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Za téma své bakalářské práce si studentka Johana Kozmiková zvolila dialekty 

současné evropské portugalštiny. Zájem o tuto otázku v ní vzbudil dvousemestrální studijní 

pobyt v rámci programu Erasmus na Univerzitě v Portu ve školním roce 2011/2012. Výsledky 

praktického výzkumu zvukové stránky dialektu užívaného v tomto městě se staly také 

součástí předkládané bakalářské práce. Práce tak neobsahuje pouhé zmapování fonetických 

zvláštností dialektů evropské portugalštiny, ale také ukázku vlastního výzkumu 

uskutečněného přímo v Portu.  

Práce je formálně rozdělena na část teoretickou (str. 2-45) a praktickou (str. 45-51). 

V první části autorka mluví nejdříve o jazykových variacích (diatopická, diachronická, 

diastratická a diafázická), poté již přechází na souvislý výklad o dialektech evropské 

portugalštiny. Nejdříve stručně shrnuje historický vývoj portugalské dialektologie (Leite de 

Vasconcelos, Manuel de Paiva Boléo, Luís Felipe Lindley Cintra). Následuje popis zvukové 

podoby současných portugalských dialektů. V něm se autorka opírá zejména o referenční 

práce nejznámějšího portugalského dialektologa Luíse F. Lindleyho Cintry. V souladu s jeho 

pojetím zařazuje mezi portugalské dialekty také galicijštinu, jejíž otázce se věnuje 

v samostatné kapitole. Poměrně podrobně rozebírá také situaci mirandštiny, kterou se také 

mluví na území Portugalska. Tato část práce se vyznačuje důsledným užíváním mezinárodní 

fonetické transkripce API, zdařilou prací se sekundární literaturou a zdařilým strukturováním 

výkladu, jenž autorka navíc doplňuje řadou map. V praktické části práce studentka 

představuje výsledky svého fonetického výzkumu, který uskutečnila během svého studijného 

pobytu v Portu v roce 2012. Podrobila spektrografické analýze část natočeného rozhovoru 

s typickým uživatelem portského dialektu (rozhovor je zaznamenán na přiloženém CD). Tato 

analýza potvrdila, že rysy portského dialektu, které byly uvedeny v teoretické části práce, jsou 

stále živé ve výslovnosti některých obyvatel tohoto města. Na tomto místě bych vyjádřil 

určité politování nad tím, že praktická část práce je mnohem stručnější než část teoretická. Je 

škoda, že se autorka nevěnovala výsledkům svého  výzkumu podrobněji.  

Po formální stránce jde o práci zdařilou. Obsahuje všechny náležitosti bakalářské 

práce a také seznam použitých fonetických znaků. Nedostatkem však je skutečnost, že čísla 

stránek uvedená v obsahu neodpovídají skutečnosti.  

Konstatuji, že předkládaná bakalářská práce Johany Kozmikové splňuje všechny 

požadavky na ni kladené, a proto ji doporučuji k obhajobě. Vzhledem k výše uvedeným 

kladům i nedostatkům navrhuji klasifikaci v rozmezí výborně až velmi dobře v závislosti na 

výsledku obhajoby.  
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