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Mgr. Karolina Juráková si zvolila poměrně netradiční téma bakalářské práce, které se týká 

vývoje jazyka, tedy oblasti, která bývá probírána až v navazujícím magisterském studiu. 

Autorka je již absolventkou pětiletého magisterského studia (obor Španělština – Rusistika),  

a má tak pro jeho zpracování lepší průpravu, toto nicméně nijak nesnižuje fakt, že se jedná  

o téma velmi náročné, které vyžaduje dobrý vhled do problematiky a velmi dobrou znalost 

španělštiny i rumunštiny. Konkrétně se autorka věnuje rumunským substantivům neslovesným, 

která mají svůj původ v latině, porovnává je s jejich španělskými protějšky a zajímá se 

především o významové posuny, k nimž u jednotlivých slov došlo. 

V úvodu nás seznamuje s vývojem španělštiny a rumunštiny. Z charakteru této kapitoly 

vyplývá, že se musí nutně opírat především o sekundární literaturu. Chtěla bych vyzdvihnout 

zejména schopnost autorky propojovat mezi sebou myšlenky různých autorů a vytvořit  

na jejich základě homogenní celek. Úvodní kapitoly skutečně nejsou jen výčtem citací, jak 

tomu u bakalářských prací někdy bývá, nýbrž přinášejí ucelené a dobře strukturované základní 

informace o vývoji španělštiny a rumunštiny. Vytknout na tomto místě bohužel musím způsob 

citování, který byl zvolen. Tento je velmi nepřehledný a u většiny poznámek pod čarou, které 

obsahují bibliografický údaj o zdroji, z něhož je myšlenka přejímána, není vůbec jasné, k jak 

velké části textu se vztahují. Nikde tedy není jasná hranice mezi vlastním komentářem autorky 

a myšlenkou převzatou. Problematické je také stránkování, které autorka u odkazů  

na sekundární literaturu uvádí, např. na str. 8 je v poznámce pod čarou č. 6 uvedeno, že jsou 

parafrázovány str. 29-47 z knihy Vývoj španělského jazyka I autora Bohumila Zavadila, 

v daném odstavci je však parafrázován (v určitých částech doslova citován) pouze obsah dvou 

odstavců ze str. 46-47. K jak velké části autorčina textu se tedy poznámka pod čarou č. 6 

vztahuje? Jako velmi nepřehledná se pak v tomto směru jeví také kapitola č. 3, kde jsou 

komentovány možné příčiny jazykových změn. V této části jsou zmiňovány teorie Charlese 

Ballyho, Andrého Martineta a členů PLK. Ve všech případech se jedná o citace „z druhé ruky“, 

totiž převzaté z interpretace Bohumila Zavadila, toto je sice v úvodu kapitoly naznačeno, opět 

však postrádám větší zdůraznění této informace a jasnější způsob citování. Je také otázkou, zda 

by nebylo možné alespoň s některými ze zmiňovaných děl se seznámit přímo, a k přebírání 

informací se tak vůbec neuchylovat. 

Těžiště práce a hlavní přínos autorky se nachází v kapitole č. 5, jež je tvořena 

vlastnoručně vytvořeným korpusem slov (neslovesná substantiva latinského původu, která jsou 



společná rumunštině a španělštině, přičemž se nejedná o slova knižní, tj. převzatá z latiny 

později), který je tříděn z hlediska významových posunů, k nimž došlo v rumunštině  

a španělštině. Vytvoření podobného seznamu bylo jistě velmi náročné a musím znovu 

zopakovat, že schopnost orientace ve vývoji jazyka překračuje nároky kladené na studenty 

bakalářského studia. Korpus, který autorka vytvořila, přináší mnoho zajímavých informací  

a jistě skýtá i podněty k dalšímu bádání. Má autorka v úmyslu dále se tomuto tématu věnovat 

i v práci diplomové? Metodologie použitá při jeho sestavování je popsána v kapitole č. 4  

a autorka se jí povětšinou pečlivě drží, v přehledu jsem nalezla pouze několik nepřesností 

(např. španělské slovo ángel je knižní, proto zde latinské -NGE- dalo v moderní španělštině 

[nx], nikoli [nθ] jako u slov, jež prošla plným vývojem). Chtěla bych však vyzdvihnout 

zejména preciznost, s níž autorka třídí slova do jednotlivých skupin podle významového 

posunu. V tomto směru se nejedná o mechanická zařazování do škatulek, nýbrž o pečlivou 

klasifikaci, která vyžaduje dobrou jazykovou průpravu i schopnost abstrakce a zobecnění. 

Pro účely případného dalšího zkoumání a rozpracovávání předloženého korpusu 

ponechávám ke zvážení, zda by nebylo na místě rozdělit každou tabulku vždy ještě do dvou 

skupin: jednu pro slova, u nichž došlo k významovému posunu v rumunštině, a druhou pro ta, 

kde došlo k významovému posunu ve španělštině. V současné podobě jsou společně 

promíchána dohromady, což dle mého názoru poněkud ztěžuje orientaci. 

Je možná škoda, že závěr práce je poměrně stručný a autorka rozsáhlý materiál 

představený v kap. 5 obšírněji nekomentuje a nepokouší se vyvodit více závěrů, jsem si však 

vědoma toho, že ve většině případů by se již jednalo o velmi náročnou analýzu, která by 

vzhledem k rozsahu práce i možnostem, jež autorka v této fázi studia má, byla obtížně 

proveditelná. 

Po formální stránce je práce připravena pečlivě, nacházím jen zanedbatelné množství 

drobných překlepů. Pouze k seznamu bibliografie podotýkám, že názvy článků se neuvádějí 

kurzívou (ta je vyhrazena pro názvy knih a časopisů), u těchto údajů dále postrádám stránkový 

rozsah, který se u článků běžně uvádí, aby byly v rámci konkrétního časopisu snadno 

dohledatelné.  

Závěrem svého hodnocení bych chtěla konstatovat, že autorka se se zvoleným tématem 

vyrovnala bez závažnějších problémů, vyhnula se přílišným generalizacím a prokázala velmi 

dobrou orientaci v obou jazycích. Práci doporučuji k obhajobě a předběžně navrhuji hodnocení 

výborně. 
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