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Předkládaná španělsky psaná diplomová práce se zabývá jazykovými zvláštnostmi kostarické 

španělštiny. Jde tedy o téma velmi specifické – jak vysuzuji z textu práce, volba byla 

ovlivněna tím, že autorka mohla v Kostarice pobývat (což dokládá dotazníkové šetření, o 

kterém bude ještě řeč). 

Práce se skládá ze sedmi kapitol. První kapitola stručně uvádí do tématu, druhá kapitola pak 

čtenáře seznamuje s obecnými charakteristikami středoamerické španělštiny a se správním a 

dialektálním členěním Kostariky. Náplní dalších tří kapitol jsou specifické jazykové vlastností 

jednotlivých dialektů a variant kostarické španělštiny, konkrétně vlastnosti fonetické a 

fonologické, morfosyntaktické a lexikální. Šestá kapitola nakročuje od španělštiny k místním 

původním jazykům: zabývá se jazykovým kontaktem, vlivem původních jazyků apod. Sedmá 

kapitola shrnuje základní výsledky práce. 

Obecné hodnocení práce musí vycházet ze specifického charakteru tématu práce: jde o 

problematiku, která je pro českého studenta magisterského studia velmi složitá a obtížná, 

protože ve svém souhrnu vyžaduje velké množství znalostí, jež nejsou pro svou specifičnost 

běžnou součástí studia hispanistiky. Tyto informace je navíc třeba chápat v (jazykovém,

historickém a zeměpisném) středoamerickém, a vlastně i hispanoamerickém kontextu. Je 

třeba konstatovat, že autorka se s obtížným úkolem vyrovnala výborně: práce má logickou, 

přehlednou strukturu, bere v úvahu všechny potřebné souvislosti a především velmi dobře 

pracuje se sekundární literaturou. Čtenáři se tak dostává vyčerpávajícího popisu kostarické 

španělštiny, podrobné charakteristiky jednotlivých variant a detailního přehledu specifických 

jazykových jevů, které lze ve zmiňované oblasti pozorovat. Text klade na čtenáře opravdu 

velké nároky, protože předpokládá znalost kontextu, hispanoamerické španělštiny jako 

takové atd. Může sloužit jako přehledová příručka pro všechny zájemce o kostarickou 

španělštinu. Rubem takového postupu je logicky velká závislost na sekundární literatuře a 

poměrně malý prostor pro vlastní přínos. Tuto nevýhodu se autorka pokusila odstranit tím, 

že vlastním průzkumem ověřovala platnost vybraných jevů, o kterých píše sekundární 

literatura. Tento průzkum je pochopitelně jen dílčí sondou, nicméně představuje autorčin 

zajímavý příspěvek k tématu. 

Celkově tedy práci hodnotím pozitivně. Z obecného hlediska v práci postrádám pouze 

zobecňující, shrnující závěry k jednotlivým kapitolám – vzhledem k povaze práce by čtenáři 

velmi pomohly lépe se v textu orientovat. S tím souvisí i to, že místy nejsou dostatečně jasně 

odlišeny vlastní autorčiny závěry (např. související s jejím výzkumem) od poznatků 

převzatých ze sekundární literatury. Autorčin výzkum je ostatně v textu poněkud utopen: jde 



o velmi zajímavou jazykovou sondu, proto mohla být dle mého soudu v textu více 

zdůrazněna (možná stálo za úvahu uvést podrobnosti k výzkumu v příloze).

Náměty k obhajobě:

- Na s. 42-45 jsou shrnuty výsledky výzkumu. Jakou konkrétní podobu měl formulář? 

Jednotliví mluvčí doplňovali do vět, jaký tvar/jakou konstrukci by použili (tj. věděli, o 

co autorce výzkumu jde, byl to výsledek jejich uvažování nad vlastním užíváním 

jazyka), nebo šlo práci s textem, kde mluvčím nebyl znám cíl výzkumu?

- Podle jakého klíče autorka vybírala jazykové jevy do výzkumu a jak konkrétně výzkum 

probíhal?

- Úvahy o morfosyntaktických vlastnostech (s. 30n.) jsou velmi zajímavé, byť si nejsem 

jist, zda např. kategorie přechylování nebo derivace patří výhradně k morfosyntaxi. 

Např. úvahy o rodu jsou podnětné i pro toho, kdo uvažuje o systémových 

vlastnostech španělštiny, o normě apod. Dochází u substantiv, která jsou uvedena na 

s. 31-32, ke kolísání i jinde než jen v kostarické španělštině? 

- Na s. 30 a 31 mluví autorka o některých typech vyjadřování rodu jako o zjednodušení 

morfologie (simplificación). Může tento pojem blíže vysvětlit?

Po formální i jazykové stránce je práce připravena pečlivě, nalezl jsem jen několik drobných 

překlepů a jazykových chyb.

Celkově soudím, že jde o velmi zajímavý text, jenž zcela splňuje nároky kladené na 

diplomovou práci. Práci doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím stupněm výborně.

V Praze dne 30. 8. 2015 doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.




