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Diplomantka si pro svou bakalářskou práci vybrala téma dotýkající se dvou vědních 

oborů  - filozofie a jazykovědy. Klade si otázky o roli řeči a jazyka v lidském myšlení, a také 

otázky čistě filozofické. A sice zda je vnímání skutečnosti natolik ovlivněno jazykem, že 

žijeme vlastně v uzavřeném světě, který je tímto jazykem vymezen.

Je třeba říci, že autorka nehledá konečnou odpověď na tyto otázky, nýbrž pouze 

předkládá myšlenky několika autorů, kteří se filozofií jazyka zabývali nebo zabývají, počínaje 

Rousseauem a Platónem, přes Wittgensteina a Husslera, až po moderní španělsky a 

portugalsky píšící myslitele – Viléma Flussera, Eduarda Lourença a Miguela de Unamuno. 

V teoretickém úvodu přibližuje základní myšlenky každého z nich (i některých dalších

filozofů) a prokazuje velmi dobrou orientaci v této problematice i v často nelehké 

terminologii.       

V praktické části pak pracuje s několika pojmy typickými pro španělský a portugalský 

jazyk (mar, saudade, calabaza) a na jejich výskytu ve frazeologických spojeních 

dokumentuje vnímání portugalské, respektive španělské reality. Konstatuje, že přestože oba 

jazyky vznikly ze společného základy, existují jak rozdíly jazykové, tak rozdíly ve vnímání 

reality. 

Formálně je práce členěna do čtyř kapitol. V úvodu autorka vysvětluje cíle a metody 

práce. V následující kapitole se pak zabývá „dialogem jako prostředkem pro vyvrácení 

zaběhnuté perspektivy“, „jazykem jako společným tématem analytické a kontinentální 

filozofie“, vztahy mezi jazykem, společností, časem a prostorem a konečně uvádí 

románového Dona Quijota jako možný kompromis mezi oběma přístupy. Ve třetí kapitole se 

věnuje jazykovým rovinám, jazyku jako zrcadlu identity, a pracuje s konkrétním jazykovým 

materiálem. V závěru pak shrnuje výsledky svého bádání. Práce je doplněna dvojjazyčným 

resumé a bibliografií.

Celkový dojem z práce je přes náročnost tématu velmi dobrý. Autorka prokázala velmi 

dobrou orientaci v odborné literatuře, nejen lingvistické, ale i filozofické. Oceňuji zejména 

fakt, že je schopná pracovat s odbornou literaturou v několika cizích jazycích.  



Pokud bych měla práci něco vytknout, pak snad jen několik málo překlepů (str. 10, 18, 24 a 

další) a drobných nepřesností. Na příklad na straně 10 v textu autorka nerozlišuje mezi řečí a 

jazykem, což se mi v tomto kontextu zdá důležité. 

Drobné výhrady mám rovněž k překladu a interpretaci některých frazeologických 

spojení. Např. strana 30 ... arco-íris contra o mar, tira os bois e põe-te a lavrar znamená: je-

li, duha nad mořem, seber volky a jdi orat (protože bude hezky), alto mar není vysoké moře,

ale širé moře, matar saudades je spíš zbavit se stesku než zabít stesk, quando o vento ronda o 

mar bych přeložila jako když vítr zvedá vlny, atd. Domnívám se, že chybná je rovněž 

interpretace přísloví Saudades são securas, meu amor dá cá a borracha (překlad autorky-

Stesk je suchý, to má láska opíjí). Myslím, že sdělení je prozaičtější: Stesk je k ničemu, moje 

milá, dej sem lahev.   

Přes tyto drobné nedostatky však práce splňuje všechny požadavky kladené na 

bakalářskou práci. Vzhledem tomu, že zároveň splňuje i všechny formální požadavky, 

doporučuji ji k obhajobě a navrhuji předběžné hodnocení výborně.  
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