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Španělsky psaná diplomová práce Bc. Terezy Fantové je svědectvím 
o příkladném využití studijního pobytu v zahraničí. Byť se jednalo o kratší stáž, autorka 
plně využila výjimečné možnosti a seznámila se detailně se španělským dialektem 
na mexickém poloostrově Yucatan, ovlivněným mayským adstrátem. 

V souvislosti s tím, že v evropském kontextu se jedná o problematiku nepříliš 
zkoumanou, je třeba vyzdvihnout, že autorka shromáždila obsáhlou, relevantní 
bibliografii, kterou podrobně prostudovala, a využila rovněž spolupráci a konzultace 
s rodilými mluvčími. 

První kapitola práce je věnována základním teoretickým východiskům a pojmům, 
nezbytným pro pozdější analýzu. V druhé části, zasazené do širšího historicko-
geografického a jazykového kontextu, jsou cenná pojednání o různých teoretických 
přístupech renomovaných lingvistů k členění mexického území podle jednotlivých 
dialektů, a zejména o mayských jazycích a jejich yucatanské variantě. Není opominut 
ani bilingvismus a monolingvismus mluvčích v této oblasti, celková sociolingvistická 
situace na poloostrově, jazyková politika a vzdělání. 

Ve stěžejní kapitole Tereza Fantová podává podrobný rozbor základních 
fonetických, morfologických a lexikálních odlišností yucatanské španělštiny s důrazem 
na její specifické postavení v Mexiku a především na jazykové změny, týkající se vlivu 
mayštiny na konsonantický a vokalický systém, změnu rodu, použití adverbií a adjektiv, 
hybridní výrazy, asimilaci přejímek, na slovní zásobu a toponymii.  

Přínosem práce je vlastní vklad v podobě dotazníkového výzkumu v oblasti slovní 
zásoby, kdy se autorka s uplatněním sociolingvistických proměnných zaměřila 
na nejčastěji používané mayské výrazy v yucatanské španělštině. Závěry práce jsou 
podložené a průkazné. 

Z formálního hlediska je práce vcelku dobře připravena, i když např. u příloh 
postrádám údaj, odkud byly převzaty; v názvech u podkapitol (2.2, 3.1) chybějí mezery; 
v českém resumé došlo zřejmě v závěrečné fázi zpracování k posunu obsahu první 
části práce. Poznámkový aparát je zpracován precizně, včetně citací a odkazů, k nimž 
diplomantka přistupovala velmi poctivě, s čímž se v poslední době u tohoto typu prací 
ne vždy setkáváme. 

Jak již bylo řečeno, bibliografie ukazuje, že se autorka zabývala vytčenou 
problematikou velmi důkladně. Oceňuji, že pracovala jak s prameny nejnovějšími 
(Gamio, Lipski, Güémez Pineda atd.), tak klasickými, které jsou v oblasti výzkumu 
amerických variant stále aktuální (Henríquez Ureňa, Malmberg, Lope Blanch, 
Rosenblat, Wagner, Weinreich, Zamora Vicente atd.). 

Závěrem několik podnětů k obhajobě: 



Měla autorka možnost porovnat výsledky vlastního dotazníku, zpracované 
v závěrečné tabulce, s dalšími výzkumy? Zaznamenala při spolupráci s rodilými 
mluvčími nějaké významnější trendy ve vývoji yucatanské španělštiny? 

 
Diplomovou práci Terezy Fantové prostupuje zaujetí zvoleným tématem, 

v problematice se velmi dobře orientuje. Prokázala schopnost porovnat různé podklady 
a názory na dané téma, a poté důkladně pojednat o yucatanské španělštině, o její 
osobitosti, která ji výrazně odlišuje od variant v dalších mexických dialektových 
areálech, o mayském vlivu a specifických rysech v jednotlivých jazykových rovinách.  

Celkově lze konstatovat, že Bc. Tereza Fantová napsala zdařilou práci 
s průkaznými závěry, splnila vytčený cíl i stanovené požadavky. Doporučuji ji k obhajobě 
a navrhuji klasifikaci „výborně“. 
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