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 Student Jiří Bedrníček si pro svou bakalářskou práci stanovil cíl podrobně popsat roli a 

význam portugalštiny v mezinárodních organizacích a popsat působení Společenství portugalsky 

mluvících zemí, jehož hlavní náplní je šířit portugalský jazyk ve světě. Na první pohled jde o 

záslužnou činnost, neboť podobným tématem se doposud nikdo v České republice nezabýval. Autor 

k jeho zpracování tak přistoupil velmi zodpovědně a některé z těchto organizací i sám oslovil.  

 Samotný text práce je rozčleněn na pět základních částí: 1. Mezinárodní organizace a jazyk, 2. 

CPLP a portugalština, 3. Mezinárodní organizace a portugalština, 4. OSN a 5. Vyhodnocení analýzy. 

V první obecné části se autor snaží definovat základní pojmy, s kterými bude dále pracovat 

(mezinárodní organizace, oficiální, pracovní jazyk či jazyk vnější komunikace). V druhé nejobsáhlejší 

části práce se velice podrobně zabývá mezinárodní organizací CPLP (Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa). Nejprve vymezuje pojem Lusofonie, který je úzce spjat s působností této 

organizace. Následně již popisuje postupně dějiny lusofonního společenství, konkrétně snahy o 

sbližování a spolupráci národů, jejichž úředním jazykem je portugalština. Poté se již dostává 

k založení vlastní CPLP a líčí její strukturu a funkce. Nezapomíná ani na přidruženou organizaci IILP 

(Instituto Internacional da Língua Portuguesa). Jádrem této části je popis působnosti CPLP 

prostřednictvím různých dokumentů (Lisabonský a Brasilský akční plán) či pořádání kolokvií o 

portugalském jazyce. Krátce se také zabývá aktuální pravopisnou reformou portugalského jazyka. 

V třetí části čtenář nachází přehled světových mezinárodních organizací, jež používají portugalštinu 

jako pracovní jazyk či jejichž členy jsou lusofonní země. V části čtvrté autor popisuje snahu 

lusofonních zemí o uznání portugalštiny jako jednoho z úředních jazyků OSN, což ale bude i do 

budoucna poměrně složité. Na závěr práce graficky znázorňuje rozšíření portugalštiny jako pracovního 

jazyka v rámci mezinárodních organizací. Práce dále obsahuje celou řadu obrazových příloh vhodně 

doplňujících text práce, dále povinný anglický a český abstrakt, seznam použité literatury i použitých 

zkratek a portugalsky psané  resumé.  

 Práce působí poměrně vyváženě a přehledně. Je zřejmé, že autor musel při zpracování tohoto 

nezvyklého tématu vynaložit velké úsilí. Nicméně obsahuje i některé nedostatky zejména jazykové 

povahy. V textu práce se vyskytují chyby syntaktické (devět je členy – str. 8, mnoho z nich pokračují – 

str. 11, kterými se věnuje – str. 44, k didaktickým zdrojům založených – str. 32), chyby jmenné flexe 

(nadnárodních organizacích – str. 11, posílení spolupráci – str. 31), chyby stylistické (velice 

dvojznačný – str. 15), ale i překlepy (portugalslštině – str. 44, organizafce – str. 45 atd.). Dále bych si 

dovolil poznamenat, že Wikipedie se mi nejeví jako důvěryhodný a vhodný zdroj pro takový typ práce 

(pozn. 26, 134 atd.). Hlavní město Paraguaye bych asi uváděl pod tradičním španělským názvem 

Asunción a ne portugalsky Assunção (str. 51). Chyby se bohužel vyskytují i v portugalsky psaném 

resumé, např. galicismus o grau o mais elevado. Navíc je text resumé charakterizován kolísáním mezi 

starým a novým pravopisem – electrónicos, objectivo/projeto, direção, caraterísticas.  

 I přes výše uvedené nedostatky se domnívám, že jde o práci kvalitní a inovátorskou, která 

splňuje všechny požadavky kladené na bakalářskou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji 

klasifikaci v rozmezí výborně až velmi dobře.  
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