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Tématem bakalářské práce Pavlíny Juračkové je obecně srovnání slovní zásoby portugalštiny a 

španělštiny. Teoretickým východiskem pro toto téma jsou práce významných filozofů jazyka (Edmund 

Husserl, Ludwig Wittgenstein). Prakticky jsou oba zmíněné jazyky srovnávány zejména pomocí 

ustálených frází, které jsou spjaty s myšlením a vnímáním světa u těchto národů. Tato práce tak nemá 

čistě jazykovědný charakter. Jde naopak o text interdisciplinární, který se neustále pohybuje na pomezí 

několika vědeckých disciplín (lingvistika, filozofie, translatologie).  

Bakalářská práce je rozdělena na čtyři části: 1. Úvod, 2. Jazyk a vnímání reality, 3. Povrch a noření se 

hloub vstříc identitě a 4. Závěr. V úvodní části diplomantka představuje hlavní cíle a strukturu své 

práce. Druhá část práce je zaměřena teoreticky. Autorka se v ní zamýšlí nad vztahem jazyka a 

společnosti či myšlení nebo ukotvením jazyka v čase a prostoru atd. Teoretickou oporou v jejím 

uvažování jsou jí jak klasičtí filozofové jako např. Platón či Sokrates, tak významní myslitelé 20. 

století Ludwig Wittgenstein, Edmund Husserl, Martin Heidegger a jiní. Určitou syntézu těchto 

přístupů k jazyku nachází autorka v románu Don Quijote španělského spisovatele Miguela de 

Cervantese. V třetí, prakticky zaměřené, části se diplomantka věnuje vztahu mezi jazykem a identitou 

dvou zmíněných národů. V portugalské části se inspiruje souborem esejů Eduarda Lourença nazvaným 

Chaos a nádhera. V nich nachází tři klíčové pojmy, které jsou typické pro portugalský národ: moře, 

saudade a vztah ke Španělsku. Tyto pojmy následně osvětluje na řadě ustálených frází. Každou 

překládá do češtiny a vysvětluje její význam. V hledání španělské identity v jazyce se teoreticky opírá 

o knihu španělského filozofa a spisovatele Miguela de Unamuna En torno al casticismo. Podle tohoto 

autora je určitým jádrem španělské identity oblast staré Kastilie, jež diplomantka opět dokumentuje 

pomocí různých přísloví. Dalšími pojmy, jež jsou podle Unamuna důležité pro španělský národ jsou 

specifický humor a kastilské jídlo. V závěru autorka shrnuje hlavní teze svého uvažování a zdůrazňuje 

důležitost jazyka v procesu  uvědomění si identity či myšlení jakéhokoliv národa. 

Navzdory obtížnému interdisciplinárnímu tématu, jež si diplomantka zvolila, práce působí přehledně a 

je dobře strukturována. Zároveň v ní autorka prokázala velice dobrou práci se sekundární literaturou. 

Kvalitu předkládané bakalářské práce však snižují některé chyby, kterých se autorka dopustila. 

V první řadě jsou to některé překlepy: ... ne-li tím nejstěžejnější...(str. 9), ... ve svém světě pormíněném 

jazykem... (str. 18) či ... z výše vedeného... (str. 27). Dále se v textu objevují určité hovorové výrazy, 

které v akademické práci nemají co dělat, např. neskutečně podobné (str. 25) či v nezasvěceným 

prostředí (str. 25). Pravopisné chyby se bohužel objevují jak ve španělském textu (Una casa sucedio, 

aun vivia – str. 27), tak v portugalštině (percepção, recepção, ... provirem, de uma raiz, o latim... – 

resumo, cabeca no mar – str. 30). Překlad spojení alto mar či mar alto jako vysoké či rozbouřené 

moře také není správný. Spojení el castillo de León bych určitě nepřekládal jako hrad z Leónu.  

I přes výše zmíněné nedostatky však bakalářská práce Pavlíny Juračkové splňuje nároky kladené na 

tento typ práce, a proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením v rozmezí známek výborně až velmi 

dobře v závislosti na výsledku obhajoby.  
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