 

portugalštiny“ je výsledkem snahy analyzovat stopy staré portugalštiny v dialektech, 

které jsou v současné době užívány na území kontinentálního Portugalska. Samotné 

analýze odrazu staré portugalštiny v portugalských dialektech předchází obecné pojed-

nání o jazykovém vývoji a jazykových změnách, jejich příčinách a typech, po němž 

následuje podrobná charakteristika portugalského jazyka z hlediska genealogického, 

geografického a samozřejmě také z perspektivy vývoje jazyka, přičemž těžištěm této 

části diplomové práce je periodizace historického vývoje portugalského jazyka              

a důsledný a podrobný popis jednotlivých vývojových fází staré portugalštiny. V násle-

dující části diplomové práce je popsána evropská portugalština v rovině dialektální. 

Postupně jsou představeny jednotlivé klasifikace dialektů evropské varianty portu-

galského jazyka a jednotlivé dialekty jsou charakterizovány z hlediska fonetického a le-

xikálního, přičemž zcela logicky jsou zdůrazněny vzájemné odlišnosti dialektů. Po uve-

dení do problematiky portugalských dialektů následuje vlastní analýza vlivu staré portu-

galštiny na dialekty evropské varianty současného portugalského jazyka. Pozůstatky 

staré portugalštiny budou hledány v jednotlivých jazykových subsystémech – fonetic-

kém, lexikálním a morfosyntaktickém - portugalských dialektů. V rámci výzkumu vy-
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cházíme z hypotézy, že nejvíce je odraz staré portugalštiny patrný ve fonetickém sub-

systému portugalských dialektů a jeho určité projevy lze rozpoznat v subsystému 

lexikálním. Naopak subsystém morfosyntaktický jednotlivých dialektů představuje 

jednotku, jež je zasažena vlivy staré portugalštiny naprosto minimálně. Pozorování        

a poznatky získané během tvorby diplomové práce jsou shrnuty v závěrečné části práce.       

 

Annotation 

 

Diploma thesis „Reflection of Old Portuguese in dialects of Contemporary 

European Portuguese” deals with influence of Old Portuguese on dialects used and 

spoken over area of Continental Portugal. The first part of diploma thesis reflects 

language history, its development and language changes in general terms. After 

overview of general rules of language development and explanation of language 

changes theory Portuguese language is described from genealogical, geographical and 

historical point of view. The first chapters of main part of diploma thesis focuses on Old 

Portuguese and its historical stages which will be analyzed based on its subsystems – 

phonetical, lexical and morphosyntactical. The theme of relation of language and its 

dialects will be discussed as well. One of the most important parts of Diploma thesis is 

dedicated to description and classification of dialects of Contemporary Portuguese high-

lighting differences in phonetical and lexical subsystems of these dialects. Presentation 

of Old Portuguese and dialects of Contemporary European Portuguese is followed by 

the research part of Diploma thesis. Our research is based on hypothesis which claims 

that the remnants of Old Portuguese are more evident in phonetical and lexical 

subsystems of dialects of Contemporary European Portuguese while morphosyntactical 

subsystem of these dialects was not visibly touched by Old Portuguese influences.    
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Úvod 

 

 Tématem předkládané diplomové práce je odraz staré portugalštiny v dialektech 

současné evropské portugalštiny. Portugalský jazyk představuje, ostatně jako každý 

jazyk, velmi zajímavý, dynamicky se rozvíjející a zároveň komplexní fenomén, jehož 

výzkum nám umožňuje nejen proniknout hluboko do struktur samotného jazykového 

systému, ale i možnost přiblížit se skrze zkoumaný jazyk chápání reality jeho mluvčími. 

Cílem předkládané diplomové práce je odpovědět na otázku, zda-li je vůbec možné 

v dialektech současné evropské portugalštiny identifikovat stopy starších vývojových 

fází tohoto jazyka. V případě, že tyto stopy budou skutečně objeveny, bude nás zajímat, 

ve kterém jazykovém plánu či subsystému jsou nejvíce patrné. Právě na tyto základní 

otázky by měla diplomová práce přinést odpovědi.   

 Jazyk můžeme zkoumat a analyzovat z mnoha pohledů či perspektiv, přičemž každý 

z těchto pohledů má svá určitá specifika a úskalí, při jejichž překonávání musíme být 

velmi obezřetní a vyvarovat se unáhlených a povrchních závěrů, které by mohly celý 

výzkum znehodnotit. Zároveň je nutné zdůraznit, že je třeba vyhnout se jakýmkoliv 

projevům jazykového etnocentrismu v souladu s názorem, že každý jazyk má sice svá 

specifika, ale v obecné rovině není možno stavět jeden jazyk nad jazyk jiný, strukturně 

odlišný.   

 V rámci jazykového výzkumu můžeme svou pozornost věnovat akustické či lexi-

kální podobě jazyka, mluvnici a jazykové skladbě, grafickému systému jazyka a pravo-

pisu, jazykovému vývoji, rozšíření jazyka a jeho prostorové distribuci a dalším velmi 

podstatným stránkám jazyka, jenž je předmětem našeho výzkumného zájmu. Téma 

diplomové práce velmi úzce souvisí s dvěma oblastmi výše zmíněného jazykového 

výzkumu. Jedná se o problematiku vývoje jazyka na jedné straně a na straně druhé        

o geografickou distribuci jazyka projevující se horizontální jazykovou diferenciací. 

Právě na základě horizontální diferenciace jazyka můžeme hovořit o existenci dialektů 

jednotlivých jazyků. Obě tyto jazykové roviny budou v rámci diplomové práce 
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postupně probrány obecně a posléze budou získané teoretické poznatky aplikovány        

na portugalský jazyk, přičemž obě námi zkoumané jazykové roviny by se měly protnout         

v části diplomové práce věnované samotné analýze vlivů a pozůstatků staré portu-

galštiny v dialektech portugalského jazyka užívaných na území kontinentálního Portu-

galska.        

 V úvodní části diplomové práce se budeme zabývat problematikou vývoje jazyka 

v obecné rovině. Pokusíme se popsat dynamiku vývoje jazyka, rychlost a tempo vývoje 

jednotlivých jazykových plánů či subsystémů (fonologického, lexikálního a mor-

fosyntaktického), budeme se snažit také popsat příčiny, jež vedou k jazykovým změnám 

a ovlivňují tempo těchto změn, přičemž zároveň se pokusíme příčiny jazykových změn 

klasifikovat. Správné pochopení obecných trendů vývoje jazyka a příčin jazykových 

změn považujeme za nutnou podmínku pro studium a analýzu vývoje portugalského či 

jakéhokoliv jiného jazyka. Samozřejmě se také pokusíme o teoretické uchopení pojmu 

jazyková změna, jež můžeme z hlediska vývoje jazyka označit za zcela klíčový element, 

neboť právě jazyková změna umožňuje a způsobuje jazykový vývoj. 

 Po obecném pojednání o vývoji jazyka přistoupíme k popisu historického vývoje 

analyzovaného jazyka - portugalštiny, přičemž v úvodu bude popsáno její současné geo-

grafické rozšíření s důrazem na skutečnost, že portugalský jazyk, ač to možná ze středo-

evropské perspektivy není dostatečně patrné, slouží jako velmi významný komunikační 

prostředek nejen osmi nezávislých států svázaných společnou portugalskou koloniální 

minulostí, ale stává se důležitým dorozumívacím kanálem v rámci globálního mezi-

národního společenství. Dále bude probrán genealogický původ portugalštiny a její 

zařazení mezi indoevropskými jazyky, po němž bude následovat vlastní popis a rozbor 

vývoje portugalštiny s cílem postihnout základní procesy, jež vedly k přeměně vulgární 

latiny užívané na území dnešního Portugalska v moderní portugalský jazyk. Pokusíme 

se vymezit a charakterizovat jednotlivé fáze vývoje evropské portugalštiny a zmínit 

změny, k nimž došlo v různých vývojových etapách v jednotlivých jazykových sub-

systémech. Pozornost budeme věnovat také otázce vztahu mezi portugalštinou a galicij-

štinou, resp. pokusíme se o jakousi stručnou reflexi problematiky vymezení vzájemného 

vztahu mezi portugalským jazykem a galicijštinou – je galicijština pouze variantou 

portugalštiny nebo se jedná o dva samostatné jazyky, které mají společný základ a jsou 

si velmi podobné a blízké?   

 Na část diplomové práce pojednávající o vývoji portugalského jazyka navazuje ka-

pitola věnovaná dialektům současné evropské portugalštiny, v jejímž rámci bude nej-
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prve obecně definován pojem dialekt, dále budou popsány současné varianty portu-

galského jazyka a následně budou představeny jednotlivé klasifikace dialektů, které se 

na území Portugalska - lépe řečeno v galicijsko-portugalském jazykovém prostoru
1
 - 

vyskytují, přičemž jednotlivé dialekty budou popsány s ohledem na specifické rysy, 

jimiž se vzájemně odlišují. 

 V analytické části práce se pokusíme zjistit, do jaké míry stará portugalština ovlivni-

la a ovlivňuje podobu současných dialektů evropské portugalštiny, přičemž postupně 

budeme zkoumat jednotlivé jazykové plány portugalských dialektů a budeme na nich 

demonstrovat přítomnost či naopak absenci stop staré portugalštiny a jejího vlivu. Pro 

účely analýzy vlivu staré portugalštiny na dialekty současné evropské portugalštiny 

jsme stanovili následující hypotézu - prvky staré portugalštiny jsou nejvíce patrné ve fo-

netickém subsystému jednotlivých dialektů, méně často se s nimi setkáme v subsystému 

lexikálním a v morfosyntaktickém subsystému je jejich výskyt minimální. 

 V závěrečné části diplomové práce se pokusíme o shrnutí a interpretaci poznatků, 

které jsme při výzkumu získali a s nimiž jsme pracovali a zároveň se pokusíme potvrdit 

či naopak vyvrátit platnost hypotézy, kterou jsme si stanovili. 

 Při tvorbě předkládané diplomové práce jsme se opírali převážně o původní portu-

galské práce z oblasti dialektologie, lingvistické geografie a vývoje portugalského jazy-

ka (českých prací, které by se zabývaly tímto tématem, se nám nedostává
2
), poznatky     

a fakta týkající se teoretických konceptů vývoje jazyka a jazykovědy obecně jsme čer-

pali převážně z prací předních českých odborníků či z českých překladů prací zahra-

ničních lingvistů.  

                                                 
1
 Pojem galicijsko-portugalský jazykový prostor je nutné chápat skutečně především v kontextu geografie 

jazyka, neboť podtrhuje společnou jazykovou identitu obyvatel Portugalska a Galicie. V politické či 

územně-správní perspektivě není možné tento termín aplikovat vzhledem k faktu, že Portugalsko před-

stavuje nezávislý svrchovaný stát a Galicie jedno z autonomních společenství (comunidades autónomas) 

Španělského království. Jedná se tedy o dvě různé politické jednotky, ačkoliv existují určitá hnutí pod-

porující spojení obou výše zmíněných územních jednotek do jednoho politického celku. Aktivní je v tom-

to směru skupina intelektuálů seskupená kolem časopisu Portugaliza, jež navrhuje vytvoření společné 

galicijskoportugalské federace (Vilhar Trilho, 2005: 1) či binacionální konfederace nazvané Portugalicie 

(Barbosa, 1992: 524). 

2
 Výjimku představuje publikace Jaromíra Tláskala Fonetika a fonologie současné evropské portu-

galštiny, v níž autor velmi komplexně pojednává o fonetice a fonologii evropské portugalštiny. Autor také 

ve stručnosti charakterizuje fonetické rozdíly mezi jednotlivými dialekty náležejícími do galicijsko-

portugalské jazykové oblasti (Tláskal, 2006: 33-36). 
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 Seznam použitých písemných a elektronických zdrojů a literatury s kompletními 

bibliografickými údaji je součástí diplomové práce. 
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2 

 Vývoj jazyka 

2.1 Vývoj jazyka a jeho výzkum 

      

Základní vlastností každého přirozeného živého jazyka, který je využíván 

lidským společenstvím ke vzájemným sociálním a komunikačním interakcím, je neustá-

lý vývoj. Skutečnost, že jazyk je nestálý a neustále se vyvíjí a proměňuje, si uvědo-

moval již všestranný toskánský vzdělanec Dante Alighieri na počátku 14. století, kdy 

sepsal svou práci De vulgari eloquentia, ve které uvádí, že „vzhledem k tomu, že člověk 

je živočich velmi nestálý a neobyčejně proměnlivý, nemůže být ani jazyk trvalý a ne-

měnný, naopak se musí měnit v důsledku místních a časových rozdílů, tak jako ostatní 

věci lidské, např. mravy a obyčeje“ (Alighieri, 2004: 79). V Alighierových stopách dále 

kráčeli významní evropští myslitelé, mezi nimiž můžeme např. zmínit Jeana Jacquesa 

Rousseaua, pro kterého představují hlavní příčinu jazykového vývoje klimatické 

podmínky, na jejichž základě odlišuje jazyky severní a jazyky jižní či středozemní 

(Rousseau, 2011: 52). Středověkým a novověkým úvahám o jazyce sice neunikl, jak 

bylo výše naznačeno, poznatek o jazykovém vývoji, svou povahou však zůstávaly 

přísně synchronní. Navíc - jak ukazuje příklad Rousseauovy klasifikace jazyků - většina 

úvah o jazycích a jejich vývoji byla pod silným vlivem geografického determinismu. 

Zlom z tohoto pohledu nastal až v 19. století s nástupem vědecké historické                    

a srovnávací jazykovědy, mezi jejíž zakladatele a hlavní představitele patří Friedrich 

Schlegel, Franz Bopp, Rasmus Christian Rask či Jacob Grimm (Budil, 2003: 278-279). 

Vznik strukturalismu na přelomu 19. a 20. století, jenž je spjat se jménem švýcarského 

lingvisty Ferdinanda de Saussera
3
, pak znamenal možnost uchopit jazyk jako totální 

systém, který lze zkoumat diachronně i synchronně.  

                                                 
3
 Sausserův příspěvek k rozvoji lingvistiky byl skutečně zásadní. Kromě lingvisitiky však Saussure se 

svými teoriemi velmi podstatně ovlivnil také etnologii a kulturní antropologii, v americké antropologii 
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Obecně lze konstatovat, že jazykový vývoj je způsoben každodenním použí-

váním daného jazyka, se kterým je nutně spojen proces vzniku jazkových změn, jejichž 

rychlost je závislá na sociální struktuře daného společenství (Silva Neto, 1952: 13). 

Vývoj jazyka se zastaví až v okamžiku, kdy příslušné jazykové společenství
4
 zanikne     

a jazyk tohoto společenství se tím pádem přestane používat (Černý, 1998: 18)
5
. Jediné 

jazyky, které se žádným způsobem nevyvíjejí, zůstávají stále stejné, jsou jazyky umělé
6
, 

jež však nejsou využívány v každodenních sociálních interakcích
7
. 

V souvislosti s vývojem jazyka samozřejmě vstupujeme do dějin jazyka. Pokud 

se zaměříme na to, kdo mluvil na určitém území určitým jazykem, kolik měl tento jazyk 

mluvčích, v jakých situacích a s jakými funkcemi byl tento jazyk používán, hovoříme    

o externích dějinách jazyka. Pokud se zaměříme na analýzu vývoje a změn určitého ja-

zyka, na zkoumání vývoje norem tohoto jazyka, na proměny vztahů mezi jeho 

jednotlivými subsystémy, věnujeme se interním dějinám jazyka (Šabršula, 1996: 5). 

V rámci předkládané práce se budeme věnovat především výše zmíněných interním 

dějinám jazyka.     

                                                                                                                                               
posléze došlo pod vlivem stkrukturalismu k určité integraci antropologie a lingvistiky, resp. lingvistika se 

stala jednou ze čtyř základních disciplín americké antropologie (Copans, 2001: 79-80).  

4
 Pojem jazykové společenství bychom mohli charakterizovat jako společenství či skupinu osob, v níž je 

shodně rozuměno jednomu jazyku či jazykové varietě. Obecná velikost jazykového společenství není 

žádným způsobem určena, svým rozsahem může jazykové společenství odpovídat velikosti moderního 

státu či jedné obci používající svébytný jazyk (Burke, 2011: 10). 

5
 Podle Zdeňka Salzmanna existuje v současnosti zhruba šest až sedm tisíc živých jazyků, přičemž je vel-

mi obtížné – či spíše nemožné – stanovit jejich přesný počet, neboť neustále dochází k zániku jazyků, 

které nedisponují dostatečným počtem mluvčích. Podle Salzmannovy stati dochází průměrně každý měsíc 

k zániku dvou živých jazyků (Salzmann, 2010: 75-76). 

6
 Samozřejmě i umělé jazyky mohou být vyvíjeny, ale jejich  vývoj můžeme chápat jako cílenou lidskou 

aktivitu. Námi analyzovaný vývoj jazyka lze pojímat jako jev spontánní, na lidské vůli nezávislý.  

7
 Patrně nejznámnějším umělým jazykem je zřejmě esperanto, dále můžeme zmínit ido či volapük. Pokud 

se jedná o úspěšnost těchto umělých jazyků, ta není příliš vysoká. Lze souhlasit s Vilémem Flusserem, 

který konstatuje, že mají-li uživatelé jazyka „na zřeteli utilitární cíle, jako výměnu obchodní a sociální,     

a nikoli cíle ontologické, jako výměnu podstatných idejí, pak by tu zřejmě posloužil nejlépe nějaký auten-

tický flexivní jazyk“ (Flusser, 2005: 49). Jako příklad výše řečeného uvádí Flusser užívání latiny vzděla-

nými vrstvami evropského Západu během středověku, následně užívání italštiny během renesance, 

rozšíření francouzštiny během osvícenství a samozřejmě také dominanci angličtiny v současnosti 

(Flusser, 2005: 49-50).    
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Jazyk a jazykový vývoj je možné zkoumat z různých časových perspektiv. 

Pokud je zkoumán současný stav jazyka vzhledem k jeho pozorovateli, tedy v podstatě 

pozorovatelova jazyková přítomnost či současnost, jedná se o synchronní přístup ke stu-

diu jazyka (Čermák, 2001: 80). Pokud však dojde ke zkoumání historie jazyka, jeho 

různých historických stavů a vývojových stádií, hovoříme o tzv. jazykové diachronii či 

o diachronním přístupu ke studiu jazyka. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že na základě 

jazykové diachronie je možno zkoumat minulost jazyka a jeho historický vývoj – 

v tomto případě se jedná o retrospektivní perspektivu jazykové diachronie. Vzhledem 

ke skutečnosti, že jazykový vývoj představuje určité časové kontinuum začínající v mi-

nulosti a pokračující do budoucnosti, je možné uvažovat i o potenciálním budoucím vý-

voji jazyka, který Ferdinand de Saussure nazval prospektivní perspektivou jazykové 

diachronie (Saussure, 2007: 237).  

Na základě Saussureovy dichotomie synchronie – diachronie je historický vývoj 

jazyka řazen k jazykové diachronii, přesněji řečeno jedná se o její retrospektivní 

perspektivu. Jak však zdůrazňuje František Čermák, „každé studium diachronie je silně 

omezené nedostatečným množstvím pramenů a v podstatě absolutní absencí jazykového 

povědomí minulých mluvčích“ (Čermák, 2001: 80). I přes překážku v podobě ne-

dostatečných a značně omezených zdrojů byl historický vývoj jazyka zkoumán a rela-

tivně podrobně popsán již na konci 19. století díky historicko-srovnávací jazykovědě 

(Černý, 1998: 18). 

 

2.2 Univerzální znaky vývoje jazyka
8
 

 

Příspěvek historicko-srovnávací jazykovědy k výzkumu historického vývoje jazyka  

je velmi podstatný a výrazný. Lingvisté, kteří se zabývali historickou a srovnávací 

mluvnicí, ve svých výzkumech dospěli k několika obecným poznatkům, jež jsou 

považovány za platné pro vývoj kteréhokoliv jazyka, můžeme je tedy chápat jako 

univerzální. Tyto poznatky, jež byly ve 20. století pod vlivem diachronního 

strukturalismu do určité míry korigovány, mohou být shrnuty do následujících osmi 

bodů: 

 Jazyk je jev společenský.  

                                                 
8
 Pokud není uvedeno jinak, byla kapitola „Historicko-srovnávací jazykověda a univerzální znaky vývoje 

jazyka“ zpracována na základě publikace Bohumila Zavadila Vývoj španělského jazyka I. (Zavadil, 1998). 
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Jazyk v první řadě představuje komunikační prostředek určitého lidského spole-

čenství. Jazyk je tedy v podstatě jakýmsi sociálním produktem, který slouží 

lidskému společenství ke sdělování a sdílení myšlenek v interpersonálním styku. 

Chceme-li jazyk zkoumat, musíme tak činit s přihlédnutím ke společenském 

kontextu daného jazyka.   

 Jazyk se mění. 

Společně s vývojem jazykového společenství se vyvíjí také jazyk daného spo-

lečenství. Pokud porovnáme současný stav jazyka se stavem téhož jazyka např. 

před dvěma sty let, celkem jednoznačně můžeme konstatovat, že v mezidobí 

došlo v daném jazyce k výrazným a podstatným změnám (viz Silva Neto, 1952: 

13-14).  

 Jazyk se nemění stejně pronikavě ve všech svých částech. 

Jazyk představuje systém, který se celkově mění a vyvíjí. Celý tento systém je 

tvořen jazykovými subsystémy (či plány), které však podléhají změnám s různou 

intenzitou a rychlostí. Relativně nejsnadněji dochází ke změnám v subsystému 

lexikálním, který velmi úzce souvisí s nutností jazykového společenství poj-

menovávat nové skutečnosti ve svém okolí. Jakmile dojde ke vzniku nové 

skutečnosti a jejímu pojmenování, dojde také ke změně v rámci lexika daného 

jazyka. Jiří Černý uvádí skutečnost, že ačkoliv část slovní zásoby zastarává        

a posléze může z jazyka zmizet, mají změny vztahující se k lexiku progresivní 

charakter, jelikož slovní zásoba každého živého jazyka neustále roste a zvětšuje 

se (Černý, 1998: 27). Také v subsystému fonologickém dochází během vývoje 

jazyka k relativně četným proměnám, které mohou výrazně ovlivnit zvukovou 

podobu  jednotlivých výrazů. Ačkoliv tempo jazykových změn ve fonologickém 

subsystému není tak intenzivní jako v případě změn v subsystému lexikálním, 

tyto změny zcela zásadně ovlivňují podobu jazyka. Studium jazykových změn 

ve fonologickém (fonetickém) subsystému dovedlo představitele srovnávací       

a historické gramatiky v 19. století ke genetické klasifikaci jazyků a stanovení 

jejich případné příbuznosti (Černý, 1998: 19). Tyto fonetické a fonologické 

změny jsou relativně snadno pozorovatelné (Castro, 1991: 11). Naopak ve srov-

nání se subsystémy lexikálním a fonologickým je podstatně méně proměnlivý 

subsystém gramatický zahrnující složku morfologickou a syntaktickou. Jazy-

kové změny v gramatickém subsystému jsou velmi pozvolné a často jsou dopro-

vázeny změnami v subsystému fonologickém. Tento jev můžeme chápat jako 
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potvrzení de Saussurova tvrzení, že jazyk vytváří komplexní (či totální) systém   

a jeho jednotlivé složky – subsystémy – jsou propojeny. Dojde-li tedy ke změně 

ve fonologickém subsystému, je velmi pravděpodobné, že následně budou         

na tuto změnu reagovat i ostatní subsystémy.  

 Různé (i příbuzné) jazyky se mění různým tempem. 

Na základě poznatků historické a srovnávací gramatiky je možné doložit, že ja-

zykový vývoj různých jazyků probíhá různým tempem, přičemž různou 

intenzitu jazykového vývoje můžeme sledovat i u příbuzných jazyků. Jako 

ilustrační příklad můžeme  použít románské jazyky, jejichž společným základem 

je latina. Bohumil Zavadil porovnal vývoj románských jazyků po fonetické 

stránce a dospěl k názoru, že francouzský jazyk se oproti latině proměnil vý-

razněji než jazyk španělský, který se však vyvíjel dynamičtěji než jazyk por-

tugalský, jenž konzervuje některá starší vývojová stadia výslovnosti.    

 Tempo změn je různé i uvnitř téhož jazyka v různých obdobích jeho vývoje. 

Při sledování vývoje jazyka můžeme rozlišit klidná a bouřlivá období. Během 

bouřlivých období jazykového vývoje dochází k zásadním proměnám jazy-

kového systému či jednotlivých subsystémů. Tato bouřlivá období mohou být 

vyvolána např. kontaktem s jiným jazykovým společenstvím (jako příklad mů-

žeme zmínit vliv koloniální expanze iberských monarchií na podobu portu-

galského a kastilského jazyka – zejména lexikálního subsystému) či vnitřním 

stavem jazykového systému.  

 Jazykové změny jsou časově omezené. 

Časová omezenost jazykových změn se týká zejména hlásek a jejich 

výslovnosti. V určitém časovém období může být hláska vyslovována jiným 

způsobem, přičemž není vyloučeno, že později dojde k návratu k původní vý-

slovnosti či k další změně výslovnosti dané hlásky. 

 Nestejné tempo vývoje v různých jazycích není známkou pokročilosti nebo 

zaostalosti jazyků. 

Různé jazyky se vyvíjejí různým tempem, což však v žádném případě ne-

znamená, že jazyk, jehož vývoj je radikálnější a dynamičtější, můžeme pova-

žovat za pokročilejší či progresivnější. Jednotlivé jazyky se sice signifikantně 

liší, není však možné říci, že některý z existujících jazyků by mohl představovat 

vrchol jazykového vývoje, popisovat realitu přiléhavěji a odpovídat skutečným 
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zásadám rozumu (Pokorný, 2010: 212-213). Pokud se pokusíme porovnat 

existující živé jazyky z hlediska vhodnosti pro účely myšlení a komunikace, 

nepochybně dojdeme k názoru, že jednotlivé jazyky jsou v podstatě rovnocenné. 

Velmi problematické je označovaní jazyků méně rozvinutých společností jako 

primitivní
9

. Podle tohoto „nálepkování“, jež je výsledkem etnocentrického 

smýšlení o společnosti, kultuře a jazyce, souvisí vyspělost jazyka s vyspělostí 

kultury daného společenství. Jak však uvádí Jan Pokorný, „mnohé ze znaků, 

které jsou prohlašovány za projev primitivnosti jazyka, například reduplikace 

jako způsob vyjádření plurálu a vágnost slovesných časů, se objevují  i v ja-

zycích moderních industriálních společností“ (Pokorný, 2010: 214).   

 V rámci jazykového vývoje se střídá fáze konvergence a fáze divergence. 

Pro jazykový vývoj je typické střídání fází konvergence (míšení či splývání 

jazyků a zmenšování jejich počtu) a divergence (proces štěpení či rozrůzňování 

jazyků a zvětšování jejich počtu). S procesem jazykové divergence je spjat sa-

motný vznik a vývoj indoevropských jazyků. Na základě jazykové divergence 

došlo k rozdělení indoevropštiny na mnoho jazykových skupin, přičemž 

v evropském kontextu se jako nejvýznamnější jeví germánské, slovanské a ro-

mánské jazyky, jejichž základy také prošly fází divergence
10

 (Čermák, 2001: 60-

61).      

 

Výše zmíněných osm bodů lze chápat jako procesy či trendy charakterizující 

jazykový vývoj v obecné rovině. Podstatou vývoje jakéhokoliv jazyka je změna (Mattos 

e Silva, 2008: 40-41). Nejedná se však o změnu spontánní či nahodilou, každá změna 

má jasnou příčinu. Jazyková změna je tedy podmíněna kauzálně. V následující kapitole 

rozebereme fáze a příčiny jazykových změn a provedeme jejich klasifikaci. 

 

2.3 Jazyková změna 

 

2.3.1 Fáze jazykové změny 

                                                 
9
 Problematice primitivních jazyků a nahlížení na ně se ve své stati O tzv. jazycích primitivních velmi 

podrobně  věnuje český lingvista Vladimír Skalička (viz Skalička, 2004: 685-690) 

10
 Jako příklad bychom mohli zmínit štěpení latiny a vznik románských jazyků či analogický proces 

spojený s rozrůzňováním staroslověnštiny a vznikem slovanských jazyků či starogermánštiny a jejím 

větvením do jednotlivých germánských jazyků.  
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Jazyková změna, jak již bylo výše uvedeno, je podstatou vývoje jazyka a jeho 

hlavním hybatelem. Proces jazykové změny se skládá ze tří fází. Během první fáze 

dochází ke vzniku inovace. Druhá fáze, již bychom mohli nazvat selekce, je cha-

rakterizována jako výběr mezi jednotlivými variantami vzešlými z fáze inovace. V rám-

ci závěrečné fáze, mutace, dochází k šíření a zobecnění inovace a jejímu přijetí. 

V okamžiku přijetí inovace širším okruhem uživatelů daného jazyka je proces jazykové 

změny ukončen (Šabršula – Krejzová – Svobodová, 1983: 271-272).        

 

2.3.2 Příčiny jazykových změn 

 

Jazyková změna může být zapřičiněna rozličnými faktory. Tyto faktory či 

přesněji řečeno příčiny jazykové změny můžeme na základě lingvistických výzkumů 

probíhajících zejména v 19. a 20. století rozdělit do dvou skupin. Jedná se o příčiny 

vnější a příčiny vnitřní (Zavadil, 1998: 19). 

 

2.3.2.1 Vnější příčiny jazykových změn 

 

Vnější příčiny jazykových změn můžeme charakterizovat jako příčiny stojící 

mimo struktury daného jazyka,  působící na jazykový systém z vnějšku. V rámci výzku-

mu příčin jazykových změn jsou rozlišovány tři typy vnějších příčin, jedná se o: 

 vnější příčiny společenské 

 vnější příčiny způsobené vlivem jiného jazyka – jazykový kontakt 

 vnější příčiny způsobené vlivem psychických reakcí uživatelů jazyka. 

 

2.3.2.1.1 Vnější příčiny společenské 

 

Jazyk slouží primárně jako komunikační prostředek jazykového společenství, 

z čehož vyplývá, že je nedílnou součástí vlastní existence a podstaty daného spole-

čenství. Toto společenství podobu jazyka ovlivňuje a usměrňuje či lépe řečeno snaží se 

usměrňovat pohyby, ke kterým v rámci jazykového systému dochází. Za účelem jaké-

hosi „dozoru“ nad jazykem jsou ustavovány zvláštní instituce, některá jazyková spo-

lečenství za účelem obrany či ochrany vlastního jazyka přijímají zvláštní právní před-

pisy (Šatava, 2009: 90-93). Jan Šabršula v této souvislosti hovoří o institucionálním 
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faktoru vnějších jazykových změn, který představují kodifikace či jazykový purismus 

(Šabršula, 1996: 8). Bohumil Zavadil zastává názor, že společenství a změny, k nimž 

v daném společenství dochází, „vytvářejí vnější rámec pro změny v jazyce“ (Zavadil, 

1998: 19).  

 

2.3.2.1.2 Vnější příčiny způsobené vlivem jiného jazyka – jazykový kontakt 

 

Příčinou jazykových změn může být také působení a vliv jiného jazyka. Situaci, 

kdy dva či více jazyků na sebe vzájemně působí, můžeme označit jako jazykový kontakt 

(Pokorný, 2010: 123). Tento jazykový kontakt bývá velmi často způsoben sociálními 

(politickými či ekonomickými) faktory, např. dobytím území a jeho následným začle-

něním do nového státoprávního celku náležejícímu k jinému jazykovému společenství
11

 

či masivní migrací obyvatelstva. Původní monolingvismus jazykového společenství se 

pod vlivem nového jazyka mění v diglosii, kdy dva jazyky koexistují, ale mluvčí 

zůstávají monolingvní, či v bilingvismus
12

, tedy situaci, kdy mluvčí ovládají oba dva 

jazyky (Zavadil, 1998: 20). Je zcela logické, že jazyky, které jsou mluvčími na daném 

území používány, se vzájemně ovlivňují a proměňují, přičemž příčiny jazykové změny 

mohou být způsobeny převahou jednoho jazyka ve sféře kulturní, politické či ekono-

mické.  

Pokud se zaměříme na samotný jazykový kontakt, setkáme se se dvěma jeho 

typy – rovnovážným jazykovým kontaktem a vytěsňujícím jazykovým kontaktem, 

přičemž „k rovnovážnému jazykovému kontaktu dochází při stabilním multilingvismu, 

jestliže je postavení jazyků rovnocenné nebo mezi nimi existuje tradiční hierarchie. 

Rovnovážný jazykový kontakt podporuje diverzitu a často zvyšuje strukturální složitost 

jazyků. Vytěsňující jazykový kontakt vede ke ztrátě specifických rysů, zjednodušení     

a eventuálně k úplnému ústupu méně dominantního jazyka“ (Pokorný, 2010: 124).         

I v případě, že méně dominantní jazyk postupně zanikne, je možné nalézt jeho stopy      

a vliv v jazyce přeživším. Podle povahy vlivu méně dominantního jazyka rozlišujeme 

v jazykovědě tzv. stráty – substrát, superstrát a adstrát (Zavadil, 1998: 21).   

                                                 
11

 Výše zmíněná situace charakterizuje postavení původních obyvatel Pyrenejského poloostrova, jež 

mluvili rozličnými jazyky, vůči Římanům, kteří na nově dobytých územích zaváděli latinskou správu.  

12
 Méně často se setkáváme s multilingismem, kdy mluvčí ovládají více než dva jazyky. Např. 

v některých významných centrech mezinárodního styku mohou vznikat společenství trilingvní či 

quadrilingvní (Šabršula – Krejzová – Svobodová, 1983: 246). 
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Substrát označuje jazyk původního podmaněného obyvatelstva, jež sice zanikl, 

ale zanechal stopy v jazyce vneseném
13

 (Čermák, 2001: 61; Zavadil, 1998: 21).  

Superstrát představuje jazyk dobyvatelů či podmanitelů určitého území, který po 

svém zániku zanechal stopy v přeživším jazyku původního obyvatelstva
14

 (Čermák, 

2001: 61).   

Adstrát je označení pro jazyk, který v určitém časovém období ovlivňoval jazyk 

jiný, do určité míry s ním koexistoval, přičemž podstatný je fakt, že nedošlo k zániku 

jazyka. Po určité době došlo k oddělení jazyků, jež zůstávají zachovány jako samostatné 

entity
15

 (Pokorný, 2010: 214).              

 

2.3.2.1.3 Vnější příčiny způsobené vlivem psychických reakcí uživatelů jazyka 

 

Významnou roli při vzniku příčin jazykových změn hraje psychologie a její vliv 

na mluvčí daného jazykového společenství. V případě psychologických příčin jazykové 

změny vychází impulz od jednotlivce, který přichází s určitou inovací, jež v podstatě 

znamená jazykovou změnu v počáteční fázi. V případě napodobování této inovace 

větším množstvím mluvčích můžeme konstatovat, že jazyková změna byla akceptována. 

Jako příklad psychické příčiny jazykové změny je zmiňována podvědomá tendence 

mluvčích vyrovnávat nepravidelné tvary, tzv. morfologická analogie (Zavadil, 1998: 

22). Jinou příčinu jazykových změn psychické povahy zmiňuje Cândido Jucá. Jedná se 

tzv. vokalickou mutaci, při které mluvčí jazyka zaměňují určité samohlásky za jiné, aniž 

by došlo k změně vnímaného významu (Jucá, 1961: 143).     

 

2.3.2.2 Vnitřní příčiny jazykových změn 

                                                 
13

 Jako příklad substrátu můžeme zmínit např. keltský substrát v portugalštině. Někteří dialektologové 

zmiňují klíčový vliv substrátových jazyků např. na podobu italských dialektů a jejich vzájemnou roz-

dílnost, kdy severoitalské dialekty byly ovlivněny substrátem keltským, dialekty toskánské substrátem 

etruským a dialekty střední  a jižní Itálie substrátem italickým (Grassi – Sobrero –Telmon, 2006: 43).  

14
 V porovnání se substrátem je četnost výskytu superstrátu nižší. O superstrátu francouzském můžeme 

hovořit ve středověké Anglii (Pokorný, 2010: 124), v souvislosti s Pyrenejským poloostrovem můžeme 

zmínit superstrát vizigótský (Zavadil, 1998: 22).  

15
 Jako adstrát je zmiňována např. latina vůči řečtině na území starověkého Řecka, arabština ve vztahu 

k portugalštině či kastilštině během arabského záboru Pyrenejského poloostrova či portugalština ve vzta-

hu ke svahilštině v období po dobytí východoafrického pobřeží Portugalci v 16. a 17. století (Caetano 

João, 2006: 101-102).  
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Pokud se příčiny jazykových změn nacházejí uvnitř systému daného jazyka, 

hovoříme o vnitřních příčinách jazykových změn, jež mohou být rozličné povahy a růz-

ní lingvisté jako vnitřní příčiny jazyových změn označují různé jevy. André Martinet 

chápal jako vnitřní příčinu jazykové změny tendenci k ekonomičnosti jazykového 

vyjadřování (Šabršula – Krejzová – Svobodová, 1983: 269), přičemž jádro tohoto 

Martinetova konceptu spočívá v přesvědčení, že mluvčí i posluchač během komunikace 

usilují o co možná nejnižší vydání psychické energie. Z tohoto důvodu je nutné, „aby 

jazyk vedle prvků funkčně zatížených obsahoval také jisté množství prvků postra-

datelných, redundantních. Jinak by kladl neúměrné nároky na pozornost. Proto ve 

vývoji jazyků dochází nejen k redukcím, nýbrž také k rozšiřování výrazových expo-

nentů. Výsledkem je určitá optimální rovnováha úspornosti a redundance, odpovídající 

přirozené rychlosti, s jakou je člověk schopen vysílat i přijímat tok informací“ (Zavadil, 

1998: 24), a zapřičiňující změny jazykového systému. 

Vnitřními příčinami jazykových změn se zabýval také švýcarský lingvista 

Charles Bally, který za zdroj proměnlivosti jazyka označoval emocionální a expresivní 

povahu jazykového vyjadřování. Na základě emocionálních postojů mluvčích dochází 

k přijímání nových výrazů do jazyka, jež pak mohou vyvolat systémovou změnu 

(Zavadil, 1998: 23). 

Roman Jakobson, jeden ze zakladatelů Pražského lingvistického kroužku, 

označil za příčinu jazykových změn tendenci jazykového systému k rovnováze. Důsled-

kem porušení  rovnováhy jazykového systému je snaha mluvčích vedených pod-

vědomou tendencí k systémovosti a pravidelnosti spontánně „provést terapii a závadu 

odstranit. Terapií jednoho místa se však často naruší rovnováha v jiném subsystému 

jazyka a tak vzniká řetězová reakce“ (Zavadil, 1998: 24). Tento proces vyvolává 

v jazykovém systému trvalé napětí, jež můžeme chápat jako zdroj proměnlivosti jazyka. 

 

2.3.3 Jazykové změny fonetické 

 

Jak již bylo výše uvedeno, subsystém fonetický podléhá relativně snadno 

jazykovým změnám. Zároveň je možné říci, že tyto fonetické změny jsou dobře 

rozpoznatelné a z hlediska studia vývoje jazyka velmi podstatné. Příčinou těchto fone-
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tických změn bývá velmi často nedbalá či chybná výslovnost mluvčího (Hamplová, 

2002: 51). Mezi nejčastější fonetické jazykové změny patří
16

: 

 asimilace – výslovnost jedné ze dvou sousedních či blízkých hlásek se 

změní tak, aby se její výslovnost přiblížila hlásce druhé. Asimilace může 

působit progresivně (předcházející hláska ovlivňuje výslovnost hlásky 

následující, která se k ní připodobňuje) či regresivně (předcházející hláska 

se připodobňuje k následující). 

 disimilace – jedná se o opak asimilice. Výsledkem procesu disimilace je 

rozrůznění výslovnosti dvou původně stejných či podobných hlásek.     

 metateze – při metatezi dochází k výměně pozic mezi hláskami či celými 

slabikami za účelem co nejvíce usnadnit výslovnost obtížných částí slov. 

Velmi často se vyskytuje např. metateze likvid, při níž dochází k přesmyku 

hlásek [r] a [l]. 

 proteze – termínem proteze je označováno vkládání nové hlásky na začátek 

slova. 

 epenteze – jako epenteze je označováno vkládání nové hlásky uprostřed 

slova. 

 epiteze – termín epiteze označuje připojení hlásky na konec slova. 

 afereze – pojem afereze značí odštěpení hlásky na začátku slova, v podstatě 

se jedná o zánik počáteční hlásky, většinou samohlásky. 

 apokopa – o apokopě můžeme hovořit v okamžiku, kdy dojde k zániku 

hlásky na konci slova. 

 synkopa – pokud zanikne hláska uvnitř slova, jedná se o jazykovou změnu 

nazývanou synkopa 

 redukce – redukce je jednou z nejčastějších fonetických změn. Většinou 

dochází k redukci hlásky v závěrečné či v posttonické slabice, někdy se 

s redukcí setkáváme i ve slabikách pretonických. Redukce může být 

částečná (oslabení výslovnosti dané hlásky) či úplná (hláska zanikne).   

 simplifikace - jazyková změna označovaná termínem simplifikace v praxi 

znamená zjednodušení. K simplifikaci dochází např. u konsonantických 

                                                 
16

 Přehled fonetických změn byl zpracován na základě publikací Jiřího Černého (Černý, 1998: 19-23), 

Sylvy Hamplové (Hamplová, 2002: 51-54) a Bohumila Zavadila (1998: 244-250). 
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skupin, přičemž v podstatě se jedná o redukci počtu konsonantů v dané 

konsonantické skupině.   

 kontaminace – pod pojmem kontaminace je zahrnuto formální zkřížení dvou 

slov stejného nebo podobného významu. 

 substituce – jedná se o nahrazení jedné hlásky ve slově hláskou jinou. 

 kontrakce - kontrakcí je označováno spojení výslovnosti dvou vokálů do 

jednoho.  

 sonorizace – termín sonorozice označuje přeměnu výslovnosti neznělého 

konsonantu na znělý. 

 palatalizace – v situaci, kdy hovoříme o palatalizaci, dochází k posouvání 

místa artikulace hlásek na tvrdé patro (latinsky palatum), často pod vlivem 

hláskového okolí. Výsledkem této palatální výslovnost je změkčení dané 

hlásky. 

 frikativizace - o frikativizaci je možné hovořit v okamžiku, kdy dojde ke 

změně způsobu artikulace konsonantu. Konsonant se po změně vyslovuje za 

pomoci úžiny v hláskovacím traktu. 

 nazalizace ‒ nazalizací rozumíme změnu původně orální výslovnosti hlásky         

na výslovnost nazální. 

 diftongizace - dojde-li ke změně hlásky v dvojhlásku, hovoříme o difton-

gizaci. 

 monoftongizace - monoftongizace představuje ve své podstatě redukci 

dvojhlásky. Tento proces lze chápat jako protipól diftongizace.  

 lenizace - termín lenizace označuje tendenci k uvolňování artikulace.   

 metafonie - termín metafonie, příp. vokalická harmonizace, označuje jazy-

kovou změnu týkající se vokálů. Působení finálního vokálu může ovlivnit 

podobu a vlastnosti tonického vokálu.   

 analogie - ač se nejedná o jazykovou změnu fonetickou, neměla by tato ve 

stručném výčtu jazykových změn chybět. Pojem analogie vyjadřuje shodu. 

Pod vlivem analogie např. dochází k vyrovnávání tvarů slovesných kon-

jugací
17

. 

 

                                                 
17

 Problematikou analogie a jejího vlivu na vývoj morfologických subsystémů románských jazyků se ve 

stati zabývá italianista Pavel Štichauer (Štichauer, 2012: 77-86). 
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Výše zmíněný seznam především fonetických změn samozřejmě není vyčerpá-

vající, ale reflektuje zejména ty fonetické změny, s nimiž se při studiu vývoje jazyka 

setkáváme nejčastěji.  
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Portugalský jazyk – zrod a vývoj 

 

V rámci třetí kapitoly diplomové práce se zaměříme na charakteristiku portu-

galského jazyka z několika hledisek. Postupně bude popsán genealogický původ portu-

galského jazyka a jeho zařazení mezi tzv. jazykové rodiny, následně bude podán základ-

ní přehled geografického rozšíření portugalského jazyka a jeho variant, dále bude po-

psán vývoj portugalského jazyka a jeho periodizace a následně budou charakterizovány 

jednotlivé vývojové fáze portugalského jazyka. 

 

3.1 Portugalský jazyk a genealogická klasifikace jazyků 

 

Podle genealogické klasifikace jazyků
18

, jejímž cílem je utřídit jazyky podle 

původu na základě výzkumu gramatických forem, základních výrazů a systematických 

fonologických korespondencí (Pokorný, 2010: 159) – v podstatě se tedy jedná                

o stanovení stupně příbuznosti jednotlivých jazyků
19

 - je portugalský jazyk řazen k ro-

mánské skupině indoevropské jazykové rodiny, která počtem mluvčích představuje 

největší jazykovou rodinu na světě
20

. Geograficky pokrývají jazyky patřící do indo-

evropské jazykové rodiny území od Islandu až po Bengálský záliv a „díky kolonizaci 

převládají v Austrálii, Americe i na mnoha místech Sibiře či Afriky“ (Pokorný, 2010: 

166). 

                                                 
18

 V některých odborných publikacích se můžeme setkat s termínem genetická klasifikace jazyků, viz 

např. Čermák, 2001: 64; Černý, 2005: 90.  

19
 Podle Bohumila Zvadila můžeme za genealogicky příbuzné považovat ty jazyky, „které se vyvinuly 

divergencí z jednoho jazykového základu (prajazyka). Vyznačují se pravidelností hláskových korespon-

dencí, společnou základní slovní zásobou (s podobností výrazovou i významovou), méně spolehlivě také 

analogickou morfologií a syntaxí, podobností gramatických morfémů“ (Zavadil, 2010: 37). 

20
 Do indoevropské jazykové rodiny je řazeno zhruba sto padesát jazyků, kterými hovoří kolem dvou 

miliard mluvčích (Čermák, 2001: 65). 
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Původní indoevropština je považována za společný prajazyk (Vavroušek, 2009: 

13), který se zhruba na počátku 3. tisíciletí př. Kr. začal stěpit na jednotlivé jazykové 

větve (Urbanová - Blažek, 2008: 30). Názory lingvistů na přesnou dataci a podobu vět-

vení indoevropštiny se výrazně liší, postupně však docházelo k stále se prohlubující 

diferenciaci a fragmentaci jednotlivých větví indoevropštiny do podoby znázorněné 

v tabulce č.1: 

 

Tabulka č.1 – Rozdělení indoevropských jazyků do podskupin (vymřelé jazyky 

označeny *) 

1. Indoíránské - *sanskrt, *prákrty, *avesta, hindština, bengálština, cikánština 

(romšti- 

na), perština 

  2. Arménština - *stará a nová 

  3. Řečtina - *stará a nova 

  4. Balkánské – albánština 

  5. Italické - *latina, *oskičtina, *umberština 

  6. Románské – francouzština, okcitánština, katalánština, španělština, portugalština,     

      italština, rétorománštiny, rumunština 

  7. Keltské – irština *stará a nová, velština, bretonština 

  8. Germánské - *gótština, angličtina, němčina, holandština, dánština, švédština, noršti-    

      na, islandština 

  9. Baltské - *pruština, litevština, lotyština 

10. Slovanské - *staroslověnština, bulharština, srbochorvatština, slovinština, čeština,  

      Slovenština, polština, ukrajinština, ruština, běloruština 

11. Anatolské - *chetitština, *luvijština 

12. Tocharské - *tocharština A a B 

    Zdroj: Černý, 1998: 54. 

 

3.2 Vznik románských jazyků 

 

Románské jazyky, mezi nimi samozřejmě také jazyk portugalský, náleží do ro-

mánské podskupiny indoevropských jazyků, jež se vyvinula z latinského jazyka, který 

společně s dalšími vymřelými jazyky používanými na území dnešní Itálie ve starověku 
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náleží k podskupině italické
21

. Latina, jež tvoří základ románských jazyků, nepřed-

stavovala jednotný jazykový systém. Vedle sebe koexistoval spisovný latinský jazyk 

(sermo nobilis či urbanus) a mluvený lidový jazyk (sermo vulgaris, plebeius, 

proletarius či  rusticus)
22

. Spisovný latinský jazyk, jenž ovládali vzdělaní římští občané 

– literáti, rétorové či úředníci - sloužil jako jazyk literární, měl pevná pravidla a 

projevoval se svou vytříbeností, vybroušeností a určitou mírou konzervativnosti. Drtivá 

většina obyvatelstva však k běžné komunikaci používala tzv. lidovou latinu, jež nebyla 

žádným způsobem kodifikována, což je vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o 

mluvenou formu latiny, zcela logické
23

. Lidová latina se šířila po nově dobytých 

římských území, na nichž byla ovlivňována domorodými substrátovými jazyky. Podoba 

lidové latiny v různých částech římského impéria byla tedy specifická a vytvářela 

předpoklady pro diferenciaci lidové latiny v následujících fázích jejího vývoje. Na 

základě této diferenciace je možné hovořit o existenci regionálních variant lidové latiny. 

Tyto varianty lidové latiny, jež se po rozpadu Západořímské říše roku 476 dostaly do 

izolace  a začaly se vyvíjet zcela samostatně a nezávisle, postupně vytvořily základ „pro 

vznik tzv. románštin (iberorománštiny, gallorománštiny, italorománštiny, rétoro-

mánštiny, dákorománštiny atd.), které se staly základem pro středověké dialekty, 

z nichž některé se v průběhu doby konstituovaly jako spisovné jazyky. V Hispánii to byl 

dialekt kastilský jako základ pro spisovnou španělštinu, dialekt barcelonský jako základ 

                                                 
21

 Společně s územní a politickou expanzí Římské říse docházelo také k tzv. romanizaci, postupnému 

rozšiřování území, na němž se užíval latinský jazyk. Na základě procesu romanizace došlo k vytvoření 

velmi rozsáhlého území, jehož obyvatelé používali latinu zejména jako správní jazyk. Je velmi podstatné 

zdůraznit, že území této tzv. Románie bylo rozlehlejší než evropské oblasti, kde se dnes hovoří román-

skými jazyky. Původní Románie zahrnovala kromě dnešních románských oblastí také některé části Britá-

nie, dnešního Maďarska (římská provincie Panonie), Německa (římská provincie Germánie) či rozsáhlé 

pobřežní oblasti severní Afriky. Tyto původně románské oblasti, které se z vlivu latiny v průběhu rozpadu 

Římské říše vymanily, jsou označovány jako tzv. ztracená či ponořená Románie (Cadorini, 2009: 51).    

22
 Někteří lingvisté zmiňují kromě latiny literární a latiny lidové, jíž hovořily střední vrstvy římského 

obyvatelstva a jež se stala základem románských jazyků, také existenci latiny užívané v chudých čtvrtích 

(o latim dos bairros pobres) a latinu užívanou venkovany (viz např. Silva Neto, 1957: 13).  

23
 Podle Jiřího Pelána lze již v římské fázi vývoje latinského jazyka v lidové latině identifikovat morfo-

syntaktické a lexikální rysy, jež se později staly charakteristickými pro románské jazyky. Jako příklad je 

možné zmínit náhradu jednoduchého futura opisnými formami (laudabo > laudare habeo), vznik 

lexikálních variant některých výrazů (pulcher > bellus) či simplifikaci souhláskové skupiny -ns- 

(sponsum > sposum) (Pelán, 2004: 13). Podrobně budou rozdíly mezi spisovnou a lidovou latinou 

probrány v následujících kapitolách předkládané diplomové práce. 
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pro spisovnou katalánštinu a dialekt galicijsko-portugalský, z něhož vzešla jednak        

na severu galicijština, jednak – pod vlivem jihoportugalských dialektů mozarabských – 

spisovná portugalština“ (Zavadil, 1998: 47). V centrální části Románie se postupně 

konstituovaly dialekty, jež sloužily jako základ francouzštiny, okcitánštiny, italštiny       

a rétorománštiny, na východě v bývalé provincii Dacia se vyvíjel dákorománský dialekt 

jako základ spisovné rumunštiny. 

Výše popsaný proces diferenciace lidové latiny a vzniku jednotlivých románštin 

jakožto základu románských jazyků je nezpochybnitelný. Pochybnosti se však vznáší 

nad otázkou, jestli se jednotlivé románštiny počaly vyvíjet ve stejný okamžik či dochá-

zelo-li k postupnému vzniku románštin a jejich následnému odpoutávání se od lidové 

latiny. Stoupenci tzv. unilineární teorie, kteří podporují tezi o společném vzniku román-

štin, argumentují tím, že lidová latina jednotlivých romanizovaných oblastí byla až      

do období 8. století v podstatě jednotná. Proti této tezi vystupují zastánci teorie multi-

lineární zdůrazňující postupný vznik románštin. Podle multilinearistů byla „lidová latina 

velmi heterogenním jazykem díky velmi časné dialektalizaci, jež následovala bez-

prostředně po romanizaci každé provincie vyznačující se fonetickými a lexikálními 

rozdíly“
24

 (Castro, 1991: 153).  

Celkově je možno konstatovat, že spisovná latina se během středověku stala 

mrtvým jazykem, ačkoli až do novověku byla některými sociálními vrstvami užívána 

jako lingua franca
25

 evropských národů. Velmi silnou pozici získala spisovná latina 

v rámci římskokatolické církve, jelikož se stala liturgickým a evangelizačním jazykem 

(Carvalhão Buescu, 1984: 10).  Lidová latina se postupně transformovala do podoby 

jednotlivých a specifických románských jazyků.    

 

 

 

 

                                                 
24

 „Um latim vulgar heterogéneo devido a uma dialectalização muito precoce, que teria surgido 

imediatamente a seguir à romanização de cada província, marcada por diferenças fonéticas e lexicais“ 

(Castro, 1991: 153). 

25
 Termín lingua franca označuje jazyk používaný pro běžný styk mezi příslušníky různých jazykových 

komunit (Čermák, 2001: 259). Je však nutné zdůraznit, že spisovný latinský jazyk ve vzájemném styku 

používali především evropští vzdělanci, kteří se na základě vzájemné komunikace v latinském jazyce 

označovali jako „republika učených“ – respublica litterarum (Burke, 2011: 49). 
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3.3 Klasifikace románských jazyků 

 

Románské jazyky jsou klasifikovány na základě různých kritérií, mezi nimiž 

můžeme zmínit např. geografické rozšíření románských jazyků, jejich syntaktické či 

morfologické odlišnosti či pozici v rámci vztahu centrum – periferie.  

Z hlediska geografického jsou románské jazyky členěny na jazyky západo-

románské (větev pyrenejsko-alpská), mezi něž patří španělština, katalánština, galicij-

ština, portugalština, francouzština, okcitánština či rétorománština a jazyky východo-

románské (větev apeninsko-balkánská), k nimž řadíme italštinu, rumunštinu a moldav-

štinu
26

. Mezi těmito dvěma velkými skupinami existuje relativně samostatná sardština 

(Šabršula, 1994: 135). Je však nutné zmínit skutečnost, že někteří romanisté - např. 

italský jazykovědec Carlo Tagliavini - mezi oběma výše zmíněnými velkými román-

skými jazykovými skupinami vyčleňují jakousi přechodnou jazykovou skupinu 

tvořenou dalmatštinou, rétorománštinou a katalánštinou (Cadorini, 2003: 97). 

Poněkud jiný postoj ke geografické klasifikaci románských jazyků zastává 

portugalský lingvista Ivo Castro, který rozčlenil románské jazyky do šesti skupin podle 

oblastí, v nichž se dané románské jazyky používají. Jedná se o oblast iberorománskou 

s portugalštinou, galicijštinou, španělštinou a katalánštinou, oblast galorománskou 

s francouzštinou a provensálštinou (okcitánštinou), oblast rétorománskou s horno-

rýnskou rétorománštinou, ladinštinou a furlánštinou, oblast italorománskou s italštinou, 

oblast sardskou se sardštinou a oblast balkanorománskou s rumunštinou (Castro, 1991: 

70-76). 

Odlišný přístup ke klasifikaci románských jazyků zastává Francisco Fernandez 

Rei, jenž dělí románské jazyky do čtyř skupin na základě kombinace geografických, po-

litických a sociokulturních kritérií. První skupinu v Reiově klasifikaci představují ro-

mánské jazyky, jež prošly standardizací a staly se literárními a úředními jazyky svých 

národních společenství. Jedná se o portugalštinu, španělštinu, italštinu, francouzštinu    

a rumunštinu. Do druhé skupiny Rei řadí jazyky, jež sice nefungují jako úřední na státní 

úrovni, ale jsou všeobecně považovány za samostatné románské jazyky. Tato cha-

rakteristika odpovídá provensálštině, katalánštině, sardštině, frankoprovensálštině          

                                                 
26

 Někteří lingvisté uvádějí moldavštinu jako samostatný východorománský jazyk (Černý, 2005: 91), jiní 

lingvisté se snaží zdůraznit fakt, že moldavština je integrální součástí rumunštiny (Čermák, 2001: 65)      

a její samostatné vyčleňování je politický konstrukt (Thiessová, 2007: 206). 
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a dnes již vymřelé dalmatštině. Třetí skupinu vytvářejí dialekty, jež jsou velmi odlišné 

od úředního jazyka daného společenství, přičemž počet mluvčích užívajících tento dia-

lekt je podstatný. Takovými dialekty jsou např. lombardština, benátština či sicilština 

v Itálii, jež se výrazně odlišují od spisovné italštiny, jejímž základem je toskánský dia-

lekt. Ve Španělsku této situaci odpovídá aragonština či dialekty astursko-leónské jazy-

kové oblasti. Čtvrtá třída je tvořena jazyky, jež jsou považovány za „pouhé  jazykové 

varianty jiných románských jazyků, které však v současnosti na základě určité socio-

lingvistické perspektivy mohou být považovány za samostatné jazyky“
27

 (Rei, 1991: 

87), což je příklad galicijštiny.      

Na základě vztahu centrum – periferie jsou románské jazyky rozdělovány na ja-

zyky centra a jazyky periferní, přičemž periferie existují dvě – západní a východní. 

Mezi jazyky centra je řazena španělština, katalánština, sardština a italština, západní 

periferie je tvořena portugalštinou, galicijštinou a francouzštinou a periferie východní 

rumunštinou (Šabršula, 1994: 136). Existuje však i jiné pojetí vztahu centra – periferie, 

v němž je centrum reprezentováno italštinou a francouzštinou, západní periferie je zto-

tožňována se španělštinou a portugalštinou, východní periferie s rumunštinou. Oporou 

tohoto dělení Románie na centrum a periferie může být rozdílné používání některých 

lexikálních jednotek. Např. adjektivum krásný nalezneme v jazycích centra pod vlivem 

lexikálních inovací jako bello v italštině či beau ve francouzštině, zatímco na obou 

periferiích – západní i východní - se dochovaly tvary vycházející z latinského výrazu 

formosus. Ve španělštině je užíván výraz hermoso, v portugalštině formoso        a 

v rumunštině frumos (Castro, 1991: 155).  

 

3.4 Geografické rozšíření portugalského jazyka 

 

3.4.1 Portugalsky mluvící země 

 

Portugalský jazyk je v současné době jedním z nejrozšířenějších jazyků na 

světě
28

, k běžné domluvě je využíván lidmi v osmi nezávislých zemích na čtyřech 

                                                 
27

 „Simples variantes lingüísticas doutras linguas románicas, pero que na actualidade, desde unha 

perspectiva fundamentalmente sociolingüística poden ser considerades linguas de seu“ (Rei, 1991: 87). 

28
 Vzhledem ke svému geografickému rozšíření a počtu mluvčích je portugalský jazyk, ač není úředním 

jazykem Organizace spojených národů, řazen mezi tzv. jazyky imperiální. Zařazení portugalštiny do sku-

piny imperiálních jazyků je jasným důkazem důležitosti tohoto jazyka, neboť jak uvádí politolog Bořek 
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kontinentech. Tento stav je samozřejmě logickým dědictvím portugalské koloniální 

minulosti, během níž se ocitly pod portugalskou správou značné části jihoamerické 

pevniny, Afriky a Asie (Weber, 2012). Země, jež používají portugalštinu jako úřední 

jazyk (Angola, Brazílie, Guinea-Bissau, Kapverdské ostrovy, Mosambik, Portugalsko, 

Svatý Tomáš a Princův ostrov, Východní Timor), jsou sdruženy ve Společenství zemí 

portugalského jazyka (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP), které 

bylo založeno roku 1996. CPLP se ve svých aktivitách snaží rozvíjet vzájemné vztahy 

portugalsky mluvících zemí založené na demokratických principech a zároveň pod-

porovat šíření vlivu portugalského jazyka ve světě (Klíma, 2003: 55). Důkazem těchto 

snah je např. přijetí deklarace CPLP z července 2008 podporující snahy vytvořit 

z portugalštiny globální jazyk
29

. CPLP však není jedinou mezinárodní platformou,        

na níž portugalsky hovořící země spolupracují, ačkoliv např. Sdružení afrických zemí 

portugalského jazyka - tzv. PALOP - Países Africanos da Língua Oficial Portuguesa – 

představuje omezenou regionální dimenzi spolupráce.  

Dá se očekávat, že význam a role portugalského jazyka v nadcházejícím období 

poroste, protože některé portugalsky mluvící země se stavají významnými aktéry mezi-

národních vztahů – máme zde samozřejmě na mysli především Brazílii, jež představuje 

regionální velmoc na vzestupu se skutečně globálními ambicemi (např. aspirace na po-

zici stálého člena Rady bezpečnosti OSN, mediace bývalého brazilského prezidenta 

Luly ve sporu mezi Íránem a západními mocnostmi ohledně íránského jaderného prog-

ramu či zařazení Brazílie do prestižní skupiny dynamicky se rozvíjejících ekonomik 

BRIC – Brazílie, Rusko, Indie a Čína)
30

. Společně s růstem brazilského významu roste   

i důležitost portugalštiny jako významného komunikačního kanálu mezinárodního spo-

lečenství. 

                                                                                                                                               
Hnízdo, pro označení jazyka adjektivem imperiální „nestačí jenom početnost lidí, kteří daným jazykem 

hovoří, ale je třeba i velké geografické rozšíření takového jazyka. Také politický aspekt je důležitý – 

význam jazyka je dán tím, v jakém množství je úředním jazykem veřejné správy, kolik mezinárodních 

organizací používá daný jazyk jako jednací, kolik školských institucí ve světě ho používá jako vyučující 

jazyk apod.“ (Hnízdo, 1995: 30). 

29
Článek věnovaný tématu je dostupný na internetových stránkách Institutu Camões http://www.instituto-

camoes.pt/noticias/834-cplp-adoptou-declaracao-para-projectar-o-portugues-como-lingua-global, ověřeno 

k 20.7.2011. 

30
 O předpokladaných trendech vývoje postavení Brazílie v mezinárodním systému do roku 2020 po-

jednává např. stať Jana Němce a Matyáše Pelanta (Němec – Pelant, 2010: 38-39). 
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Další významnou portugalsky mluvící zemí je nepochybně Angola. Tato země 

se značným nerostným bohatstvím zřejmě konečně překonala problémy spojené s dlou-

hotrvající občanskou válkou a - alespoň doufejme - vstoupila do fáze demokratické 

konsolidace
31

. Angola je v současné době jedním z hlavních afrických producentů a vý-

vozců ropy. Nerostné bohatství Angoly však není omezeno pouze na ropu, země je také 

jedním z hlavních světových nalezišť diamantů (Dyčka, 2010: 153). Pokud se bude si-

tuace v Angole i nadále vyvíjet směrem k demokratizaci společnosti a demokratické 

konsolidaci, je velmi pravděpodobné, že se Angola stane jednou z hlavních ekonomik 

jihozápadní Afriky. Tato skutečnost implikuje i nárůst politického významu této jiho-

africké země, se kterým je samozřejmě spojen i rostoucí význam portugalského jazyka 

nejen v oblasti afrického jihozápadu.  

V poslední době získává na hospodářském významu také západoafrické sou-

ostroví Statý Tomáš a Princův ostrov, jež se i přes svou malou rozlohu stalo jedním 

z největších producentů ropy v oblasti Guinejského zálivu (Záhořík, 2010). 

Ve své podstatě ambivalentní je vztah Mosambiku k portugalštině. Země je sice 

– stejně jako ostatní bývalé africké portugalské kolonie - členem výše zmíněných 

organizací CPLP a PALOP, ale na druhé straně je také členem britského 

Commonwealthu. Mosambik představuje jedinou členskou zemi Commonwealthu, jež 

v minulosti nebyla britskou kolonií či dominiem
32

. Jak máme chápat tento mosambický 

krok? Jako rozchod s lusofonií
33

? Či spíše jako pragmatické zapojení se do většího 

anglofonního společenství, ze kterého vyplývají mnohé politické a hospodářské výhody 

pro tuto konsolidující se východoafrickou zemi? Na zodpovězení této otázky budeme 

muset ještě počkat, v každém případě však bude zajímavé sledovat vývoj této mo-

sambické odchylky nejen z pozice lingvistické, ale také politologické a ekonomické.   

V rámci diplomové práce se budeme soustředit na evropskou variantu portugal-

ského jazyka, jež je aktivně využívána více než deseti miliony Portugalců na evropské 

                                                 
31

 Skutečnost, že Angola vstoupila do fáze demokratické konsolidace, ještě nezaručuje úspěšné dovršení 

demokratizačního procesu, neboť v průběhu tohoto procesu může dojít k opuštění demokratizačního 

kurzu a návratu k autokratickému režimu. 

32
 Od roku 2009 je členem britského Commonwealthu také Rwanda, jež v minulosti byla nejdříve němec-

kou a následně belgickou kolonií. 

33
 Výraz lusofonie je odvozen od názvu starověkého národa Lusitanů (či Lusů), který žil na území 

dnešního Portugalska a dlouhodobě se s relativními úspěchy bránil římské nadvládě. Vůdce Lusitanů, 

Viriatus, se stal jednou z ústředních postav portugalské národní mytologie (Bimková, 2004: 11-12).   
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pevnině, Madeiře a Azorských ostrovech a vzhledem ke členství Portugalska v Evrop-

ské unii je také jedním z úředních jazyků tohoto společenství
34

.  

 

3.4.2 Portugalský jazyk a jeho varianty 

 

Vzhledem ke svému značnému rozšíření vykazuje portugalský jazyk existenci 

několika svých variant. Původní variantu představuje evropská portugalština (português 

padrão), ze které se pak vydělila varianta brazilská, africká a asijská. Všechny zmíněné 

varianty samozřejmě mají svá specifika a vykazují určité odlišnosti, ale stále ještě mů-

žeme hovořit o portugalském jazyce jako celku, ačkoli např. brazilská varianta por-

tugalského jazyka se výrazně liší od varianty evropské v plánu fonetickém, lexikálním   

i morfosyntaktickém (viz např. Teyssier, 1982: 75-92). Také africká a asijská varianta 

portugalštiny se od evropského základu odlišují, jedná se však především o rozdílnosti 

v subsystému lexikálním ovlivněném výrazy pocházejícími z domorodých jazyků 

(Cunha – Cintra, 1999: 24).  

Výše zmíněné rozšíření portugalského jazyka a jeho dělení na geografické va-

rianty zcela logicky umožňuje zkoumat vzájemný vztah jednotlivých variant portugal-

štiny, přičemž lze konstatovat, že není možné říci, která z variant je dominujicí
35

.      

Kromě evropské portugalštiny a jejích variant pak ještě musíme zmínit existenci 

tzv. portugalské kreolštiny
36

 či kreolštin na bázi portugalštiny. Mezi oblasti, kde je por-

tugalská kreolština užívána, je řazen Surinam a ostrovy Curaçau, Aruba a Bonaire v Již-

                                                 
34

 Specifickou podobou portugalštiny používané v byrokratických strukturách Evropské unie se zabývá 

např. publikace Joaquima Coelho Ramose Institucionální portugalština a portugalština Evropské unie 

(Coelho Ramos, 2010). 

35
 V podobné situaci se díky své koloniální minulosti a z ní vyplývajícímu geografickému rozšíření na-

chází také kastliština (Čermák, 2012: 99-110). 

36
 Kreolština představuje v podstatě výsledek vzájemného kontaktu jazyků, především v obchodním 

styku, k němuž došlo především v důsledku evropské koloniální expanze a obchodu s otroky (Pelant, 

2006: 186). V rámci vzájemné interakce mezi mluvčími hovořícími různými jazyky dochází nejdříve ke 

vzniku kontaktového jazyka – pidžinu, který je charakteristický „omezenými funkcemi, redukovanou 

gramatikou a malým slovníkem. Pidžin se následně může proměnit v kreolštinu tím, že se v rámci svého 

vývoje stane rodným jazykem určitého společenství“ (Čermák, 2001: 61). Tento proces, jež zasáhl také 

některé oblasti pod portugalským politickým či ekonomickým vlivem, se označuje výrazem kreolizace 

(Salzmann, 2012: 44). Kreolština přestavuje ve všech směrech plnohodnotný jazyk, jehož strukturální 

složitost roste a funkce se rozšiřují (Pokorný, 2010: 139). 
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ní Americe, Kapverdské ostrovy a Svatý Tomáš a Princův ostrov
37

 v Atlantickém 

oceánu, ostrov Pagalu a západní Senegal
38

, dále pak keňské přístavy Mombasa a Ma-

lindi a ostrov Zanzibar v Indickém oceánu, indonéský ostrov Jáva, malajský přístav 

Malakka, ostrov Srí Lanka, bývalá portugalská indická koloniální území Goa, Damão   

a Diu či čínský přístav Macao, který byl až do konce roku 1999 pod portugalskou 

správou (Zavadil, 1994: 167-168). Relativně malá komunita mluvčích používajících 

jednu z portugalských kreolštin žije také v čínském Hong-Kongu (Castro, 1991: 21). 

 

3.4.3 Vztah portugalštiny a galicijštiny 

 

Portugalský jazyk reprezentuje rozsáhlé jazykové společenství rozprostírající se 

na čtyřech kontinentech. Je zcela logické, že v rámci jazykového společenství takových 

rozměrů dochází ke vzniku jednotlivých jazykových variant, jež byly popsány v pře-

dešlé kapitole, v níž však nebyl rozebrán velmi specifický vztah mezi portugalštinou      

a galicijštinou.  

Pohledy na vzájemný vztah portugalštiny a galicijštiny se velmi liší. Např. por-

tugalský lingvista Ivo Castro považuje galicijštinu za variantu portugalštiny. Stejný 

postoj v podstatě zaujímá další z významných portugalských lingvistů Luís Lindley 

Cintra, jenž řadí galicijské dialekty mezi dialekty evropské portugalštiny. Historik 

Orlando Ribeiro dokonce tvrdí, že dnešní galicijština, i přes silnou kastilskou konta-

minaci, je archajizujícím dialektem portugalštiny (Ribeiro, 1987: 56). Naopak např. 

španělský lingvista Francisco Fernández Rei (Rei, 1991: 87) vyčleňuje galicijštinu jako 

samostaný románský jazyk, což činí ve svých přehledech také čeští lignvisté František 

Čermák, Jiří Černý či Bohumil Zavadil (Čermák, 2001: 65). 

Obecně lze říci, že mezi jazykovědci panuje shoda v tom, že do poloviny 14. 

století pojí portugalštinu a galicijštinu společná minulost, neboť právě zhruba do po-

loviny 14. století se na západním okraji Pyrenejského poloostrova hovořilo tzv. 

galicijsko-portugalským dialektem. V důsledku rozdílného politického vývoje  severní   

                                                 
37

 Kapverdské ostrovy a Svatý Tomáš a Princův ostrov patří mezi země, kde se portugalština užívá jako 

úřední jazyk. Zároveň zde nacházíme oblasti, kde obyvatelstvo užívá portugalskou kreolštinu. Právě proto 

jsou tyto dvě bývalé portugalské kolonie zařazeny do výčtu oblastí užívajících portugalskou kreolštinu. 

38
 Senegal má specifický vztah s CPLP, roku 2008 mu byl přidělen status pozorovatele v této mezinárodní 

organizaci lusofonních zemí. Kromě Senegalu mají status pozorovatele také Rovníková Guinea a Mau-

rícius (viz www.cplp.org)  
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a jižní části portugalsko-galicijského jazykového prostoru došlo ve výše zmíněném ob-

dobí k větvení původního portugalsko-galicijského jazyka na větev jižní - portugalskou 

- a severní - galicijskou. Zatímco portugalská varianta se stala národním jazykem dyna-

micky se rozvíjejícího a územně expandujícího Portugalského království, galicijská 

varianta se pod vlivem silné politické centralizace a penetrace kastilštiny stala pouhým 

prostředkem ústní komunikace venkovských obyvatel západní periferie rodícího se 

španělského státu (Teyssier, 1982: 39; Flora – Kuhnle – Urwin, 1999: 176-177; 360-

361). Tento vývoj vedl k tomu, že až do 19. století, kdy došlo ke galicijskému 

národnímu obrození, byla literárním jazykem Galicie kastilština. Celoevropská vlna 

nacionalismu zasáhla v 19. století také Galicii a vedla k výrazné revitalizaci galicijštiny 

i vzniku galicijského národního hnutí, které usilovalo o větší svébytnost o uvědomění 

Galicijců, jež mělo vyplývat např. z keltského původu obyvatel západní části Pyrenej-

ského poloostrova (Córdoba Rodríguez, 1999: 29-31). Ke skutečnému rozkvětu 

galicijského písemnictví a s ním spojenému rozvoji a emancipaci galicijštiny dochází 

především ve 20. století, kdy se však zároveň objevují názory označující galicijštinu za 

dialekt portugalštiny. Všestranný rozvoj a rozkvět galicijštiny je spojen s politickými 

změnami, ke kterým došlo ve Španělsku na přelomu 70. a 80. letech 20. století v sou-

vislosti s přechodem k demokracii a regionalizací španělského státu. V roce 1980 získa-

la Galicie autonomní status, který umožnil rozvoj galicijštiny jako jazyka školního vy-

učování. Rok 1992 představuje další podstatný milník ve vývoji galicijštiny, neboť 

došlo k přijetí a schválení standardní formy galicijského jazyka (Šatava, 1994: 286-

287).   

Je velmi těžké rozhodnout, který z názorů je správný či bližší pravdě. Z pohledu 

galicijského nacionalismu můžeme galicijštinu vnímat jako samostatný jazyk, neboť je 

to právě jazyk, který je klíčový pro vnímání galicijské národní identity. Z hlediska 

jazykovědného bychom se spíše přikláněli k explanaci portugalských lingvistů Iva 

Castra a Lindleye Cintry a chápali galicijštinu jako součást portugalštiny. V každém 

případě je nutné zdůraznit skutečnost, že portugalština a galicijština spolu vytvářejí 

společný jazykový prostor
39

 (Castro, 1991: 22).      

                                                 
39

 Tato skutečnost – totiž existence společného portugalsko-galicijského jazykového prostoru – může být 

velmi dobře demonstrována na institucionální úrovni. V první řadě je nutné zmínit kandidaturu Galicie na 

členství v CPLP. V současné době usiluje Galicie o získání statutu přidruženého člena - pozorovatele, 

přičemž členství tohoto západošpanělského autonomního společenství v CPLP je podmíněno souhlasem 

ze strany madridské vlády. Tento souhlas je vyžadován vzhledem ke skutečnosti, že Galicie nepředstavuje 
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3.5 Portugalština – vznik a vývoj jazyka 

 

3.5.1 Vznik portugalského jazyka 

 

Chceme-li se zabývat vznikem portugalského jazyka, musíme se nejprve zmínit 

o latině jakožto základu portugalštiny. Jak již bylo výše uvedeno, latina nepředstavovala 

jednotný jazykový systém. Paralelně se spisovnou latinou, jež sloužila jako jazyková 

norma, existovala také lidová latina, která na přelomu starověku a středověku v důsled-

ku rozpadu Západořímské říše izolovala své jednotlivé regionální varianty a zároveň se 

velmi dynamicky vyvíjela, přičemž nezanedbatelný vliv na její vývoj měly substrátové 

jazyky. Postupně docházelo k zániku některých jazykových rysů typických pro latinský 

systém a jejich nahrazování novými jazykovými prostředky, které jsou charakteristické 

pro románské jazyky. Jako příklad bychom mohli zmínit opuštění tradiční latinské 

deklinace
40

 a její nahrazení vazbou předložek s podstatnými jmény v kombinaci 

s určitými pravidly slovosledu
41

. Celý tento proces vyústil ve vznik tzv. románštin, 

v případě Pyrenejského poloostrova se jednalo o iberorománštinu, základ portugalštiny  

i dalších románských jazyků používaných na území poloostrova.  

Iberorománština užívaná na Pyrenejském poloostrově se v průběhu středověku 

postupně diferencovala. V jižní části poloostrova byla iberorománština vystavena tlaku 

arabštiny v důsledku muslimského (arabsko-berberského) záboru. Výsledkem arab-

ského tlaku na iberorománštinu byl vznik mozarabské
42

 iberorománštiny (mozarab-

štiny), velmi konzervativního jižního dialektu, jenž si udržel některé typické rysy lidové 

latiny, na základě kterých je snadno odlišitelný od dialektů vzniklých a rozvíjejících se 

v severních oblastech, které zůstávaly pod kontrolou křesťanských sil. Mezi tyto rysy 

                                                                                                                                               
samostatnou politickou entitu a CPLP je primárně tvořeno nezávislými státy  

(http://noticias.sapo.pt/lusa/artigo/540e9ba4b19eb7b555b54b.html, ověřěno k 20.12.2012) 

40
 Určitou výjimku představuje kategorie osobních zájmen, kde se deklinace udržela. Rumunština si navíc 

udržela zjednodušenou deklinaci u podstatných jmen (Smrčková, 1994: 206). 

41
 Tato změna měla zcela zásadní vliv z hlediska typologie jazyka. Zatímco spisovná latina představuje 

jazykový typ flexivní, z lidové latiny se vyvíjející románské jazyky jsou označovány jako jazykový typ 

izolační (Čermák, 2009: 24-25).  

42
 Mozarabové (portugalsky moçárabes) představovali původní obyvatelstvo Hispánie, jež sice žilo pod 

muslimskou nadvládou, ale neasimilovalo se. Mozarabové žili v oddělených komunitách a disponovali 

některými vlastními  institucemi (Castro, 1991: 164). 
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můžeme řadit zachování výslovnosti [f] na začátku slova, které odlišuje mozarabštinu 

od kastilštiny či zachování intervokalického [l] a [n], jejichž pád se stal typickým rysem 

galicijsko-portugalského dialektu (Castro, 1991: 164-165). Vliv mozarabštiny byl rela-

tivně omezený a krátce po dokončení reconquisty byla v důsledku osidlování dobytých 

území obyvatelstvem pocházejícím ze severních oblastí vytlačena a nahrazena sever-

ními románskými dialekty, jež se postupně konstituovaly jako jednotlivé románské 

jazyky. Jazyková situace na severu Pyrenejského poloostrova se od situace na jihu vý-

razně odlišovala. Iberorománština se zde transformovala do tří jazykových systémů, 

které následně ovlivnily výslednou jazykovou podobu poloostrova. Na severovýchodě 

se vyvíjel dialekt katalánský, základ spisovné katalánštiny. V centrální části severního 

pásu poloostrova se stal dominantním komunikačním prostředkem kastilský dialekt, 

z něhož se následně vyvinul spisovný španělský jazyk. Na severozápadě poloostrova se 

pak iberorománština přeměnila na tzv. galicijsko-portugalský dialekt (Silva Neto, 1952: 

364-365), jazyk lyrické trobadorské poezie, jenž se zhruba v polovině 14. století rozdělil 

na severní variantu – galicijštinu a variantu jižní – portugalštinu (Castro, 1991: 7). 

Samotné oddělení portugalské a galicijské varianty však nelze chápat jako vznik portu-

galštiny, ale pouze jako jeden z významných milníků jejího vývoje. 

 

3.5.2 Periodizace vývoje evropské portugalštiny a její vývojové fáze
43

 

 

3.5.2.1 Periodizace vývoje evropské portugalštiny 

 

Důležitou součástí každé sondy do historie jazyka je periodizace vývoje daného 

jazyka. Je to právě periodizace vývoje jazyka, na jejímž základě mohou být spolehlivě 

vytyčeny klíčové či zlomové body, ke kterým během jazykového vývoje došlo a které 

od sebe oddělují jednotlivé etapy jazykového vývoje.  

Na základě studia historického vývoje portugalštiny je možné vytyčit následující 

vývojové fáze tohoto jazyka, přičemž je nutné zdůraznit, že výchozím bodem periodi-

                                                 
43

 Pokud není uvedeno jinak, byla podkapitola diplomové práce „Periodizace vývoje evropské 

portugalštiny a její vývojové fáze“ zpracována na základě statí Bohumila Zavadila (Zavadil, 1998), 

Serafim de Silva Neta (Silva Neto, 1952; 1957), Paula Teyssiera (Teyssier, 1982) a Iva Castra (Castro, 

1991). 
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zace je fáze lidové latiny, během níž došlo k zásadním změnám v latinském jazykovém 

systému, jež umožnily následný vývoj směrem k románským jazykům
44

: 

 fáze lidové latiny - 218 př.n.l. - do přelomu 5. a 6. století n.l. 

 fáze formování galicijsko-portugalského jazyka - od přelomu 5. a 6.století 

- přelom 12. a 13. století 

 fáze staré portugalštiny
45

  - přelom 12. a 13. století  - 1536 

 fáze klasické portugalštiny -1536 - poč. 19. století 

 fáze moderní portugalštiny - od 19. století do současnosti 

      

 

 

3.5.2.2 Vývojové fáze evropské portugalštiny  

 

 Jednotlivé vývojové fáze evropské portugalštiny a jejich proměny budou nyní 

podrobně probrány a charakterizovány na úrovni jednotlivých jazykových subsystémů - 

fonetického, morfosyntaktického a lexikální, přičemž naší snahou je poskytnout 

k jednotlivým změnám názorné a dostatečně srozumitelné příklady. 

 

 

                                                 
44

 Samotná periodizace vývoje portugalštiny a vymezení jejích vývojových stádií je velmi problematická 

vzhledem k nejednotnosti odborné literatury v této otázce. Např. Paul Teyssier ve své monografii vě-

nované historii portugalštiny vymezuje následující stádia: lidová latina - galicijsko-portugalský jazyk - 

evropská portugalština a její vývojové fáze (14.století - současnost) (viz Teyssier, 1982). Ivo Castro 

rozkádá vývoj portugalského jazyka na následující fáze: lidová latina - stará portugalština - klasická 

portugalština (viz Castro, 1991). Serafim de Silva Neto ve své publikaci věnované dějinám portugalského 

jazyka vymezuje následující vývojové fáze: lidová latina - středověká portugalština - od 15. století pak 

Silva Neto popisuje vývoj portugalštiny v období daného století (Silva Neto, 1952). Periodizace vývoje 

portugalského jazyka užitá v diplomové práci představuje určitý pokus o syntézu periodizací všech tří 

výše zmíněných lingvistů. 

45
 Pojem stará portugalština v pojetí předkládané diplomové práce označuje především období od vý-

vojové fáze formování galicijsko-portugalského jazyka po vývojovou fázi klasické portugalštiny. Jedná se 

tedy o jakési širší pojetí pojmu stará portugalština. Naopak užší pojetí tohoto pojmu označuje konkrétní 

vývojovou fázi portugalského jazyka mezi přelomem 12 a 13. století a rokem 1350. Aby bylo zamezeno 

případným významovým záměnám, bude výše zmíněné vývojové období označováno striktně jako fáze 

staré portugalštiny, zatímco souhrná podoba portugalštiny od přelomu 5. a 6. století do počátku 19. století 

bude označována jako stará portugalština.  
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3.5.2.2.1 Fáze lidové latiny 

 

 Jak již bylo několikrát výše uvedeno, základem portugalského jazyka se stala 

lidová latina. Latinská fáze jazykového vývoje Pyrenejského poloostrova byla zahájena 

římskou invazí roku 218 př.n.l. Římané, kteří postupně ovládli celý poloostrov                

a začlenili ho do svého impéria pod názvem Hispania, učinili z latiny jazyk státní 

administrativy a obchodu. Tento fakt byl pro šíření latiny klíčový – původní obyvatelé, 

pokud se chtěli nějakým způsobem zapojit do obchodního či veřejného života, museli 

komunikovat jazykem římských dobyvatelů (Tesař, 2007: 104). Postupem času došlo 

k latinizaci území celé Hispánie, i když v některých oblastech, např. v dnešním Baskic-

ku, zůstávalo obyvatelstvo vůči tomuto procesu více rezistentní. Právě postupná latini-

zace prostoru Hispánie se stala základním předpokladem pro vznik románských jazyků 

na území Pyrenejského poloostrova.    

 

3.5.2.2.1.1 Fonetický subsystém ve fázi lidové latiny 

 

 Pohled na jazykový systém lidové latiny bude zahájen sondou do jejího fone-

tického subsystému. Pokud budeme lidovou latinu charakterizovat na úrovni fonetické, 

musíme se zmínit o několika velmi podstatných rysech, jež sehrály důležitou roli v je-

jím pozdějším vývoji. Jedná se např. o výrazné změny vokalického systému, kde byla 

vokalická kvantita (opozice dlouhý vokál – krátký vokál), jež byla distinktivní povahy, 

nahrazena vokalickou kvalitou (opozice otevřený vokál – zavřený vokál), přičemž je 

možné konstatovat, že výslovnost dlouhých vokálů se zavřela, zatímco u výslovnosti 

krátkých vokálů můžeme hovořit o jejím otevření. Celkově došlo k redukci počtu 

vokálů z původních deseti vyskytujících se ve spisovné klasické latině na sedm, jež 

tvořily vokalický systém lidové latiny. Schéma této redukce je naznačeno v tabulce č.2: 
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Tabulka č.2 - Redukce vokalického systému v porovnání spisovné a lidové latiny 

Spisovná latina Lidová latina 

[ī] [i] 

[ū] [u] 

[ŭ][ō] [o] zavřené 

[ŏ] [ɔ] otevřené 

[ē][ĭ] [e] zavřené 

[ĕ] [ε] otevřené 

[ă][ā] [a] 

                                                                           Zdroj: Castro, 1991: 112-113. 

 

 Další velmi podstatnou změnou spjatou v první řadě s fonetickým subsystémem, 

mající však v dlouhodobé perspektivě velký vliv také na subsystém morfologický, byla 

změna typu přízvuku. Tradiční latinský přízvuk byl melodický či tónický. Postupem 

času se však melodie vytratila a byla nahrazena nárůstem artikulační energie, což vedlo 

ke změně přízvuku na dynamický či intenzitní. Tato změna typu přízvuku vedla 

k oslabení pozice atonických vokálů. V důsledku svého oslabení byly tyto atonické 

vokály zkracovány, případně docházelo k jejich synkopě.  

 V lidové latině docházelo k zavádění protetického [i] u slov začínajících tzv. ne-

čistým s – tzn. kombinací souhlásky [s] a další souhlásky. Z původního latinského slova 

schola se tak vyvinulo slovo escola. 

 V klasické spisovné latině se vyskytovaly čtyři diftongy - au - ae - oe - eu, u nichž 

došlo v lidové latině k monoftongizaci. Monoftongizace diftongu -ae- vedla k jeho pře-

měně v otevřené [ε], stejný proces spojený s diftongem -oe- vyústil v jeho zjednodušení 

na zavřené [e]. Diftong -au- se v mnoha románských oblastech udržel do dnešních dní, 

stejně jako diftong -eu-, jehož frekvence výskytu však byla zcela minimální.         

 Jazykové změny zasáhly také konsonantický systém lidové latiny. Výrazným 

projevem těchto změn byl např. betacismus, záměna výslovnosti [b] a [v] či případně 

jejich intermediární výslovnost v podobě bilabiální frikativy [β]. Ivo Castro v sou-

vislosti s betacismem hovoří o vlivu baskického substrátu na lidovou latinu.   

 Relativně brzy došlo k zániku glotální frikativy [h], jež nesla aspiraci. Tento 

konsonant se dochoval pouze v pravopise v podobě grafému <h>. 
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 Dalším výrazným rysem konsonantismu lidové latiny se stala sonorizace kon-

sonantů v pozici intervokální a v pozici před likvidami. Neznělé konsonanty [p], [k] 

a [t] se v rámci procesu sonorizace přeměnily ve své znělé protějšky [b], [g] a [d]. Jako 

příklad sonorizace konsonantů v intervokální pozici je možno zmínit latinské slova rota, 

které se pod vlivem výše zmíněného procesu vyslovovalo se znělou okluzivou [d], tedy 

roda, jež se dochovalo až do moderní portugalštiny. Sonorizace konsonantů v intervo-

kalické pozici je typickým rysem hispánské (či iberské) lidové latiny. Lidová latina 

užívaná na území dnešní Itálie procesem sonorizace konsonantů v intervokalické pozici 

neprošla a uchovala si výslovnost neznělé okluzivy [t], tedy ruota. Totéž platí pro sono-

rizaci konsonantů v pozici před likvidou. Hispánská lidová latina procesem sonorizace 

prošla, lidová latina užívaná na italském území nikoliv. Např. latinský výraz capra se 

v důsledku sonorizace vyvinul do hispánské podoby cabra, zatímco italská podoba 

konzervuje původní latinský stav - capra. 

 Znělé okluzivy [b], [d] a [g] v lidové latině procházely frikativizací a jejich 

výslovnost v intervokalické pozici se změnila na frikativy [β],[δ] a [γ]. V následném vý-

voji pak často docházelo k redukci těchto frikativ, jak naznačuje následující schéma 

sledující fonetický vývoj portugalského slovesa ver z latinského základu videre: 

[videre] → [veδer] → [veer] → [ver] 

V pozdějších fázích vývoje, tj. ve fázích portugalských, již k této fonetické změně nedo-

cházelo, přičemž u některých slov docházelo k restituování okluziv. Jak poznamenává 

Ivo Castro, sonorizace neznělých okluziv v intervokalické pozici a frikativizace znělých 

okluziv jsou důsledkem vlivu keltského substrátu na lidovou latinu v západní oblasti 

bývalé Římské říše. V keltských jazycích došlo k rozsáhlé lenizaci výslovnosti 

konsonantů v intervokalické pozici, jež se v menším měřítku projevila také v latině 

v oblastech, kde se latinští mluvčí dostali s Kelty do kontaktu.  

 Konsonantický systém lidové latiny také výrazně ovlivnila palatalizace velárních 

okluziv [k] a [g] v postavení před předními vokály [e] a [i]. Původní velární výslovnost 

těchto okluziv  v kombinaci s předními vokály se postupně přesouvala na palatum a tím 

pádem docházelo k jejímu měkčení. Tento proces pokračoval ve fázi staré portugalštiny, 

kde také bude podrobně popsán.  

Palatalizací prošly také laterála [l] a nazální okluziva [n] v kontaktu s předními 

vokály [e] a [i]. Pod vlivem těchto vokálů se výslovnost obou konsonantů se palata-

lizovala. Tímto způsobem se z nazální okluzivy [n]  a laterály [l] v kombinaci s před-

ními vokály [e] a [i] vyvinuly dorsopalatální nazální okluzíva [ņ], zapsaná grafémem 
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<nh>, a palatální laterála [λ], značená v textu pomocí grafému <lh>, jak naznačuje 

následující schéma: 

filium (lat.) → filho (port.) 

seniorem (lat.) → senhor (port.) 

teneo (lat.) → tenho (port.) 

Pro konsonantický systém iberské lidové latiny je typický proces zjednodušení ge-

minovaných konsonantů, tzv. degeminizace. V podstatě se jednalo o simplifikaci gemi-

nát, která se však netýkala geminované vibranty [ŗ], jež představovala samostatný fo-

ném /R/ tvořící fonologickou opozici jednokmitové vibrantě [r] představující foném /r/.  

vaccam (lat.) →  vacca → vaca (port.) 

terram (lat.) → terra  → terra (port.) 

Na výše zmíněných příkladech je dobře patrný také další rys konsonantismu 

lidové latiny, kterým bylo odpadání nazální bilabiály [m] v pozici na konci slova ozna-

čující akuzativ. Vzhledem ke změně latinského přízvuku projevující se chybějící arti-

kulační energii byla výslovnost konsonantů na konci slova oslabována, což vedlo k je-

jich postupnému zániku. Z tvaru vaccam se po zániku akuzativního konsonantu [m] vy-

vinul tvar vacca. Oslabení ve finální pozici se netýkalo pouze konsonantu [m], ale často 

zanikaly také konsonanty [t] a [d], konsonanty [l] a [r] ve finální pozici někdy zanikly    

a někdy k nim byl přidán ještě vokál, který se posunul na konec slova. Naopak kon-

sonant [s] v pozici na konci slova, jenž často označoval plurál, se udržel.   

Některé konsonantické skupiny prošly ve fázi lidové latiny simplifikací či asi-

milací. Např. kombinace nazály a okluzivy vyústila v redukci nazální složky, podobně 

v konsonantické skupině -ns- byla také redukována nazála [n], jak ukazují následující 

příklady: 

mensa (lat.) → mesa (port.) 

sponsum (lat.) → esposo (port.) 

Asimilací či simplifikací prošly také konsonantické skupiny, jež jsou pro větší 

názornost uvedeny v tabulce č.3 a doplněny příklady: 

 

Tabulka č.3 – Schéma simplifikace a asimilace konsonantických skupin 

-rs- → -s- př. persona → pessoa 

-ps- → -ss- př. gypsum → gesso 

-pt- → -t- př. captare → catar 

                                                                                Zdroj: Castro, 1991:111-112. 
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3.5.2.2.1.2 Morfosyntaktický subsystém ve fázi lidové latiny 

 

 Morfologický subsystém lidové latiny také procházel výraznými změnami. 

Postupnou proměnou prošla kategorie rodu. Původně v latině vedle sebe existoval rod 

mužský, ženský a střední. Tento trojčlenný systém se však změnil v systém dvojčlenný 

v důsledku oslabování středního rodu. Jména, jež náležela ke střednímu rodu, se postup-

ně přesunula k rodu mužskému či ženskému a rod střední tak zanikl a v románských 

jazycích se nevyskytuje. 

 Zásadní proměnou prošla také latinská deklinace. Původních pět deklinací bylo 

nejprve zredukováno na tři tím, že čtvrtá deklinační třída splynula s druhou třídou a pátá 

deklinační třída se spojila s třídou první. V následné fázi vývoje pak celý systém 

latinské deklinace zcela zanikl a k vyjádření větných vztahů, k němuž dříve sloužila 

flexe, začaly být používány předložky. Jak již bylo výše uvedeno, tento posun měl 

velký vliv také z hlediska typologie jazyka – z flexivního typu jazyka se stal typ 

izolační.  

 Hovoříme-li o zániku latinské deklinace, je velmi vhodné zmínit fakt, že jakousi 

počáteční metou pro vývoj jednotlivých substantiv se většinou stal akuzativní tvar. 

Např. jako základ portugalského slova noite sloužil latinský akuzativní tvar noctem, 

nikoliv nominativní tvar nox.  

 Významným pohybem v morfologickém subsystému byla změna stupňování ad-

jektiv. V klasické spisovné latině byla adjektiva stupňována synteticky, tzn. pomocí 

přípon (longus → longior → longissimus). Vedle syntetického stupňování se postupně 

prosazovalo stupňování analytické spočívající ve vytváření složených tvarů obsa-

hujících komparativ (magis) či superlativ (maxime) adverbia magnopere a k němu 

připojené adjektivum v základním tvaru (longus → magis longus → maxime longus). 

Analytické stupňování adjektiv převážilo, ačkoliv u některých adjektiv zůstaly v užívání 

i syntetické tvary
46

. 

                                                 
46

V dnešní době se v románských jazycích stále setkáváme s pozůstatky původního latinského syntetické-

ho stupňování adjektiv. Např. v námi sledovaném portugalském jazyce se setkáváme se syntetickým 

stupňováním adjektiva pequeno, jehož komparativem je tvar menor a superlativem tvar o menor. Jak je 

velmi dobře patrné, ani v tomto případě nemůžeme hovořit o úplném zakonzervování původního 

latinského syntetického stupňování, neboť superlativ absolutní, jenž byl v latině tvořen pomocí přípony, 
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     Ve fázi lidové latiny se objevil člen, mluvnická kategorie neexistující ve spisovné 

latině. Určitý člen vznikl z nadužívání ukazovacího zájmene ille. Právě jeho akuzativní 

tvary illum, illam, illos, illas se staly základem pro podobu určitého členu. Ve vývoji 

těchto tvarů došlo k aferezi proklitického i, po níž se konstituovaly základní tvary 

iberorománských určitých členů – lo, la, los a las.      

 Také slovesný systém lidové latiny prošel několika výraznými proměnami. Jednou 

z velmi podstatných změn, k niž ve fázi lidové latiny došlo, byla redukce počtu 

latinských konjugačních tříd ze čtyř na tři, když se třetí deklinační třída z velké části 

začlenila do třídy čtvrté.  

 Velmi zásadně se proměnila podoba latinského pasiva, jež byla původně tvořena 

syntetickými tvary (např. laudor pro 1. osobu indikativu prézentu slovesa laudare). 

Tyto syntetické tvary byly nahrazeny tvary analytickými, které vznikly jako kombinace 

participia a časovaného slovesa esse (v prézentu laudor → laudatus sum). Postupně pak 

došlo ke kompletnímu nahrazení syntaktického pasiva tvary analytickými. Tento jev lze 

demonstrovat na úrovni všech slovesných časů a způsobů, zároveň je společný všem 

románským jazykům (Bauçà i Sastre, 2011: 59). 

     Ze slovesného systému lidové latiny také postupně vymizela deponentní slovesa, jež 

se začala časovat jako slovesa aktivní. Deponentní slovesa následně zcela zanikla. 

     Změny zasáhly také latinské budoucí časy. Syntetické tvary budoucího času 

označovaného jako futurum I. byly nahrazeny perifrází pomocného slovesa habere         

a významového slovesa, z níž se vyvinula podoba budoucího času současného portu-

galského jazyka. 

amabo (lat. futurum I.) → amare habeo (lat. perifráze) → amarei (port.) 

     Kromě futura I. se v latině vyskytoval ještě budoucí čas označovaný jako futurum II, 

jehož tvary zanikly a byly nahrazeny futurem I. a přítomným časem.  

     Výše zmíněný opisný budoucí čas, jež nahradil futurum I., je zřejmě důsledkem 

vlivu řečtiny na pozdní latinu. Podle Iva Castra je možné přisoudit řecký původ také 

složenému perfektu (např. scriptum habeo), jež se rozšířil po celé latinsky hovořící 

oblasti.    

                                                                                                                                               
je v současné portugalštině tvořen pomocí tvaru komparativu a náležitého tvaru určitého členu. Kromě 

těchto syntetických tvarů však můžeme adjektivum pequeno stupňovat také analyticky: pequeno → mais 

pequeno → o mais pequeno.  Zcela obdobně se vyvíjelo stupňování adjektiv v kastilštině (Zavadil, 2004: 

29-30) či italštině (Hamplová, 2002: 66-67). 
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     Z hlediska skladby musíme zmínit především změnu slovosledu lidové latiny. Pro 

latinu jakožto flexivní jazyk byl typický relativně volný slovosled. Tento volný 

slovosled však musel být nahrazen slovosledem pevným v důsledku zániku latinské 

deklinace. V okamžiku, kdy začaly být větné vztahy vyjadřovány pomocí předložek a 

zanikly latinské pádové koncovky, bylo nutné stanovit pevná pravidla pro postavení 

některých větných členů. Pro slovosled, který nejvíce vyhovoval lidové latině po pádu 

deklinace, je charakteristické postavení větných členů v pořadí podmět – přísudek – 

předmět. Ve spisovné latině byl nejčastěji používán slovosled podmět – předmět – 

přísudek, ale jak již bylo výše uvedeno, vzhledem k existenci flexe bylo postavení 

větných členů v podstatě libovolné.  

 

3.5.2.2.1.3 Lexikální subsystém ve fázi lidové latiny 

 

 Lexikální subsystém iberské lidové latiny představoval složitý komplex původních 

latinských slov a výrazů přejatých z jazyků původních obyvatel Pyrenejského polo-

ostrova či jazyků pozdějších dobyvatelů Hispánie. V pozdní fázi lidové latiny byly 

některé výrazy běžně užívané ve spisovné latině nahrazeny slovy latinského původu, jež 

můžeme označit jako lidová. Tímto způsobem se v lidové latině objevila slova jako 

bellus (nahradilo pulcher), caballus (nahradilo equus), casa (nahradilo domus) či 

grandis (nahradilo magnus). 

 Základ latinské slovní zásoby byl obohacen o výrazy pocházející z jazyků 

původních obyvatel Pyrenejského poloostrova. Paul Teyssier jako příklady takových 

slov uvádí např. barro, manteiga, veiga, sapo či esquerdo, přičemž je možné, že některé 

z těchto výrazů mají svůj původ v baskičtině.  

 Slovní zásoba lidové latiny byla zároveň silně ovlivněna germánskými jazyky, 

které se na Pyrenejský poloostrov dostaly společně se svévskými a vizigótskými doby-

vateli na počátku 5. století. Velké množství slovní zásoby germánského původu se váže 

k válce (guerra, roubar či espiar), odívání (fato, ataviar) či domu a jeho vybavení 

(estaca či espeto). 

 Germánského původu je také relativně velké množství běžně užívaných vlastních 

jmen (Fernando, Rodrigo, Álvaro, Gonçalo, Afonso aj.) či toponym (Guitiriz, 

Gomesende, Gondomar, Sendim či Guimarães).  

 Do latinské slovní zásoby také pronikla některá řecká slova. Ivo Castro zmiňuje 

např. řeckou předložku kata (κάθα), z níž se po sonorizaci alveodentální okluzivy [t] 
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vyvinul výraz cada, jež je dodnes součástí portugalského i kastilského lexika. Dalším ze 

slov přejatých z řečtiny je theios (θειος), jenž se v pozdní fázi latiny vyskytuje jako 

thius v mužském rodě, v ženském rodě pak nacházíme tvar thia. Po odstranění aspirace 

se objevuje portugalský a kastilský tvar tio a tia.                     

 

3.5.2.2.2 Fáze formování galicijsko-portugalského jazyka (galicijsko-portugalská 

iberorománština) 

 

    Hispánská lidová latina se zhruba na přelomu 5. a 6. století vyvinula do 

iberorománštiny, o jejíž existenci hovoříme zhruba do období kolem roku 1170, kdy se 

objevily nejstarší texty se znaky portugalštiny, resp. galicijsko-portugalského jazyka. 

Toto období, jež můžeme označit jako fázi formování galicijsko-portugalského jazyka, 

je tedy do značné míry možné považovat za období preportugalské či za období 

galicijsko-portugalské iberorománštiny. V rámci podkapitoly „Fáze formování gali-

cijsko-portugalského jazyka“ budou probrány jak společné rysy iberorománštiny, tak 

budou zmíněna její specifika v galicijsko-portugalské oblasti. Zvláštní zmínka bude uči-

něna o mozarabské iberorománštině používané v jižní části Pyrenejského poloostrova, 

tedy v oblasti dnešního jižního Portugalska. Zároveň je nutné zdůraznit, že mnohé 

fonetické, morfologické, syntaktické či lexikální změny, jež se objevují ve fázi 

formování galicijsko-portugalského jazyka, byly dále rozvíjeny a prohlubovány ve vý-

vojové fázi staré portugalštiny, takže hranice mezi těmito dvěma fázemi nejsou zcela 

ostré.  

 

3.5.2.2.2.1 Fonetický subsystém ve fázi galicijsko-portugalské iberorománštiny 

 

     Fonetický subsystém galicijsko-portugalské iberorománštiny dále rozvíjel některé 

trendy, jež se objevily již ve fázi lidové latiny. Z hlediska vokalismu se jednalo zejména 

o výslovnost vokálů v přízvučných slabikách. Vokály nacházející se v přízvučném 

postavení se vždy vyslovovaly dlouze, přičemž otevřenost či zavřenost slabik na 

kvantitu těchto vokálů neměla žádný vliv. 

     Charakteristickým rysem galicijsko-portugalské iberorománštiny bylo udržení mono-

vokalické podoby tonických vokálů, jež ji odlišilo od iberorománštiny kastilské, kde 

v též tonické pozici došlo k diftongizaci.     
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     V rámci konsonantického systému iberorománštiny došlo k významným změnám 

oproti lidové latině. Výslovnost konsonantické skupiny -cl- uvnitř slova se výrazně 

proměnila díky změně neznělé velární okluzívy [k] v jod. Tento proces je společný pro 

celou iberorománskou oblast. Následný vývoj této skupiny však od sebe oddělil vývoj 

v jazykovém prostoru budoucí portugalštiny a kastilštiny. Zatímco v galicijsko-portu-

galské iberorománštině došlo k palatalizaci celé skupiny a výslovnosti palatální laterály 

[λ], v oblasti kastilské byla vyslovována znělá prepalatální afrikáta [dʒ], zapsaná 

pomocí grafému <j>. 

     Také konsonantická skupina -ct- prošla výraznou změnou. Výslovnost velární 

okluzívy [k] se vyvinula v polosamohlásku i, jež se v portugalské oblasti udržela. 

Naopak kastilská výslovnost pokračovala ve vývoji této polosamohlásky v palato-

alveolární afrikátu [t∫], jež známe ze současné španělštiny. Pro ilustraci je možné 

porovnat vývoj latinského výrazu nox, jež vycházel z akuzativního tvaru noctem: 

noctem → nocte → noyte → noite (portugalský vývoj) 

noctem → nocte → noyte → noche (kastilský vývoj) 

 

     V iberorománském období také došlo k pádu intervokalického l, jež se stalo jedním 

z typických rysů galicijsko-portugalského jazyka. Jak uvádí Paul Teyssier, tato 

fonetická změna, jež pak měla výrazný dopad na morfologický subsystém, byla zřejmě 

způsobena velární výslovností intervokalického l. V důsledku pádu intervokalického l 

se v galicijsko-portugalském jazyce nacházelo velké množství slov, kde vznikl hiát, 

který však ve většině případů v pozdější fázi vývoje zanikl, často v důsledku kráze 

vokálů. Jako příklad je možno zmínit vývoj některých latinských slov: 

dolore → door → dor (tvar v současné portugalštině) 

diabolu → diaboo → diabo (tvar v současné portugalštině) 

     Pád intervokalického l výrazně ovlivnil podobu množného čísla některých substantiv 

a adjektiv zakončených palatálou [l]. V okamžiku, kdy bylo vytvořeno množné číslo 

substantiva či adjektiva připojením dalších hlásek, ocitla se laterála [l] v intervokalické 

pozici a následně odpadla. Pro ilustraci je možné zmínit portugalské slovo sol, jehož 

cesta k současné podobě plurálu vypadala takto: 

sol + -es → soles → soes → sois 

Slova, o něž byla portugalská slovní zásoba obohacena v pozdějších obdobích, fází 

pádu intervokalického l neprošla a tuto laterálu zachovala. Vedle sebe tedy koexistuje 
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tvar paço, u něhož k pádu intervokalického l došlo, a tvar palácio, jež se v portugalštině 

prosadil až poté, co výše zmíněná hlásková změna proběhla.  

     Kromě pádu intervokalického l došlo v galicijsko-portugalské románštině také 

k pádu intervokalického n, jež představuje velmi komplexní fenomén. Samotnému pádu 

intervokalického n totiž předcházela nazalizace jemu předcházejícího vokálu. Po na-

zalizaci vokálu a následném pádu n se tedy vedle sebe objevil nazální a orální vokál: 

manu → mão 

bonu → bõo 

Výrazně se proměnila také výslovnost konsonantických skupin pl-, cl-, a fl- 

v pozici na začátku slova. Původní latinská výslovnost se změnila pod vlivem 

palatalizace laterály [l], přičemž tato fonetická změna zasáhla téměř celou 

iberorománskou oblast kromě jižní zóny, kde se rozvíjela mozarabská iberorománština. 

V kastilštině se výše zmíněné konsonantické skupiny palatalizovaly, v galicijsko-

portugalském jazyce a v sousední leónštině došlo k nahrazení laterální palatály [λ], 

zaznamenané v kastil-štině grafémem <ll>, palato-alveolární afrikátou [t∫] zapisovanou 

pomocí grafému <ch>. Pro ilustraci můžeme zmínit následující případy: 

plaga (lat.) → llaga (kast.) → chaga (gal-port.) 

clave (lat.) → llave (kast.) → chave (gal-port.) 

flama (lat.) → llama (kast.) → chama (gal-port.) 

Jak uvádí Paul Teyssier, konsonantické skupiny pl-, cl-, fl- se v počáteční pozici 

v některých slovech, jež byly méně užívané, v galicijsko-portugalském jazyce vyvinuly 

jiným způsobem. Laterála [l] se vyvinula ve vibrantu [r]. Tato změna zasáhla také 

konsonantickou sku-pinu bl- v počátečním pozici. 

placere (lat.) → prazer (gal-port.) 

clavu (lat.) → cravo (gal-port.) 

flaccu (lat.)→ fraco (gal-port.) 

blandu (lat.)→ brando (gal-port.) 

Při pohledu na slovní zásobu současného portugalského jazyka je však nutné 

podotknout, že se v ní vyskytuje „velké množství knižních slov, v nichž se počáteční 



 

 47 

skupiny pl-, cl- a fl-, stejně jako bl-, uchovaly beze změny. Př. pleno, clima, flauta, 

bloco“47 (Teyssier, 1982: 15).       

 

3.5.2.2.2.2 Morfosyntaktický subsystém ve fázi galicijsko-portugalské iberorománštiny 

 

 Morfosyntaktický subsystém galicijsko-portugalské iberorománštiny se zcela 

pochopitelně také vyvíjel, přičemž mnohé změny, ke kterým v této vývojové fázi došlo, 

navazovaly na trendy započaté již v období lidové latiny. Předně stále probíhá složitá 

proměna celého morfologického subsystému – zánik původní latinské deklinace, 

redukce rodů ze tří na dva, dochází k nárůstu výskytu slovesných perifrází. Právě 

pomocí těchto perifrází se nově vyjadřuje budoucí čas (jak již bylo popsáno v části 

práce věnované morfosyntaktickému subsystému lidové latiny). 

 K velmi podstatné změně dochází u tvaru určitého členu, jehož vznik byl výše 

popsán. Původní podoba určitého členu v lidové latině (lo, la, los, a las) se v důsledku 

pádu počáteční laterály [l] proměnila do své současné podoby. Jednalo se o situaci, kdy 

se laterála [l] ocitla v intervokalické pozici. K této situaci docházelo, jestliže členu 

předcházelo slovo zakončené vokálem. V tom případě pak došlo k pádu intervo-

kalického l a celá soustava tvarů určitého členu postupně získala svou finální podobu – 

o, a, os a as. Jako příklad si můžeme zmínit následující slovní spojení: vejo lo cavalo. 

Jak je na příkladu dobře patrné, laterála [l] se dostává do pozice mezi dvěma vokály, 

což v praxi znamená její eliminaci. Následuje podoba věty, jež se udržela až do fáze 

moderní portugalštiny: vejo o cavalo.        

 Z hlediska syntaxe lze zmínit především upevnění slovosledu ve větě, který se 

v důsledku změny tyou jazyka z flektivního na izolační stává více rigidní. Opět zde 

sledujeme trend, který zcela navazuje na vývoj lidové latiny. 

 

3.5.2.2.2.3 Lexikální subsystém ve fázi galicijsko-portugalské iberorománštiny 

 

 Lexikální subsystém galicijsko-portugalské iberorománštiny byl konfrontován 

především s kontaktem s jazykem dobyvatelů Iberského poloostrova. Stále docházelo 
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 „O português moderno possui um grande número de palavras eruditas em que os grupos iniciais pl-, cl- 

e fl-, assim como bl-, foram conservados sem modificação; ex.: pleno, clima, flauta, bloco.“ (Teyssier, 

1982: 15). 
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k ovlivňování slovní zásoby germánskými jazyky, ale především dochází k relativně 

silnému ovlivnění rodící se portugalštiny arabštinou, jazykem okupantů jižní části 

Hispánie, jejichž staletá přítomnost pochopitelně musela zanechat v lexiku románských 

jazyků poloostrova své stopy. Do portugalské slovní zásoby pronikají mnohé arabské 

výrazy z oblasti zemědělství, zvířeny a rostlinsta (arroz, azeite, azeitona, bolota, açuce-

na, alface, javali), vědy, techniky a umění (alfinete, alicate, albarda, alicerce, azulejo, 

almofada), správní organizace a finančnictví (alcaide, almoxarife, alfândega) či kuli-

nářství a potravin (acepipe, açúcar). Při prvním pohledu na tato slova je velmi nápadné, 

že téměř všechna začínají samohláskou a. Je to dáno tím, že výše zmíněné lexikální 

jednotky přecházely do portugalštiny i s arabským členem al, jenž se připojoval na za-

čátek jednotlivých arabských slov. V některých případech se tento člen dochoval ve své 

původní podobě (např. algodão), u některých slov se podoba členu změnila vlivem asi-

milace (např. arroz).  

 Arabský původ mají také některé portugalské předložky a citoslovce, jako příklad 

může zmínit výrazy até či oxalá. Portugalská předložka até, jejíž podoba ve staré 

portugalštině odpovídala tvaru atá, se vyvinula z arabské předložky hatta. Specifický 

výraz oxalá pochází z arabského rčení wa ˇsa´llah (do češtiny bychom toto rčení mohli 

přeložit zhruba jako žádost k bohu). 

 K arabskému vlivu na podobu portugalského lexika je nutné učinit ještě jednu po-

známku týkající se toponym v jižním a středním Portugalsku. Vzhledem ke skutečnosti, 

že tyto oblasti byly dlouho pod muslimskou kontrolou, existuje zde velké množství 

místních názvů arabského původu. Jedná se např. o Alcânatru, Almadu či Algarve. 

V severním Portugalsku se s těmito původem arabskými jmény zcela logicky nesetká-

me, neboť tyto oblasti nikdy pod muslimskou kontrolou nebyly.     

 

3.5.2.2.2.4 Mozarabská iberorománština (mozarabština) 

 

Jak již bylo výše naznačeno, jih Pyrenejského poloostrova byl vystaven dlouho-

dobému vlivu muslimských dobyvatelů, jejichž jazykem byla arabština. Na těchto již-

ních okupovaných územích se vyvíjela mozarabština, jež je obecně považována za vel-

mi konzervativní iberorománský dialekt. Jako důkaz tohoto tvrzení nám mohou poslou-

žit některé typické rysy mozarabštiny, jež bychom mohli snadno dohledat v latinském 

jazykovém systému, nikoliv však v jazykových systémech dialektů severní Hispánie. 

Jedná se především o zachování výslovnosti [f] na začátku slova, které odlišuje 
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mozarabštinu od kastilštiny či zachování intervokalického [l] a [n], jejichž pád se stal 

typickým rysem galicijsko-portugalského dialektu. 

 

3.5.2.2.3 Fáze staré portugalštiny 

 

Vývojová fáze staré portugalštiny představuje časový úsek mezi přelomem 12.      

a 13. století a rokem 1536
48

, kdy se portugalský jazyk přesouvá do vývojové fáze kla-

sické, během níž dochází ke stabilizaci celého jazykového systému. Fáze staré por-

tugalštiny, o níž tato kapitola pojednává, byla odstartována vznikem portugalského pí-

semnictví, které se objevuje během druhé poloviny 12. století. První písemné památky 

jsou ještě psány společným portugalsko-galicijským jazykem, k jehož oddělení dochází 

kolem roku 1350. V následujících dvou stech letech – mezi lety 1350 a 1536 – tak vedle 

sebe koexistují portugalština a galicijština, která však postupně ztrácí postavení lite-

rárního jazyka a dostává se pod silný vliv kastilštiny. Galicijština dále sloužila jako ko-

munikační prostředek obyvatel Galicie, ale byla vnímána jako archaická a provinční. 

Portugalština se naproti tomu vyvíjela směrem k plnohodnotnému národnímu jazyku 

dynamicky se rozvíjejícího království.   

 

3.5.2.2.2.3.1 Fonetický subsystém staré portugalštiny 

 

 Fonetický subsystém pokračoval ve svém dynamickém vývoji i během vývojové 

fáze staré portugalštiny. Podíváme-li se na staroportugalský vokalismus, identifikujeme 

mnohé jevy, jež byly popsány již ve starších vývojových fázích. Předně stále platí, že 

přízvučné vokály v přízvučných slabikách se nediftongizují, což – jak již bylo výše 

uvedeno -  odlišuje portugalský vývoj od kastilského. Velmi pravděpodobně dochází 

k realizaci zavřeného [α] před nazálami. Další podstatnou změnou je neutralizace opozi-

ce [e] a [i] v nepřízvučných slabikách na konci slova, kde dochází k realizaci fonému 

archifonému /E/. 

 Vývoj zasáhl samozřejmě také konsonantickou část fonetického subsystému.    

Předně je nutno zmínit existenci opozice koronoalveolární afrikáty [t∫], graficky vy-

                                                 
48

 Rok 1536 představuje skutečný milník v dějinách portugalského jazyka. Právě v tomto roce byla 

publikována první portugalská gramatika, jejímž autorem byl Fernão de Oliveira. Díky této mluvnici se 

portugalština stala předmětem zájmů lingvisitického bádání a zkoumání (podrobně se významu roku 1536 

pro dějiny portugalštiny věnujeme v kapitole pojednávající o vývojové fázi klasické portugalštiny).   
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jádřené grafémem <ch>, a prepalatální frikativy [∫], zaznamenávané pomocí grafému 

<x>. V opozici vůči těmto dvěma neznělým hláskám stála původně pouze znělá afrikáta 

[dʒ], která však postupně přicházela o svou okluzivní složku a nakonec se proměnila      

v [ʒ]. 

 Další podstatnou změnou, která velmi výrazně ovlivnila podobu systému kon-

sonantů, byla ustavení opozic sibilant. Kromě predorsoalveolárních frikativ [s] a [z] se 

v systému objevily také alveolární afrikaty [ts] a [dz]. Tyto frikativy vznikly palata-

lizací některých konsonantů pod vlivem předních vokálů. I tyto hlásky však postupně 

přišly o okluzivní složku své výslovnosti. 

 

3.5.2.2.3.2 Morfosyntaktický subsystém ve fázi staré portugalštiny  

 

V rámci morfologického subsystému došlo k několika podstatným změnám, které 

budou probrány v následujícím textu. 

Slovesný systém vývojové fáze staré portugalštiny se již velmi přibližoval své 

moderní podobě, ačkoliv i v oblasti morfologie sloves můžeme pozorovat některé velmi 

významné inovace, neboť zřejmě právě v tomto období došlo ke vzniku osobního 

(flektivního) infinitivu, s nímž se setkáváme pouze v portugalštině a galicijštině. Za 

zmínku stojí také podoba minulého příčestí sloves druhé konjugace, jež byla tvořena 

pomocí přípony -udo. Některá slovesa navíc vykazovala nepravidelné tvary v rámci 

svého časování v 1. osobě singuláru indikativu přítomného času. Jednalo se např.          

o sloveso perder s tvarem perço (v moderní portugalštině perco), sentir s tvarem senço 

(v moderní portugalštině sinto) či parer s tvarem paresco (v moderní portugalštině 

pareço).   

Významnou změnou, která zasáhla slovesný systém ve vývojové fázi staré 

portugalštiny, byl zánik tvarů 2.osoby plurálu indikativu přítomného času, k němuž 

došlo v souvislosti s pádem intervokalické dentály [d]. 

Další změnou, jež ve sledovaném období zasáhla slovesný systém, byla neutra-

lizace opozice tvarů 3. osoby plurálu indikativu perfekta a 3. osoby plurálu indikativu 

plusquamperfekta.    

Vývoj morfologického subsystému vývojové fáze staré portugalštiny zároveň  

předznamenával některé změny, které se plně prosadily až ve vývojové fázi klasické 

portugalštiny. Jedná se např. o vývoj tvarů plurálu jmen zakončených na –ão či –l.  
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Některé změny také poznamenaly vývoj systému zájmen. Předně došlo k zániku 

anaforických zájmen, která byla zastoupena tvary em a (h)i. Obě tato anaforika, jejichž 

původ lze vystopovat v latinských tvarech ibi a hic, ve vývojové fázi staré portugalštiny 

zmizela. 

Ke stabilizaci došlo v systému ukazovacích zájmen a příslovcí místa. Trojice 

ukazovacích zájmen  este – esse – aquele již odpovídá současné portugalštině. Určitou 

zajímavostí může být ukazovací zájmeno aqueste, které můžeme chápat jako variantu 

ukazovacího zájmene este. Tento tvar se však do moderní portugalštiny nedochoval. 

Příslovce místa se také začínají objevovat ve tvarech, které se v podstatě dochovaly do 

dnešních dní. Jedná se o binární opozice aqui – ali, acá – alá a acó – aló. Třetí dvojice, 

tedy příslovce místa zakončená na -ó se již v této vývojové fázi portugalštině vyskyto-

vala zřídka a následně zanikla. 

 

 

3.5.2.2.3.3 Lexikální subsystém ve fázi staré portugalštiny 

 

Při pohledu na slovní zásobu portugalského jazyka v období 13. až 15. století lze 

pozorovat její výrazné obohacení výpůjčkami z francouzského a provensálského jazyka. 

Tento francouzský a provensálský vliv na portugalštinu, resp. na galicijsko-portugalský 

jazyk, byl způsoben několika faktory, mezi nimiž můžeme zmínit nástup burgundské 

dynastie na portugalský trůn, působení reformních náboženských řádů spojených 

s obrodným hnutím v Cluny a v neposlední řadě příchod velkého množství okci-

tánských a provensálských trobadorů, kteří se do Portugalska uchýlili před nebezpečím, 

jež jim hrozilo ve Francii v souvislosti s pronásledováním náboženské sekty katarů. Do 

portugalského lexika tak v této době pronikla původem francouzská slova jako dama 

(fr. dame) či preste (fr. prestre). Provensálština předala portugalštině mnoho výrazů, jež 

jsou spojeny s lyrickou trobadorskou poezií – jako příklad můžeme zmínit samotné 

výrazy trobar či trobador, dále slova jako greu či rouxinol (okc. rossinhol).   

Kromě francouzských a okcitánských slov pronikala do portugalštiny také mnohá 

latinská slova, jež můžeme označit jako knižní. Proces přijímání odborných výrazů        

a knižních slov je typický pro celé období vývoje portugalského jazyka. 
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3.5.2.2.4 Fáze klasické portugalštiny 

 

Za počátek vývojové fáze klasické portugalštiny je považován rok 1536, kdy byla 

publikována první gramatika portugalského jazyka. Tato mluvnice portugalštiny z pera 

Fernãa de Oliveiry vyšla pod názvem Grammatica da lingoagem portuguesa. Vydání 

Oliveirovy mluvnice můžeme chápat jako jeden z milníků dějin portugalského jazyka, 

jelikož se portugalština stala předmětem zájmů lingvisitického bádání a zkoumání. Ivo 

Castro k vydání první portugalské gramatiky připojuje ještě další důvody, proč je možné 

rok 1536 chápat jako skutečně přelomový - vymezující klasické období vývoje 

portugalského jazyka - z nichž je patrně nejvýznamnější skutečnost, že se v roce 1536 

uzavřela tvorba dvou významných portugalských literátů - vyšlo poslední dílo Gila 

Vicenta a zemřel Garcia de Resende. Oba tito autoři se vyjadřovali jazykem, jenž 

bychom mohli označit jako preklasický.  

Pokud se pokusíme o obecné shrnutí vývojových trendů ve vývojové fázi klasické 

portugalštiny, můžeme konstatovat, že např. mnohé fonetické rysy klasické 

portugalštiny se již významně přibližují moderní podobě tohoto jazyka. Jako důkaz 

tohoto tvrzení může sloužit např. podoba systému přízvučných vokálů, jež se dochovala 

do současnosti. Zároveň můžeme konstatovat, že také subsystém morfosyntaktický ve 

vývojové fázi klasické portugalštiny se stále více přibližuje své moderní podobě. Jedná 

se tedy v podstatě o období stabilizace jazykového systému, jehož vývoj sice stále 

pokračuje, ale již není tak dynamický jako v dřívějších fázích vývoje staré portu-

galštiny.  

Určitou výjimku z výše uvedené charakteristiky klasické portugalštiny představuje 

subsystém lexikální, jenž se zejména v počátečním období vývojové fáze klasické 

portugalštiny vyvíjel pod vlivem dvou velmi významných společensko-kulturních a po-

litických jevů. Jednalo se na jedné straně o novou vlnu silného latinského vlivu na po-

dobu portugalské slovní zásoby spojenou s rozšiřováním humanistického myšlení. 

Druhým podnětem, který velmi intenzivně působil na podobu portugalského lexika, se 

zcela logicky staly zámořské objevy a portugalská územní expanze spojená s kolonizací 

a evangelizací, jež vedla ke kontaktu s cizími jazykovými společenstvími, jejichž jazyky 

pak ovlivnily slovní zásobu portugalskou.    
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3.5.2.2.4.1 Fonetický subsystém ve fázi klasické portugalštiny 

 

Fonetický subsystém klasické portugalštiny se samozřejmě dále vyvíjel, ačkoliv, 

jak již bylo výše naznačeno, v porovnání s předchozími vývojovými fázemi méně 

dynamicky. K určitým posunům docházelo ve vokalickém systému, i když např. 

přízvučné vokály vstupovaly do období klasické portugalštiny v podobě, kterou mají 

v současné portugalštině. Je tedy možné konstatovat, že systém přízvučných vokálů se 

konstituoval již během fáze staré portugalštiny a v dalších vývojových fázích se již 

výrazně neměnil. Pokud budeme hovořit o vokálech v nepřízvučném postavení, musíme 

zmínit některé změny, ke kterým postupně docházelo. Předně se jednalo o zvýšení 

nepřízvučných vokálů ve finální pozici, přičemž finální nepřízvučné [e] se vyslovovalo 

jako [i], finální nepřízvučné [o] bylo vyslovováno jako [u] a výslovnost finálního 

nepřízvučného [a] byla zvýšena na [α]. Také některé nepřízvučné vokály v pretonické 

pozici byly zvýšeny, konkrétně se jednalo o [e] a [ε], jejichž výslovnost se zvýšila na 

[∂], a [o] společně s [ɔ], jež byly zvýšeny na [u]. K této inovaci patrně došlo v průběhu 

18. století, tedy v době, kdy se klasická portugalština blížila své moderní podobě. 

Změnami procházely také portugalské diftongy. Diftong [ow] prošel 

monoftongizací a transformoval se v [o], pouze severní portugalské dialekty zachovaly 

jeho původní podobu [ow]. Diftong [ej] prošel podobným procesem, když došlo na jihu 

Portugalska k jeho monoftongizaci na [e], zatímco severní portugalské dialekty 

uchovaly tento diftong v původní podobě [ej]. Specifický vývoj zaznamenal tento 

diftong v Lisabonu, kde se vyvinul v podobu [αj].   

Také konsonantismus se ve fázi klasické portugalštiny vyvíjel. Předně je nutné 

zmínit, že postupem času se ztratila opozice koronoalveolární afrikáty [t∫], graficky 

vyjádřené grafémem <ch>, a prepalatální frikativy [∫], zaznamenávané pomocí grafému 

<x>. Zánik této opozice byl způsoben ztrátou okluzivní složky při výslovnosti afrikáty 

[t∫]. Opozice hlásek [t∫] a [∫] se v portugalském jazyce vyskytovala ještě na počátku jeho 

klasického období, avšak již v té době se začíná projevovat kolísání a postupná záměna 

těchto hlásek, jež je velmi dobře patrná z rukopisných dokumentů datovaných do 

období mezi 16. a 18. stoletím, kde jsou pod vlivem nesprávné výslovnosti zaměňovány 

výše zmíněné grafémy <ch> a <x>. Jako příklad lze zmínit nesprávný zápis 

portugalských slov axar (místo achar), xave (místo chave), xapeo (místo chapeo) či 

Xina (místo China). Prepalatální frikativa [∫] vytlačila zcela afrikátu [t∫] ze slov, kde se 

objevoval grafém <ch> a stala se pevnou součástí výslovnosti spisovného portugalského 
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jazyka (português padrão). V současnosti tedy platí, že prepalatální frikativa [∫] je 

reprezentována dvěma grafémy - <ch> a <x>. 

Velmi výrazně poznamenala podobu fonetického subsystému portugalštiny 

v klasickém období palatalizace predorsoalveolárních frikativ [s] a [z] v implozivní 

pozici, tzn. nacházejících se v pozici na konci slabiky. Po palatalizaci byla výslovnost 

neznělé predorsoalveolární frikativy [s] realizována jako neznělá prepalatální frikativa 

[∫], výslovnost znělé predorsoalveolární frikativy [z] se změnila ve znělou prepalatální 

frikativu [ʒ], přičemž obě tyto hlásky musíme z fonologického hlediska chápat jako 

poziční varianty téhož fonému. O konkrétní podobě hlásky rozhoduje její hláskové 

okolí - neznělá prepalatální frikativa [∫] je realizována, pokud se hláska vyskytuje na 

konci slova či v pozici před neznělým konsonantem. Pokud hláska předchází znělému 

konsonantu, je relalizována jako znělá prepalatální frikativa [ʒ]. Není zcela jasné, co 

vedlo k této změně, jež vyústila ve vznik jednoho z nejcharakterističtějších rysů
49

 

současné evropské portugalštiny. Existujě několik hypotéz, jež vysvětlují v časové 

perspektivě palatalizaci implozivních predorsoalveolárních frikativ. Podle jedné z těchto 

hypotéz souvisí palatalizace predorsoalveolárních frikativ [s] a [z] v implozivní pozici 

s celkovou transformací systému sibilant, ke kterému došlo v 16. století. Tato 

transformace spočívala ve změně původních apikoalveolár na predorsodentály v pozici 

na začátku slova, zatímco v implozivní pozici došlo k jejich palatalizaci. Paul Teyssier 

však upozorňuje, že pokud by se palatalizace implozivních  [s] a [z] rozšířila již během 

16. století, zajisté by velmi výrazně ovlivnila podobu výslovnosti brazilské portu-

galštiny. Jako příklad slouží Teyssierovi brazilská portugalština v oblasti Minas Gerais 

osidlované především v 18. století (Klíma, 2011: 125). Vzhledem k faktu, že v por-

tugalštině užívané v Minas Gerais ale k výše zmíněné palatalizaci nedošlo a implozivní 

[s] a [z] si zachovaly svou původní - nepalatalizovanou - výslovnost, byla tato fonetická 

změna realizována v pozdějším období, což je jádrem jiné hypotézy, podle níž došlo 

k palatalizaci implozivního [s] a [z] zřejmě až na počátku 18.století (Teyssier, 1982: 54-

55).                     
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 Palatální výslovnost predorsoalveolárních frikativ [s] a [z] v implozivní pozici je laiky označována jako 

„šišlání“ a značná část laická veřejnosti při kontaktu s evropskou portugalštinou  uvádí právě toto 

„šišlání“ jako její charakteristický znak společně s redukcí atonických vokálů ve finální pozici (autor 

provedl orientační výzkum ve svém okolí na deseti osobách, z nichž osm uvedlo na prvním místě 

charakteristických rysů evropské portugalštiny výše zmíněné „šišlání“).  
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 3.5.2.2.4.2 Morfosyntaktický subsystém ve fázi klasické portugalštiny 

 

Morfosyntaktický subsystém, jak již bylo výše zmíněno, vstupoval do vývojové 

fáze klasické portugalštiny ve stabilizované podobě, jež se již výrazně přibližovala 

podobě moderní portugalštiny.  

Ve vývojové fázi klasické portugalštiny došlo k ustálení tvarů množného čísla 

podstatných a přídavných jmen zakončených samohláskovou kombinací -ão. Zároveň 

došlo ke stabilizaci tvarů ženského rodu přídavných jmen, jež jsou v mužském rodě 

zakončena výše zmíněnou samohláskovou kombinací -ão. Přídavné jméno são tak 

získalo definitvní podobu ženského rodu ve formě sã.  

Významnou změnu můžeme pozorovat také na úrovni přivlastňovacích zájmen. 

Postupně byly eliminovány nepřízvučné tvary ženského rodu přivlastňovacích zájmen 

ma, ta, sa a byly nahrazeny tvary minha, tua a sua, jež se užívají v moderní por-

tugalštině. 

Slovesný systém prošel některými zásadními změnami. Pod vlivem analogie 

byla zjednodušena paradigmata portugalských konjugací. Jednalo se zejména o změnu 

tvarů první osoby jednotného čísla přítomného času indikativu sloves sentir, mentir, 

arder. Tvary senço, menço a arço se analogicky změnily na sinto, minto a ardo. 

Ke změně tvaru došlo také u minulého příčestí druhé slovesné třídy. Původní 

zakončení -udo se postupem času přeměnilo na -ido. Jako příklad je možné zmínit 

sloveso perder, jehož původní minulé příčestí perdudo se přeměnilo na perdido.   

K určitému zjednodušení došlo také na úrovni portugalských předložek. Vedle 

sebe existující tvary por a per byly sloučeny do jediné předložky por, jež v případě 

vzniku tzv. předložkového členu získala podobu pelo
50

.  

V syntaktickém subsystému můžeme pozorovat určité snahy o imitaci latinské 

skladby spočívající především v konstrukci dlouhých souvětí. Tyto projevy inklinace 

k latinské skladbě je nutné dát do souvislosti – zejména v počátcích vývojové fáze 

klasické portugalštiny ‒ s obdobím humanismu a určitou renesancí latinského jazyka.  
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 Námi zmíněný tvar pelo je výsledkem spojení předložky por a určitého členu o. 
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3.5.2.2.4.3 Lexikální subsystém ve fázi klasické portugalštiny 

 

Jak již bylo řečeno v úvodu podkapitoly pojednávájící o vývojové fázi klasické 

portugalštiny, lexikální subsystém portugalského jazyka byl zejména na počátku svého 

klasického období konfrontován s přílivem latinismů objevujících se pod vlivem evrop-

ského humanismu a jeho důrazem na latinský jazyk a písemnictví a zároveň s kon-

taktem s jazyky původních obyvatel na objevených či zabraných afrických, asijských      

a amerických územích. 

Na základě portugalské územní expanze se v portugalštině objevila nová arabská 

slova, mezi nimiž můžeme zmínit např. výrazy cáfila či almadia. Portugalské lexikum 

bylo ovlivněno všemi hlavními jazyky jihovýchodní Asie - jihoindickými drávidskými 

jazyky, čínštinou a malajštinou. Dráviské jazyky obohatily portugalštinu o výrazy 

pagode a chatinar, čínština např. o výrazy junco či chá, výsledkem styku s malajštinou 

je existence výrazů amouco, bada, champana, jangada či varela.  

Určitý dopad na portugalskou slovní zásobu měl ve sledovaném období také re-

lativně častý portugalsko-španělský bilingvismus, přičemž je nutné konstatovat – jak ve 

své monografii uvádí Paul Teyssier ‒ skutečnost, že až do dnešních dní byla větší 

pozornost věnována studiu vlivu portugalštiny na kastilštinu, zatímco opačný „směr“, tj. 

kontaminace portugalštiny kastilštinou, studován téměř nebyl. Nicméně výše zmíněný 

jev můžeme doložit např. existencí výrazu castelhano, které nahradil původní 

portugalský výraz castelão. Je nepochybné, že zdrojem této změny byl kastilský výzar 

castellano. Jako další příklad tohoto trendu můžeme úvést nahrazení původního 

portugalského výrazu cavaleiro výrazem cavalheiro, jehož základem je kastilské 

substantivum caballero. Dalším příkladem výše zmíněného je používání kastlisky 

motivovaného výrazu frente vedle původního portugalského slova fronte či geografické 

označení města Badalhouce ležícího na portugalsko-španělském pomezí, které bylo 

nahrazeno jménem Badajoz.         
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4 

 

Evropská portugalština a její dialekty 

 

 

4.1 Obecná definice pojmu dialekt 

 

Dříve než přistoupíme k vlastnímu popisu a klasifikaci dialektů evropské varian-

ty portugalského jazyka, pokusíme se o obecnou definici pojmu dialekt. Jiří Černý ve 

své práci Úvod do studia jazyka uvádí, že „dialekty, česky též nářečí, jsou místní 

varianty jazyka, kterými se hovoří na určitém různě velkém území, někde pouze 

v několika sousedních vesnicích. V porovnání se spisovným jazykem mají zpravidla ar-

chaický charakter, protože se nejlépe udržují v odlehlých místech, jejichž obyvatelé 

mají omezený kontakt s okolním světem; jazykový vývoj, který probíhá nejrychleji 

v ekonomicky a kulturně důležitých centrech, zasahuje dialekty většinou opožděně        

a v omezené míře“ (Černý, 1998: 176). Rozdílné tempo vývoje jednotlivých dialektů 

uvádí jako jejich charakteristický rys také Vladimír Skalička. Rovněž on dává toto 

rozdílné tempo do souvislosti s historickým vývojem (podmíněným různými eko-

nomickými, sociálními a politickými faktory) příslušné jazykové oblasti a spo-lečenství 

(Skalička, 2004: 691) Samotný dialekt podle Jana Šabršuly vzniká nerovnoměrným 

šířením jazykových změn, neboť „některé změny nezasahují jazykový celek, ale útvary 

lokální nebo sociální. Jazyková změna se šíří z jistého centra a zasahuje určitou oblast. 

Ale center může být více a zněny, které se odtud šíří, mohou zasahovat územní oblast 

větší nebo menší. Dialekt vznikne tím, že jisté množství změn je společné určitému 

území, ale to neznamená, že jednotlivé změny nepřesahují toto území a nezasahují do 

jiných dialektů. Hranice dialektu mohou být dány hranicí správní nebo neschůdnými 

podmínkami přírodními, lesními masivy, horskými pásmy aj.“ (Šabršula – Krejzová – 

Svobodová, 1983: 291) Ve vývoji jazykového společenství pak můžeme společně se 

Skaličkou pozorovat období, kdy se dialekty k sobě přibližují (tzv. integrace), a období, 
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kdy se naopak vzdálenost mezi jednotlivými dialekty zvětšuje (tzv. diferenciace) 

(Skalička, 2004: 691). Italský lingvista Michele Loporcaro dodává, že dialekt je 

používán zpravidla ústně (tzn. chybí písemná produkce v daném dialektu) v rámci 

lokální komunity. Zároveň je nutné si uvědomit, že používání dialektu na formální 

úrovni (např. úřední styk či vzdělávací instituce) je vyloučeno (Loporcaro, 2009: 3). 

František Čermák zmiňuje důležitost dialektů z hlediska horizontální diferenciace 

jazyka, na jejímž základě dělíme jazyk užívaný na určitém teritoriu na dialekty a proti 

nim stojící (obv. původně) hlavní či centrální dialekt či varietu považovanou za standard 

a obvykle nazývanou spisovný jazyk (Čermák, 2001: 77).  Výběr dialektu, který je 

posléze označován za národní či spisovný jazyk, závisí do značné míry na politických a 

kulturních okolnostech
51

 (Hamplová, 2002: 168). Jako příklad politického vlivu na 

prosazení určitého dialektu bychom mohli zmínit prosazení kastilštiny jako státního 

jazyka na základě politické dominance Kastilského království
52

 či ustavení dialektu 

hlavního města (Paříže, Londýna či Moskvy) jako obecného kodi-fikovaného jazyka na 

základě politické a správní centralizace území (Francie, Anglie či Ruska) (Šabršula – 

Krejzová – Svobodová, 1983: 291), jako příklad kulturního vlivu bychom mohli uvést 

toskánštinu, jež byla přijata jako základ spisovného italského ja-zyka zejména díky 

kulturní (literární) tradici toskánských básníků Danta Alighieriho, Francesca Petrarky a 

Giovanniho Boccaccia. Tento toskánský kulturní vliv, jenž byl zprosředkován skrze 

toskánské nářečí, byl obecně přijímán, přičemž je nutné zmínit,    že politický vliv 

samotného Toskánska byl v podstatě marginální.    

Zároveň bychom měli zmínit také územní přesah dialektů, resp. nesoulad mezi 

jazykovými a politickými hranicemi územních jednotek a společenství, jež jazyk či dia-

lekt užívají. Již jsme hovořili o vztahu portugalštiny a galicijštiny a o faktu, že ač Ga-

licie není politickou součástí Portugalska, v lingvistickém kontextu můžeme hovořit      

                                                 
51

 Někdy je vzájemné odlišení dvou jazyků či dialektů těchto jazyků velmi problematické a sporné, což 

můžeme demonstrovat na skutečnosti, že „čeština a slovenština, jazyky vzájemně srozumitelné z 90-95%, 

jsou považovány za odlišné, zatímco „dialekty“ čínštiny, navzájem nesrozumitelné, jsou někdy mylně 

řazeny pod jeden jazyk“ (Duběda, 2005: 16). 

52
 Díky silnému politickému vlivu Kastílie se kastilština rozšířila i do oblastí, jež disponovaly svým vlast-

ním jazykem (Katalánsko či Baskicko). V některých případech docházelo v politickém zájmu k naprosto 

účelovým desinterpretacím lingvictických skutečností. Během diktatury Franciska Franca tak byla např. 

katalánština označována za pouhý dialekt kastilštiny (Petráš: 2012: 214).     
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o společném portugalsko-galicijském jazykovém prostoru, v jehož rámci jsou galicijské 

dialekty řazeny mezi dialekty evropské varianty portugalského jazyka.  

 

 

4.2 Klasifikace dialektů evropské portugalštiny 

 

Po obecné definici pojmu dialekt přistoupíme k vlastnímu rozdělení a popisu 

dialektů evropské portugalštiny, přičemž musíme zmínit fakt, že většina lingvistů zabý-

vajících se problematikou klasifikace dialektů evropské portugalštiny systematicky třídí 

a analyzuje tzv. kontinentální dialekty – tzn. dialekty, kterými se hovoří v pevninském 

Portugalsku. Azorské a madeirské dialekty evropské portugalštiny byly klasifikovány 

zejména Luísem Lindleyem Cintrou (Cunha - Cintra, 1999: 19). Zároveň je třeba zmínit 

skutečnost, že evropská portugalština je považována za jeden z nejvíce homogenních 

románských jazyků, z čehož vyplývá, že rozdíly mezi jednotlivými dialekty jsou 

relativně malé a vzájemná srozumitelnost těchto dialektů je velmi vysoká
53

.  

Chceme-li klasifikovat dialekty evropské portugalštiny, musíme se zmínit o zakla-

dateli portugalské dialektologie Josém Leite de Vasconcelosovi. Byl to právě Leite de 

Vasconcelos, kdo v roce 1897 vytvořil Dialektologickou mapu Portugalska (Mapa 

Dialectológico do Continente Português), jež představovala základ první klasifikace 
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 Příčinou této homogenity portugalštiny je pravděpodobně brzké dokončení tzv. reconquisty (znovu-

dobývání iberských území pod muslimskou nadvládou), díky němuž bylo možné již od 13. století budovat 

portugalský stát rozkládající se prakticky ve svých současných hranicích jako etnicky a jazykově homo-

genní. Zcela jasně zde vidíme souvislost mezi politickým vývojem (budování portugalského státu)            

a vývojem jazykovým (ve své podstatě integrační tendence ve vztahu mezi jednotlivými dialekty). Ještě 

lépe je vidět vliv brzkého vytvoření portugalského státu na podobu portugalštiny a jejích dialektů 

v porovnání s vývojem italského jazyka. Dialekty současné italštiny jsou vzájemně velmi rozdílné a tudíž 

– zcela logicky – obtížně srozumitelné. Důvod této rozdílnosti opět zcela jistě leží v politickém vývoji 

jazykového společenství. Itálie se narozdíl od Portugalska sjednotila až ve druhé polovině 19. století, tedy 

v době, kdy už většina italských dialektů měla za sebou staletý vývoj a identita jedinců s jednotlivými 

dialekty byla tak propojena (v důsledku chybějícího politického centra, s nímž by se tito jedinci mohli 

identifikovat), že trvalo několik desítek let, než se podařilo tato dialektální a regionální pouta oslabit        

a naopak posílit identitu italskou a společně s ní podpořit používání spisovného italského jazyka – jak řekl 

italský politik Massimo D´Azeglio – po vytvoření Itálie bylo ještě třeba vytvořit Italy (Rosůlek, 2002: 

25). Poloha portugalského království na periferii Evropy však zároveň portugalštinu do značné míry 

izolovala, a tak můžeme konstatovat, že v důsledku v svého izolovaného vývoje se portugalský jazyk 

udržel určitý stupeň archaičnosti (Svobodová, 2011: 10-11).   
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dialektů evropské portugalštiny. Leite de Vasconcelos ve své klasifikaci navrhl 

rozlišovat mezi primárními, sekundárními a terciárními dialektálními skupinami, jež 

bychom pro zpřesnění celé situace mohli označit jako dialekty (primární), subdialekty 

(sekundární) a subdialektální varianty (terciární) (Cintra, 1995: 125).  Vasconcelosova 

klasifikace portugalských dialektů vypadá následovně (v rámci klasifikace zmíníme 

pouze primární jazykové skupiny – dialekty – s jejich přesným geografickým 

vymezením): 

 dialekt interamnense – dialekt užívaný v oblasti Portugalska vymezené řekami 

Douro a Minho 

 dialekt trasmontano – dialekt, jímž hovoří obyvatelé oblasti Trás-os-Montes, 

přičemž Leite de Vasconcelos z této oblasti vyčleňuje zóny, kde se můžeme 

setkat s jazykovými variantami, které nemají galicijsko-portugalský základ – 

jedná se o mirandštinu -  mirandês, riodonorštinu -  riodonorês a guadra-

milštinu - guadramilês, jejichž základem je leónština (Ceolin, 2002: 62-83; 

Quarteu – Frías Conde: 2001: 89-105). 

 dialekt beirão – dialekt užívaný v oblasti Beiry 

 dialekt meridional – dialekt, kterým hovoří obyvatelé jižního Portugalska 

včetně oblasti hlavního města Lisabonu. 

 

Výše uvedená klasifikace byla samotným Leitem de Vasconcelos dvakrát 

přepracována (v letech 1901 a 1929), přičemž změny v klasifikaci se týkaly především 

subdialektů a jejich variant, hlavní členění dialektů zůstávalo nadále beze změn. 

Dalším odborníkem, který sestavil klasifikaci portugalských dialektů, byl Manuel 

de Paiva Boléo, jenž společně se svou žákyní Marií Helenou Santos Silva vydal v letech 

1959 a 1962 publikaci Mapa dos Dialectos e Falares de Portugal. Obě klasifikace – 

Boléova a Vasconcelosova - se rozcházejí zejména v terminologické rovině, ale jsou 

mezi nimi i podstatné rozdíly v samotném členění dialektů. Paiva Boléo a Maria Helena 

Santos Silva označují regionální varianty portugalského jazyka, které Leite de Vascon-

celos definoval jako dialekty (os dialectos), termínem nářečí (os falares)
54

. Paiva Boléo 
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 Čistě pro účely tohoto textu budeme termín dialecto, který používá Leite de Vasconcelos, překládat 

jako dialekt, a Boléův termín falar budeme překládat jako nářečí, i když si uvědomujeme, že význam slov 

dialekt a nářečí je identický. 
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a Maria Helena Santos Silva klasifikují nářečí evropské portugalštiny následovně (viz 

Paiva Boléo – Santos Silva, 1991: 43-79): 

 nářečí minhoto – oblast Minha 

 nářečí trasmontano 

 nářečí beirão – beirské nářečí  

 nářečí oblasti Baixo Vouga e Mondego 

 nářečí oblasti Castelo Branco e Portalegre 

 nářečí meridional – jižní oblasti 

 

Třetí klasifikaci portugalských dialektů představily v roce 1961 autorky Pilar 

Vázquez Cuesta a Maria Albertina Mendes da Luz (Cintra, 1995: 137). Obě autorky 

byly očividně ovlivněny Boléovou prací a ve své klasifikaci hovoří o falares – nářečí, 

portugalské území pak dělí do tří nářečních oblastí: 

 sever – tato nářeční oblast je tvořena provinciemi Minho, Douro a Trás-os-

Montes 

 střed – jedná se o oblast Beiry 

 jih – nářeční oblast portugalského jihu představují provincie Ribatejo, Alentejo, 

Estremadura a Algarve. Do této jižní oblasti náleží také oblast hlavního města 

Lisabonu, jehož jazyk autorky považují za normativní. 

 

Tato klasifikace je však některými odborníky kritizována vzhledem k faktu, že dělení 

Portugalska do jednotlivých nářečních oblastí respektuje spíše geografické aspekty, 

přičemž např. Luís Lindley Cintra uvádí, že zejména vymezení oblasti středu je 

problematické, neboť pouhý charakter hraniční oblasti není dostatečným důvodem pro 

vymezení této zóny jako samostatné nářeční oblasti (Cintra, 1995: 139). 

Ivo Castro v souvislosti s klasifikacemi vytvořenými Leite de Vasconselosem      

a Paiva Boléem upozorňuje na skutečnost, že ani jeden z výše uvedených autorů do své 

klasifikace nezařadil galicijské dialekty, jež podle Castra náležejí ke společnému gali-

cijsko-portugalskému jazykovému prostoru (Castro, 1991: 22). Autorem, který naopak 

do klasifikace portugalských dialektů galicijské dialekty zařadil, je Luís Lindley Cintra.  

Cintrova klasifikace, jež byla uvedena pod názvem Nova proposta de 

classificação dos dialectos galego-portugueses roku 1971 (Cintra, 1971), se snaží 

respektovat skutečnou jazykovou distribuci galicijsko-portugalských dialektů, což se 
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odráží ve skutečnosti, že tato klasifikace zahrnuje také galicijské dialekty, jimiž se 

hovoří na území nacházejícím se mimo politické hranice Portugalska
55

. Naopak některé 

oblasti ležící v blízkosti Bragancy, jež z politického a administrativního hlediska náleží 

Portugalsku, jsou z klasifikace vyloučeny vzhledem ke své náležitosti k leónské 

jazykové oblasti (Cintra, 1995: 140). Vyloučení leónských dialektů z galicijsko-

portugalského jazykového prostoru se objevuje, jak bylo výše zmíněno, již v první 

klasifikaci portugalských dialektů Leite de Vasconcelose.   

Cintra člení dialekty evropské portugalštiny (Cintra klade velký důraz na 

galicijsko-portugalskou jazykovou vzájemnost) následovně: 

 galicijské dialekty 

 severní portugalské dialekty 

 středo-jižní portugalské dialekty  

      

Geografické rozšíření jednotlivých dialektů evropské portugalštiny je znázorněno na 

mapě č.1: 

Mapa č.1 – Rozložení hlavních dialektů na území kontinentálního Portugalska 

                                                 
55

 Jazyková hranice mezi severními portugalskými a galicijskými dialekty se kryje s politickou hranicí 

Portugalska a španělské Galicie. 
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Zdroj: Tláskal, 2006: 35. 

 

Ještě než přejdeme k popisu distinktivních rysů jednotlivých portugalských dia-

lektů, musíme se zmínit o situaci azorských a madeirských dialektů. Luís Lindley Cintra 

uvádí, že tyto dialekty vykazují velké množství shodných rysů se středo-jižními portu-
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galskými dialekty, za jejichž „prodloužení“ je podle Cintry možné tyto ostrovní dialekty 

považovat (Cunha - Cintra, 1999: 19).     

 

 

4.3 Popis charakteristických rysů portugalských dialektů z hlediska fonetického 

 

V následující části diplomové práce se pokusíme podat alespoň rámcový přehled 

fonetických odlišností dialektů náležejících ke galicijsko-portugalské jazykové oblasti. 

Při práci využíváme klasifikaci Luíse Lindleye Cintry, jež jsme představili v kapitole 

Klasifikace dialektů evropské portugalštiny. 

 

 

4.3.1 Galicijské dialekty 

 

Pro galicijské dialekty, které, jak již bylo výše uvedeno, tvoří nedílnou součást 

galicijsko-portugalského jazykového prostoru, je typická neexistence znělé predorso-

alveolární frikativy [z] ve slovech jako rosa či fazer. Galicijskou výslovnost slova rosa 

je možno přepsat jako ['rro:sa], zatímco přepis tohoto slova v portugalských dialektech 

musí reflektovat existenci znělé predorsoalveolární frikativy [z] ['rro:za]. Kromě této 

znělé predorsoalveolární sibilanty [z] v galicijských dialektech schází také znělá 

palatální frikativa [ʒ], která je v portugalštině zapsána jako <j> či <g> (před samo-

hláskami [e] a [i]). Galicijské dialekty realizují na místě znělé [ʒ] neznělou frikativu [∫], 

jež bychom mohli najít třeba v portugalském slově enxada (Cunha - Cintra, 1999: 11). 

Slovo geral tak získává v galicijských dialektech podobu [∫ι'ral], zatímco v portu-

galských dialektech se stejný výraz vyslovuje jako [ʒι'ral]. 

Charakteristickým znakem společným galicijským a severoportugalským dia-

lektům je existence tzv. betacismu. Tento jazykový jev spočívající ve ztrátě fonologické 

opozice mezi labiodentální frikativou [v] a bilabiální okluzivou [b], bude zmíněn           

a podrobněji probrán mezi charakteristickými rysy severních portugalských dialektů 

(Tláskal, 2006: 36). 
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4.3.2 Severní portugalské dialekty 

 

Severní portugalské dialekty jsou charakterizovány existencí tzv. betacismu. 

Tento jev, který se dodnes projevuje a vyskytuje např. ve spisovné kastilštině, bychom 

mohli popsat jako zánik fonologické opozice mezi fonémy /v/ a /b/, jenž vyústil ve fúzi 

těchto dvou fonémů do jednoho fonému /b/, který může být realizován jako bilabiální 

okluzíva [b] či jako bilabiální frikativa [β].   

Další fonetický jev, který je typický pro severní portugalské dialekty, je 

fonetická realizace grafému <ch> jako palatální afrikáty [t∫]. Ve spisovné variantě 

portugalského jazyka (o português padrão) a ve středo-jižních portugalských dialektech 

je grafém <ch> realizován jako frikativa [∫]. Pro ilustraci rozdílné výslovnosti můžeme 

využít transkripce slova achar. Zatímco ve spisovné portugalštině a středo-jižních 

portugalských dialektech nacházíme v transkripci slova achar frikativu [∫] - [a∫ar], 

transkripce tohoto výrazu v severních portugalských dialektech reflektuje realizaci 

palatální afrikáty [t∫] - [at∫ar] (Cunha, Cintra, 1999: 11).  

     Distinktivním rysem severních portugalských dialektů je také existence a realizace 

apikoalveolární sibilanty [s], jež nacházíme také ve spisovné kastilštině, a její znělé 

podoby [z]. Apikoalveolární sibilanta [s] se realizuje např. ve slovech jako seis nebo 

passo, kde se ve spisovné portugalštině a ve středo-jižních portugalských dialektech 

realizuje predorsodentála /s/ (Cunha - Cintra, 1999: 11).  

Zejména v oblasti Minha a Doura včetně Porta můžeme pozorovat další cha-

rakteristický fonetický rys severních portugalských dialektů – diftongizaci přízvučných 

samohlásek [e] a [o]. Tento jev se odráží ve výslovnosti slov jako peso či porto 

následujícím způsobem – výraz peso bude vysloven jako ['piezu], výraz porto vysloví 

severoportugalští mluvčí jako ['pwortu].   

 

 

4.3.3 Středo-jižní portugalské dialekty 

 

     V rámci naší analýzy musíme zmínit také některé charakteristické rysy středo-jižních 

portugalských dialektů. V první řadě je nutno zmínit simplifikaci diftongů [ow] a [ej], 

které se redukují na vyslovené [o] a [e]. Redukce diftongu [ow] na [o] není typická jen 

pro středo-jižní portugalské dialekty, ale i pro spisovnou verzi evropské portugalštiny. 

Jako příklad této redukce nám může posloužit např. výraz ouro, jehož „středo-jižní 
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přepis“ by vypadal následovně: ['oru]. Jak jsme již uvedli, tato redukce se netýká pouze 

diftongu [ow] , ale ve středo-jižních portugalských dialektech se redukuje také diftong 

[ej]. Pro názornou ukázku této redukce bychom mohli použít výraz ferreiro, který 

bychom mohli přepsat jako [fι'Reru] (Cunha - Cintra, 1999: 17). 

     Dále bychom rádi zmínili některé alternace výslovnosti samohlásek a jejich barvy 

(timbre), které jsou typické pro středo-jižní portugalské dialekty. Jedná se zejména o: 

1. artikulaci přízvučného u jako [ü] (výslovnost se velmi přibližuje výslovnosti 

francouzského u) ve slovech jako tu či mula, která mluvčí vysloví jako [tü]      

a [müla] 

2. artikulaci diftongu ou jako [ö] (také zde se výslovnost velmi přibližuje 

výslovnosti francouzské) mapř. ve slově pouca, které bude vysloveno pöca 

3. redukci finální nepřízvučné samohlásky o. Tato samohláska bude vyslovena 

jako [ə] ve slovech copo či tudo, jež budou mluvčími realizovány jako copə či 

tüdə. 

 

 

4.4 Popis charakteristických rysů portugalských dialektů z hlediska lexikálního 

 

Dialekty evropské portugalštiny mohou být členěny a klasifikovány nejen podle 

fonetického klíče, ale je možné je klasifikovat i podle jejich lexikální struktury. Z hle-

diska původu slovní zásoby můžeme postavit proti sobě středo-jižní portugalské 

dialekty na straně jedné a severní portugalské dialekty společně s dialekty galicijskými 

na straně druhé. Tato skutečnost je dána faktem, že ve středo-jižních portugalských 

dialektech existuje část slovní zásoby, jež je arabského původu, zatímco stejná slovní 

zásoba využívaná mluvčími v Galicii a severním Portugalsku je původu latinského či 

vizigótského. Tato distribuce slovní zásoby různého základu je samozřejmě způsobena 

politickými vlivy, jimž byla portugalská a galicijská území v historii ovlivněna. Jih Por-

tugalska byl součástí arabského záboru Pyrenejského poloostrova, který trval od po-

loviny 8. století do poloviny 13. století, kdy portugalští křesťané znovu dobyli nej-

jižnější části portugalského území obsazená muslimskými jednotkami (Binková, 2004: 

23). Právě dlouhodobá arabská přítomnost ovlivnila slovní zásobu středo-jižních 

portugalských dialektů, zejména v oblasti zemědělství  a potravinářství. Naopak severní 

oblasti dnešního Portugalska a oblast celé Galicie zůstaly po celé období arabského 

záboru portugalského jihu v křesťanských rukou, což se projevilo v podobě slovní 
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zásoby severoportugalských a galicijských dialektů, jež má – jak již bylo výše zmíněno 

-  ryze latinský a vizigótský původ. Cunha a Cintra uvádějí, že severní části Portugalska 

a Galicii můžeme považovat za konzervativní nejen v lingvistickém slova smyslu (po-

užívání slovní zásoby latinského a gótského původu), ale např. i v oblasti umění, kdy ve 

středověku se v jižním Portugalsku velmi progresivně prosazoval gotický sloh, zatímco 

severní oblasti konzervativně lpěly na starším románském slohu (Cunha - Cintra, 1999: 

18-19; Zavadil, 1998: 54-56). 

Opozice mezi dialekty portugalského jihu a severoportugalskými a galicijskými 

dialekty může být názorně vyjádřena dvojicemi slov různého jazykového základu, které 

uvádíme v tabulce č.4: 

 

Tabulka č.4 – Slova arabského a latinského/vizigótského původu 

Slovo arabského původu Slovo latinského/vizigótského 

původu 

Český překlad 

Almece Soro syrovátka 

Ceifar Segar žnout, sekat 

Maçaroca Espiga klas 

Chibo Cabrito kůzle 

Borrego cordeiro/anho beránek, jehně 

Zdroj: Ribeiro, 1995: 179-181.   

      

Obecně můžeme říci, že slova arabského původu uvedená v prvním sloupci lze 

ztotožnit se středo-jižními portugalskými dialekty, zatímco slova latinského či vizigót-

ského původu nacházející se ve druhém sloupci náleží ke galicijským a severo-

portugalským dialektům. 
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5 

Odraz staré portugalštiny 

 

 5.1 Odraz staré portugalštiny v současných dialektech evropské portugalštiny 

 

Hlavním cílem předkládané diplomové práce je identifikovat vlivy a pozůstatky 

staré portugalštiny v současných portugalských dialektech. Jak již bylo výše několikrát 

zmíněno, tyto vlivy budou hledány v jednotlivých jazykových subsystémech portu-

galských dialektů - fonetickém, lexikálním a morfosyntaktickém. V rámci analýzy 

dialektů současné evropské portugalštiny se budeme soustředit na severní a středo-jižní 

portugalské dialekty. I přes několikrát výše zmíněnou jednotu portugalsko-galicijského 

jazykového prostoru ponecháme stranou dialekty galicijské. 

 

 

5.1.1 Odraz staré portugalštiny ve fonetickém plánu portugalských dialektů  

 

Pokud se zaměříme na reflexi staré portugalštiny v dialektech evropské varianty 

současného portugalského jazyka z hlediska fonetického (příp. fonologického), můžeme 

relativně snadno identifikovat několik pozůstatků staroportugalské výslonosti.  

Jak již bylo zmíněno v kapitole věnované popisu charakteristických rysů portu-

galských dialektů, jedním z charakteristických rysů severních portugalských dialektů je 

existence betacismu. Právě tento jazykový jev, jež je typický nejen pro severní Portu-

galsko, ale také pro Galicii a Kastilii, můžeme chápat jako jeden z velmi výrazných 

odrazů fonetického subsystému staré portugalštiny v současných portugalských dia-

lektech. Existenci betacismu můžeme vystopovat již ve fázi lidové latiny a jejím pře-

chodu do galicijsko-portugalské iberorománštiny. Badatelé věnující se problematice 

betacismu však nejsou jednotní v názoru na skutečnost, zda tento výrazný fonetický rys 

zasáhl celé území, na němž se hovořilo starou portugalštinou, nebo zda se jednalo          

o fonetický rys, jenž byl již od počátku svého výskytu dialektálně vymezen. Lindley 
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Cintra zastává názor, že betacismus byl od počátku typický pro oblasti severního Portu-

galska. Cintrova teze je podporována i Teyssierem, který uvádí, že již ve vývojové fázi 

staré portugalštiny existovala distinkce mezi fonémy /v/ a /b/ a betacismus se vysky-

toval pouze na severu Portugalska. Tvrzení obou zmíněných lingvistů koresponduje se 

současným stavem portugalských dialektů, kdy se s betacismem setkáme u severo-

portugalských dialektů, zatímco dialekty středo-jižní nejsou tímto jevem zasaženy         

a evidentně v nich - stejně jako v mozarabštině - existovala fonologická opozice mezi 

fonémy /v/ a /b/, jež se stala součástí spisovné portugalštiny. V každém případě je 

možné považovat betacismus v severoportugalských dialektech za významný odraz 

staré portugalštiny ve fonetickém subsystému současných severních portu-galských 

dialektů.  

Další odrazem staré portugalštiny ve fonetickém subsystému současných portu-

galských dialektů je realizace palatální afrikáty [t∫] v severních portugalských dia-

lektech. Palatální afrikáta [t∫] stála během vývoje portugalského jazyka v opozici k pre-

palatální frikativě [∫]. Během vývojové fáze klasické portugalštiny však afrikáta [t∫] 

ztratila okluzivní složku své výslovnosti a splynula s frikativou [∫]. Tuto skutečnost 

reflektuje současná evropská portugalština i její středo-jižní dialekty. Jinou situaci však 

pozorujeme v oblastech severního Portugalska, kde se palatální afrikáta [t∫] udržela a se-

veroportugalská výslovnost některých slov je tedy výrazně odlišná od spisovné normy 

(português padrão) i od dialektů středního a jižního Portugalska. Existenci palatální 

afrikáty [t∫] tedy můžeme chápat jako rys staré portugalštiny existující na počátku 

vývojové fáze klasické portugalštiny, jež se dodnes projevuje ve fonetickém subsystému 

severoportugalských dialektů.   

Jako další fonetický projev vlivu staré portugalštiny na portugalské dialekty lze 

vnímat realizaci apikoalveolární sibilanty /ś/ a její znělé podoby /ź/. Ze spisovné portu-

galštiny vymizely oba tyto konsonanty na konci 16. století, kdy byl původní systém 

sibilant (sykavek) tvořený čtyřmi hláskami - výše zmíněnými apikoalveolárními 

sibilanty /ś/ a /ź/ společně s dvojící predorsodentál /s/ a /z/ - zredukován na dvojici /s/   

a /z/, se kterou se setkáváme v současné portugalštině. Při pohledu na systémy sibilant 

portugalských dialektů lze konstatovat, že v severních portugalských dialektech se reali-

zují všechny čtyři původní sibilanty - apikoalveoláry i predorsodentály. Jedná se tedy     

o přesný odraz situace portugalského jazyka před koncem 16. století. V jižních dialek-

tech se ve shodě s português padrão vyskytují převážně predorsodentály. Určitou ano-

málii představuje přechodová zóna rozprostírající se mezi severozápadním a středo-
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východním Portugalskem, kde jsou realizovány pouze apikoalveolární sibilanty /ś/ a /ź/. 

Podle oblasti svého rozšíření je tento fonetický jev nazýván „beirské s“ (s beirão).   

Prvky staré portugalštiny je možné identifikovat také ve vokalickém systému 

portugalských dialektů. Jedná se zejména o odlišnou dialektální výslovnost diftongu 

[ow] ve srovnání s português padrão. S diftongem [ow], který prošel ve vývojové fázi 

klasické portugalštiny redukcí - monoftongizací a v současné spisovné portugalštině se 

realizuje jako [o], se setkáváme v severních portugalských dialektech. Tento specifický 

rys severoportugalských dialektů je také odrazem staré portugalštiny. Dialekty středo-

jižní, jak již bylo zmíněno v kapitole pojednávájící o rozdílech mezi severními a středo-

jižními dialekty,  tento diftong redukovaly na prosté [o]. Je však nutné zmínit, že           

u některých portugalských výrazů obsahujících diftong [ow] nedošlo k monoftongizaci, 

ale k disimilaci. Jedná se o slova, v nichž je možné nahradit diftong [ow] diftongem 

[oi]. Jako příklad můžeme zmínit slovo ouro, jež se vyskytuje také v podobě oiro. Tato 

fonetická změna byla motivována odlišením výslovnosti dvou podobných elementů 

v rámci původního diftongu [ow].  

Mezi stopy staré portugalštiny v portugalských dialektech je možné zařadit 

realizaci vokálu [i] v nepřízvučné finální pozici. V současné portugalštině je nepří-

zvučné finální e realizováno jako [∂], ale v některých oblastech Portugalska - Paul 

Teyssier zmiňuje oblasti Minho, Beira Baixa, Algarve, Madeira a Azory - je realizována 

ve výše zmíněné podobě [i], jež je typická pro vývojovou fázi klasické portugalštiny. 

Při pohledu na oblasti výskytu této vokalické reflexe staré portugalštiny si lze povšim-

nout skutečnosti, že výslovnost [i] v nepřízvučné finální pozici není typická pro sever či 

jih Portugalska, ale nacházíme ji rozptýlenou po celém portugalském území včetně 

obou portugalských autonomních souostroví.  

Jedním z dalších projevů staré portugalštiny v dialektech současné portugalštiny 

je kolísání výslovnosti některých slovesných tvarů. Máme zde na mysli především 

výslovnost tvaru 1. osoby singuláru perfekta indikativu. Právě tento slovesný tvar se 

může z hlediska výslovnosti dialektálně lišit, ač jeho grafický zápis zůstává ve všech 

dialektech stejný. V rámci diplomové práce se zaměříme na tvary 1. osoby singuláru 

perfekta indikativu sloves 1. slovesné třídy (jedná se o slovesa zakončena v infinitivu     

-ar). Původní latinská koncovka těchto sloves se od té současné lehce odlišovala. 

Zatímco dnes jsou pravidelná slovesa ve výše zmíněné osobě a čísle zakončeny 

koncovkou –ei, v rámci původní latinské konjugace byla ke slovesným tvarům přidává-

na koncovka –ai. Tato koncovka se změnila – palatalizovala ‒ v důsledku kontaktu 
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s jodem. Výslednou podobou je nám dobře známá koncovka –ei. Tvar 1. osoby 

singuláru perfekta indikativu latinského slovesa amare byl tedy amai, v portugalštině se 

proměnil v amei. Jaké jsou ony regionální varianty výslovnosti této koncovky? 

Koncovka –ei má tři varianty. Jedná se o diftong [ej], diftong [αj] a [e], přičemž 

geografická distribuce je zhruba následující: diftong [ej] je rozšířen v severním a střed-

ním Portugalsku, s diftongem [αj] se setkáváme především v Lisabonu a velkých 

městech, polozavřené [e] je typické zejména pro oblast Alenteja, ale setkáme se s ním     

i v jiných oblastech jižního Portugalska. Spisovné normě dnes odpovídá jak výslovnost 

diftongu [ej], tak výslovnost diftongu [αj], přičemž první zmiňovaný diftong můžeme 

označit za starší vývojovou variantu. K rozrůznění výslovnosti koncovky –ei zřejmě 

došlo ve vývojové fázi klasické portugalštiny, kdy se opět projevil určitý konzer-

vatismus severu Portugalska, jež udrželo původní výslovnost [ej]. K jimému vývoji 

došlo v Lisabonu, kde se prosadila výslovnost [αj], kterou můžeme chápat jako moder-

nější. Příčinou této změny byla zřejmě snaha o disimilaci dvou blízkých fonémů ve 

slovech jako leite. Tato disimilace se projevila velarizací polozavřeného [e], pokud za 

ním následovala palatální souhláska či jod. Tento jev byl nejprve chápán jako typicky 

lisabonský, postupem času se však pevně usadil ve spisovné normě portugalštiny           

a získal také určitý sociálná rozměr, neboť – jak zmiňuje Petra Svobodová – výslovnost 

[αj] se stala běžnou u vyšších a vzdělanějších společenských vrstev (Svobodová, 2011: 

60-64). Poněkud méně pozornosti bylo věnováno variantě, s níž se setkáváme na portu-

galském jihu, především v Alenteju. Jedná se o výslovnost polozavřeného [e], jež se 

vyvinula monotongací původního diftongu [ej]. Vzhledem ke skutečnosti, že tato změna 

nezasáhla oblast Lisabonu a nestala se součástí spisovné normy, nebyla jí věnována tak 

velká pozornost.   

     

 

5.1.2 Odraz staré portugalštiny ve lexikálním subsystému portugalských dialektů  

 

Stopy staré portugalštiny je samozřejmě možné identifikovat také v lexikálním 

subsystému portugalských dialektů, ačkoliv četnost jejich výskytu je nižší než v případě 

subsystému fonetického. 

Jako jeden z příkladů stop staré portugalštiny v portugalských dialektech může 

zajisté sloužit výraz griséu, který se užívá v oblasti jižního a východního Algarve. Podle 

Lindleye Cintry, který se výzkumu původu tohoto slova intenzivně věnoval, představuje 
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výše zmíněný výraz odraz mozarabské iberorománštiny přenesený do jednoho 

z jihoportugalských dialektů. Základem slova griséu byl latinský výraz pisellum, který 

se na základě specifického vývoje fonetického subsystému mozarabské iberorománštiny 

vyvinul do této své specifické podoby (Cintra, 1995: 109-116). Na zbytku portugal-

ského teritoria se setkáváme s výrazem ervilha, který výchazí z původního latinského 

slova ervilia, které na území Pyrenejského poloostrova proniklo již v počáteční fázi ro-

manizace iberského prostoru (Magno, 1961: 14-15). 

Dalším výrazem, který můžeme označit za stopu starších vývojových fází staré 

portugalštiny, je výraz almece, jenž do češtiny přeložíme jako syrovátka. Toto slovo je 

v některých jižních dialektech užíváno místo slova soro, které má románský původ        

a prosadilo se do slovní zásoby spisovné portugalštiny. Výraz almece je opět typickým 

příkladem vlivu arabského jazyka, příp. mozarabské iberorománštiny na současnou po-

dobu lexikálního subsystému jihoportugalských dialektů (Ribeiro, 1995: 170-172). 

Mezi stopy staré portugalštiny v lexiku portugalských dialektů je možné zařadit  

i výraz úbere - česky vemeno, jenž je užíván především v severním Portugalsku a stal se 

tedy jedním z charakteristických rysů některých severoportugalských dialektů (Cintra, 

1995: 66). Výraz úbere stojí v protikladu k rozšířenějšímu výrazu amojo, jenž se 

vyskytuje také ve variantách amonjo či mojo. Cintra chápe výraz amojo jako „inovaci, 

která byla dobře přijata“ (Cintra, 1995: 67), jež vznikla deverbalizací slovesných tvarů 

(a)moger - a(monger) či (a)mugir -  (a)mungir, které lze přeložit jako bučet.      

 

 

5.1.3 Odraz staré portugalštiny v morfosyntaktickém subsystému portugalských 

dialektů 

 

Také morfosyntaktický subsystém portugalských dialektů do určité míry 

reflektuje vývojové fáze staré portugalštiny. Zároveň je však nutné zdůraznit sku-

tečnost, že morfosyntaktický subsystém jednotlivých jazykových systémů, jak již bylo 

ostatně výše zmíněno, podléhá jazykové změně méně často než např. subsystém 

fonetický. Toto obecné pravidlo platí samozřejmě také pro portugalské dialekty. 

I přes tuto relativní stabilitu a homogenitu portugalského morfosyntaktického 

subsystému lze nalézt v jednotlivých dialektech určité projevy staré portugalštiny. Jako 

vhodný příklad těchto staroportugalských slov může sloužit např. dialekt oblasti Alto 

Minho, který je řazen mezi severní portugalské dialekty.  V dialektu oblasti Alto Minho 
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lze najít několik prvků, které je možné označit za archaické. Kromě stahování předložky 

com se členem určitým i neurčitým
56

 patří mezi morfologické jevy, jejichž původ 

výchází z vývojových fází staré portugalštiny, také podoba slovesného tvaru 2. osoby 

množného čísla přítomného času indikativu, kde lze nalézt koncovku -des, která se 

v portugalštině vyskytovala zhruba do počátku 15. století, kdy došlo ke ztrátě inter-

vokalické dentály [d]. Tímto způsobem vznikly slovesné tvary 2. osoby množného čísla 

přítomného času indikativu, které se dochovaly až do moderní fáze portugalského jazy-

ka. Slovesný tvar, který se vyskytoval v portugalštině ve 14. století fazedes, se vyvinul 

v tvar fazeis užívaný do dnešních dní ve spisovné portugalštině (Teyssier, 1982: 68). 

K výše zmíněné změně však nedošlo v dialektu oblasti Alto Minho, a tak dnes stále od-

povídá dialektální podoba slovesného tvaru 2. osoby množného čísla přítomného času 

indikativu středověkému tvaru fazedes (Domingos, 2004: 15-16).    

Dalším zřejmým projevem vlivu staré portugalštiny na podobu morfo-

syntaktickýho subsystému portugalských dialektů, lépe řečeno na podobu 

morfosyntaktického subsystému dialektů portugalských regionů Alenteja a Algarve, je 

používání  gerundia ve vazbě se slovesem estar, kterou je vyjádřen průběh určitého děje 

(Móia – Viotti, 2004: 115). Spisovný portugalský jazyk v této funkci užívá vazby výše 

zmíněného slovesa estar s předložkou a následovanou infinitivním tvarem 

významového slovesa. Jako příklad může zmínit následující větu: Estou a falar com o 

meu pai (česky tato věta znamená právě hovořím se svým otcem). Stejná věta 

v alentejském či algarvském podání vypadá následovně: Estou falando com o meu pai. 

Tato dialektální varianta se zcela shoduje s konstrukcí, kterou užívá pro vyjádření 

průběhu děje brazilská portugalština. Kromě brazilské portugalštiny však identickou 

vazbu nacházíme i v jiných románských jazycích, např. v italštině (Sto parlando con 

mio padre) či kastilštině (Estoy hablando con mi padre). Vzhledem ke skutečnosti, že 

vazba slovesa estar s gerundiem se vyskytuje jak v brazilské portugalštině, tak v jiných 

románských jazycích, je téměř jisté, že tato vazba se dříve vyskytovala i v evropské 

portugalštině. Na současné úrovni výzkumu staré portugalštiny však nejsme schopni 

zcela přesně stanovit, kdy byla vazba slovesa estar s gerundiem nahrazena vazbou 

slovesa estar s předložkou a doplněnou významovým slovesem. Toto specifický 

fenomén zůstává nadále námětem jazykovědného bádání. Je však nutné doplnit, že 

                                                 
56

 Tvary vzlešlé z kontrakce předložky com se členem určitým a neurčitým vypadají následovně: com + o 

→ co; com + um → cum (Domingos, 2004: 13). 
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v dialektech Alenteja a Algarve se gerundium neužívá pouze v perifrázi se slovesem 

estar, ale lze konstatovat, že obecně se v těchto dialektech tvar gerundia používá více 

než ve spisovné evropské portugalštině.  

Jiným pravděpodobným příkladem vlivu staré portugalštiny na morfologickou 

podobu portugalských dialektů je užívání tzv. flektivního gerundia (port. gerúndio 

flexionado) v dialektech portugalského Alenteja a Algarve. Tento slovesný tvar, který 

„společně s osobním infinitivem
57

 činí z portugalštiny jazyk schopný spojovat morfémy 

vyjadřující osobu/číslo s nefinitními slovesnými formami, představuje velmi dobře 

etablovaný a plně produktivní dialektální prvek, který spisovný jazyk zcela ignoruje“.
58

   

Také zde však narážíme na  potíže s datací tohoto jevu v historickém vývoji portu-

galštiny. 

 

5.2 Odraz staré portugalštiny v současných dialektech evropské portugalštiny - shrnutí 

 

Celkově lze konstatovat, že pokud porovnáme odraz staré portugalštiny v por-

tugalských dialektech, docházíme k jednoznačnému závěru, že severní portugalské 

dialekty jsou výrazně konzervativní a uchovávají relativně velké množství zejména fo-

netických rysů, jež odpovídají jednotlivým vývojovým fázím staré portugalštiny. Pokud 

se zaměříme na lexikální subsystém portugalských dialektů, pozorujeme, že stopy star-

ších jazykových vývojových fází lze najít ve všech portugalských dialektech. V kon-

textu severních portugalských dialektů se jedná zejména o některé výrazy vizigótského 

původu, v případě středo-jižních dialektů se jedná o slovní zásobu arabského původu. 

Odrazy staré portugalštiny nejméně zasažený je morfosyntaktický systém portugalských 

dialektů, což - vzhledem ke skutečnosti, že morfosyntaktický systém obecně je nejvíce 

rezistentní vůči jazykovým změnám - není překvapivé. Námětem případného dalšího 

výzkumu by mohla být situace dialektů portugalských regionů Alentejo a Algarve, 

                                                 
57

 Osobní infinitiv představuje z hlediska romaánských jazyků portugalské specifikum. Problematice 

tohoto slovesného tvaru se věnuje např. Jaromír Tláskal (Tláskal, 2005: 227-239) či Zdeněk Hampejs 

(Hampejs, 1962: 177-194). 

58
 „O gerúndio flexionado, que a par do infinitivo flexionado faz do português uma língua capaz de 

associar morfemas de pessoa/número a formas não finitas do verbo, é um elemento dialectal bem 

estabelecido e plenamente produtivo que a língua padrão ignora“.  Text dostupný na http://cvc.instituto-

camoes.pt/hlp/geografia/dialectosportugueses.pdf, ověřeno k 30. Červnu 2013. 



 

 75 

jejichž morfosyntaktické subsystémy některé prvky staré portugalštiny uchovaly do 

dnešních dní.  

Pokud se zaměříme na časové období, ze kterého pochází nejvíce stop staré por-

tugalštiny v současných portugalských dialektech, jednoznačně identifikujeme období 

mezi polovinou 16. století a počátkem 17. století. Jedná se tedy o počáteční období 

vývojové fáze klasické portugalštiny, jež předcházelo celkové stabilizaci portugalského 

jazyka, po níž již nedocházelo k zásadním změnám v jednotlivých jazykových sub-

systémech.      
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6 

 

Závěr 

 

Portugalský jazyk, stejně jako kterýkoliv jiný jazyk, představuje velmi složitý 

organismus s vlastní historií, vývojem a současností. Jakýsi průnik těchto tří složek 

portugalského jazyka - historie portugalštiny, jejího vývoje a jejího současného stavu - 

představuje předkládaná diplomová práce. 

Jazykový vývoj můžeme nahlížet z perspektivy synchronní, jež reflektuje ja-

zykovou současnost mluvčího, či z perspektivy diachronní reflektující jednotlivé vý-

vojové jazykové fáze v minulosti a budoucnosti. Hybnou silou a podstatou jazykového 

vývoje je jazyková změna, která, pokud se prosadí a je akceptována jazykovým spo-

lečenstvím, výrazně ovlivňuje podobu celého jazykového systému, ačkoliv se původně 

objevila pouze v některém ze subsystémů daného jazyka, což můžeme chápat jako 

potvrzení myšlenky Ferdinanda de Saussera o těsném spojení a propojení jednotlivých 

jazykových subsystémů. Jazykové změny mohou mít vnější či vnitřní příčiny.     

Portugalština je řazena do indoevropské jazykové rodiny, kde společně s dalšími 

jazyky vzniklými z latiny vytváří románskou podskupinu. Jazykovým systémem, z ně-

hož portugalština vznikla, byla lidová latina – jazyk běžné komunikace obyvatel Řím-

ské říše stojící v opozici k latině spisovné, kterou používali především literáti a rétoři. 

Z geografického hlediska patří portugalština k nejrozšířenějším jazykům, neboť portu-

galsky hovořící obyvatelstvo žije v osmi zemích na čtyřech kontinentech. Tento fakt je 

logickým důsledkem portugalské zámořské expanze a následného vytvoření rozsáhlého 

koloniálního impéria. Kromě zemí, ve kterých je portugalský jazyk používán jako jazyk 

úřední, existují některé další oblasti ležící především v Africe a Asii, kde je k běžné 

komunikaci užívána portugalština či kreolské jazyky vzniklé na její bázi.   

Samotný vývoj portugalského jazyka představuje dlouhotrvající proces reflektu-

jící nejen vnitřní proměny jazykového systému, ale také zcela samozřejmě reagující na 

vnější podněty přicházející z okolí – jedná se zde zejména o politické, sociální či 

kulturní faktory ovlivňující vývoj a podobu portugalského jazyka v období od vzniku 

iberské románštiny až do okamžiku, kdy byla dovršen vývoj moderní portugalštiny. 
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Celý tento složitý proces vývoje portugalštiny můžeme členit na několik fází, přičemž 

mezi lingvisty, kteří se touto problematikou zabývají, nepanuje úplná shoda ohledně 

vymezení jednotlivých vývojových fází tohoto jazyka. I přes tuto dílčí nesrovnalost mů-

žeme ve vývoji portugalského jazyka následující období : lidová latina → galicijsko-

portugalská iberorománština → stará portugalština → klasická portugalština → moderní 

portugalština. Během všech těchto fází docházelo a dochází nejen k celkovému vývoji 

jazykového systému, ale změny samozřejmě zasahly i jednotlivé jazykové subsystémy – 

v našem případě subsystém fonetický, morfosyntaktický a lexikální, přičemž jednotlivé 

subsystémy se vyvíjejí v různých obdobích s různou dynamikou.  

 Evropská portugalština má své dialekty, jejichž výzkum probíhá nepřetržitě         

od přelomu 19. a 20. století. Výsledkem tohoto dlouhodobého výzkumu dialektální 

podoby portugalského jazyka je několik klasifikací a poznaní, že evropská portugalština 

představuje velmi homogenní jazyk, jehož dialekty mají tendenci se integrovat. Proto  

se také s přibývajícími klasifikacemi snižoval počet identifikovaných dialektů. Lindley 

Cintra v poslední relevantní klasifikaci portugalských dialektů hovoří pouze o dvou 

skupinách dialektů na území současného Portugalska – dialektech severních a dia-

lektech středo-jižních. K těmto dvěma skupinám Cintra řadí ještě dialekty galicijské, 

neboť si je vědom jazykové vzájemnosti Portugalska a Galicie a jednoty galicijsko-

portugalského jazykového prostoru. 

 Cílem předkládané diplomové práce bylo odpovědět na otázku, zda je možné 

identifikovat v současných dialektech evropské portugalštiny stopy staré portugalštiny. 

Pro účely analýzy jsme stanovili následující hypotézu: prvky staré portugalštiny jsou 

nejvíce patrné ve fonetickém subsystému, méně často se s nimi setkáváme v subsystému 

lexikálním a v subsystému morfosyntaktickém je jejich výskyt minimální. Po provedení 

analýzy můžeme říci, že hypotéza se ukázala jako pravdivá, neboť pokud porovnáme 

odraz staré portugalštiny v současných portugalských dialektech, docházíme k cel-

kem jednoznačnému závěru, že severní portugalské dialekty jsou výrazně konzervativní 

a uchovávají relativně velké množství zejména fonetických rysů odpovídajících 

jednotlivým vývojovým fázím staré portugalštiny. Lexikální subsystém portugalských 

dialektů je zasažen plošně, což v praxi znamená, že stopy starších jazykových fází 

portugalštiny lze najít ve všech portugalských dialektech, přičemž severní portugalské 

dialekty jsou zasaženy především výrazy vizigótského původu, středo-jižní dialekty 

vykazují stopy vlivu arabského lexika. I v tomto případě můžeme hovořit o vlivu staré 

portugalštiny, neboť některé původně arabské výrazy vstoupily do portugalštiny            
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a později se staly archaickými, ale v dialektech zůstaly stále živými. Relativně nejméně 

zasažen starou portugalštinou je morfosyntaktický subsystém portugalských dialektů, 

což - vzhledem ke skutečnosti, že morfosyntaktický systém obecně je nejvíce rezistentní 

vůči jazykovým změnám - není překvapivé. Možná by bylo užitečné zmínit se o ča-

sovém období, ze kterého pochází nejvíce stop staré portugalštiny v současných portu-

galských dialektech. Tímto obdobím bude jednoznačně časový úsek mezi polovinou 16. 

století a počátkem 17. století, kdy se portugalština dostává do své klasické vývojové fá-

ze a pomalu se schyluje k celkové stabilizaci portugalského jazyka, po níž již ne-

docházelo k zásadním změnám v jednotlivých jazykových subsystémech.      
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Resumé (v portugalském jazyce) 

  

  

Cada língua – também a língua portuguesa - representa um organismo vivo que se 

desenvolve continuamente. A base e também a causa deste desenvolvimento é a mu-

dança da língua que pode ser de caráter linguístico, histórico, social ou psicológico.    

 O tema desta tese de diploma é a reflexão do português antigo nos dialetos do por-

tuguês europeu contemporâneo. Queremos saber se o português antigo deixou os seus 

vestígios nos dialetos do português europeu contemporâneo. A hipótese que preparámos 

para esta análise supõe que não todos os subsistemas da língua analisada desenvolvem 

com a mesma velocidade e intensidade. As mudanças mais radicais podemos observar 

no plano fonético dos dialetos, há algumas mudanças também no subsistema lexical, 

mas o subsistema morfo-sintático altera pouco. Analisamos os dialetos portugueses         

e comparamos as divergências entre os dialetos e a língua padrão e tentamos de explicar 

estas divergências nos termos do português antigo e os seus vestígios.  

 Analisando o desenvolvimento da língua portuguesa chegámos a seguinte pe-

riodização da história da língua portuguesa: o latim vulgar ( 218 AC – finais do século 

V) → o ibero-românico galego-português (século VI – finais do século XII) →               

o português antigo (século XIII – 1536) → o português clássico (1536 – finais do século 

XVIII) → o português moderno (século XIX – até hoje).  

 A situação dialetal do português foi analisada também. Baseando-nos nas obras 

dos mais importantes dialetólogos portugueses – José Leite de Vasconcelos, Manuel de 

Paiva Boléu e Lindley Cintra ‒ comparámos as classificações existentes dos dialetos 

portugueses e ao final usámos aquela de Cintra (consideramo-la a mais adequada e 

logicamente a mais atual) que divide os dialetos portugueses em três grupos – os 

dialetos centro.meridionais, os dialetos setentrionais e os dialetos galegos. Todos os três 

grupos dialetais foram comparados e analisados com o objectivo de encontrar neles os 

restos do português antigo. Chegámos à concluão que até hoje podemos identificar nos 

dialetos do português europeu alguns elementos cuja existência foi causada pela 
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influência do português antigo. Há muitas divergências no plano fonético (especial-

mente no plano fonético dos dialetos setentrionais), também no plano lexical en-

contrámos relativamente muitos casos dos vestígios do português clássico. Só o sub-

sistema morfo-sintático fica pouco influencionado pelo português antigo mas este fato 

não é surpreendente porque o sub-sistema morfo-sintático é em geral muito resistente às 

mudanças. A nossa hipótese foi então confirmada. 
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