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Diplomantka si za téma své bakalářské práce vybrala portugalské dialekty s důrazem 

na fonetické hledisko. Je to téma velmi široké a jeho zpracování je bez terénního výzkumu 

velmi obtížné, protože podstatné dialektální rozdíly se projevují právě v plánu fonetickém. 

Johana  Kozmiková ve své práci předkládá metodicky zdařilý přehled dosavadních 

dialektologických studií portugalských badatelů a práci doplňuje ukázkou rozboru portského 

nářečí na základě nahrávky jednoho mluvčího. Z materiálu obsaženého v jediné krátké 

nahrávce nelze pochopitelně vyvozovat relevantní závěry, jedná se spíše o ukázku

metodického postupu při zpracování zvukového materiálu. Nahraný materiál je k práci 

přiložen, jeho rozbor probíhal v laboratořích portské univerzity, kde byla diplomantka na 

studijním pobytu v rámci programu Erasmus. 

V teoretické části bakalářské práce autorka nejprve vymezuje pojmy, s nimiž bude 

nadále pracovat ‒ jazyk, dialekt a nářečí, variantnost, sociolekt a idiolekt. Poté se věnuje 

historii portugalské dialektologie a představuje práce tří nejdůležitějších dialektologů: Leite 

de Vasconcelos, Paiva Boléa a Lindleye Cintry. Charakterizuje jednotlivé portugalské 

dialekty a věnuje se i dvěma specifickým dialektům ‒ galicijštině a mirandštině. 

V praktické části, která má pouhých sedm stran, pak předkládá výsledky vlastního 

výzkumu. Právě nepoměr mezi teoretickou a praktickou částí považuji za největší slabinu 

jinak velmi dobře strukturované práce. 

Pokud jde o konkrétní připomínky, pak v práci lze nalézt drobné formulační prohřešky 

a ne zcela přesné překlady (např. na straně 23 je portugalské segar (cortar os cereais) 

přeloženo jako zkracovat obilí, portugalské slovo „falares“ (nářečí) není naopak přeloženo 

vůbec, je však k němu přidána česká flexe („falarem“ je míněna …), což působí poněkud 

nepatřičně. Z formálních nedostatků uvádím ještě fakt, že u obrázků a map není často uveden 

odkaz na zdroj, stejně je tomu i u autorů citovaných v textu (str. 2 a další). V bibliografii jsou 

chybně řazena jména s předložkou de (de Barros, João), jméno brazilského lingvisty Ataliby 

Castilha je chybně uvedeno celé. Chybné je i skloňování vlastních jmen v textu (str. 10)

Pokud jde o faktické připomínky, pak první se týká charakteristiky galicijštiny. 

V současné době existuje několik variant (v hrubém rozdělení západní a východní varianta), 



které se od sebe liší právě přítomností nebo nepřítomností apiko-alveolárních sibilant. 

Z tohoto pohledu se mi zdá autorčina charakteristika trochu zjednodušená. Rovněž na straně 

32 uvedený příklad neexistence nazalizovaných vokálů (portugalsky mãe, galicijsky mai) není 

zcela přesný, správná forma je nai.

Některé náměty bych ráda otevřela při obhajobě, například na straně 12 uvedené 

tvrzení, že archaická portugalština byla ovlivněna slovanskými jazyky, nebo zda Nová 

pravopisná reforma skutečně znamená sbližování variant portugalštiny. 

Celkově práce splňuje všechny požadavky kladené na bakalářskou práci, proto ji 

doporučuji k obhajobě a navrhuji předběžnou klasifikaci velmi dobře až výborně podle 

průběhu obhajoby.
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