
ÚRS  
FF UK 
 
 

El español yucateco 
Bc. Tereza Fantová 

 (oponentský posudek diplomové práce) 
 
 
 

Autorka předkládané diplomové práce (psané ve španělštině) si zvolila 
téma z dialektologie, konkrétně popis španělštiny Yucatanského poloostrova 
s důrazem na kontakt s mayskými jazyky. Práce sestává z  úvodu (Introducción, 
str. 6-7) a tří větších kapitol. První kapitola (Delimitación de los términos básicos, 
str. 8-17) vymezuje základní termíny vztahujících se k dialektologii a 
jazykovému kontaktu, druhá kapitola (nazvaná Parte teórica) popisuje nejprve 
obecně jazykovou situaci v Mexiku (Lenguas de México, str. 18-24) včetně 
zasazení do historického kontextu, poté následuje popis jazykové situace na 
Yucatánu (La situación lingüística en Yucatán, str. 25-35). Následuje třetí kapitola 
(Análisis del español yucateco), v níž autorka detailně popisuje yucatánskou 
variantu španělštiny. Postupuje tradičně přes plán fonetický (Sistema fonético del 
español yucateco, str. 36-52), morfologický (Características morfológicas del 
español yucateco, str. 53-56) a lexikální (Sistema léxico de la zona maya, str. 57-
67). Do kapitoly o lexiku jsou zahrnuty i autorčiny postřehy z vlastního 
dotazníkového výzkumu. Následuje závěr (Conclusión, str. 68-70), résumé 
(španělsky a česky psané, str. 71-72), bibliografie (str. 73-78) a přílohy (str. 79-
85). 

Práce je poměrně dobře provázaná a autorce se zcela jistě podařilo 
zasadit danou problematiku do dostatečného teoretického rámce, neboť vychází 
z rozsáhlé literatury a zabývá se všemi podstatnými aspekty (u třetí kapitoly 
jsem postrádala zmínku o syntaxi). Právě na teoretický rámec klade autorka ve 
své práci zjevně stěžejní důraz, zatímco praktická část (vlastní dotazníkový 
výzkum) v práci poněkud zaniká (zmínka o výzkumu je začleněna do popisu 
lexikálního subsystému).  

Z obsahového i formálního hlediska mám několik poznámek: 
1) Druhá kapitola je nazvaná jako Teoretická část. To je dle mého názoru 

poněkud nelogické, protože teoretická je i kapitola první a třetí (kromě oddílu 
3.3.3). 

2) Autorka se mohla o svém vlastním terénním výzkumu (který považuje 
na str. 70 za přínosný) mnohem více rozepsat. Z práce není jasné, zda např. měla 
možnost pobývat delší dobu v Mexiku (zmiňuje pouze, že provedla terénní a 
online výzkum). Jakým způsobem získávala respondenty?  

3) I když na str. 63 uvádí, že cílem práce není provést sociolingvistickou 
analýzu (40 nahodile získaných respondentů k ní ani nestačí), zahrnula dle svých 
slov do svého výzkumu údaje jako věk, pohlaví, vzdělání apod. Tyto údaje se však 
již nikde dále neobjevují (výsledná tabulka zahrnuje pouze údaje o pohlaví). 

4) Z dotazníku na str. 85 není jasné, zda se autorka ptala na znalost 
konkrétních slov, která uvádí na str. 63-67. 



5) Jak již bylo řečeno, autorka vychází z mnoha pramenů. Ty však dle 
mého názoru zbytečně často cituje doslovně – místy je to takřka každé tvrzení, 
přičemž uvozené části zabírají mnohdy souhrnně přes polovinu textu některých 
stran. Vzhledem k této skutečnosti se nabízí otázka, z jakého důvodu si autorka 
zvolila španělštinu za jazyk své práce. 

6) V práci jsem zaznamenala řadu odchylek od gramatické normy 
(zejména v použití členů).  

7) Ojediněle jsem nalezla nesrovnalosti v citacích – např. na str. 53 je 
v textu uveden autor Víctor Suárez Molina, v poznámkovém aparátu je tentýž 
autor uváděn jako Molina Suárez. 

 
Celkově práce svým rozsahem i úrovní zpracování dle mého názoru 

splňuje nároky kladené na diplomovou práci, doporučuji ji proto k obhajobě. 
Předběžně ji hodnotím stupněm velmi dobře. 
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