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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce je komentovaným překladem vybraných kapitol knihy 

španělské filoložky a odbornice na geolingvistiku a různorodost španělštiny Pilar García 

Moutonová Lenguas y dialectos de España, popisující jazykovou situaci ve Španělsku. 

Cílem bylo vytvořit funkčně ekvivalentní překlad srozumitelný českému čtenáři 

s určitými znalostmi španělského jazyka a se zájmem o španělskou kulturu a historii. 

Práce je rozdělena na dvě části. První část práce je samotný překlad čtyř vybraných 

kapitol a druhá část práce je odborný komentář, který obsahuje translatologickou 

analýzu textu originálu, popis metody překladu a překladatelské posuny ilustrované na 

příkladech vybraných z textu překladu. 

Klíčová slova 

jazyk, dialekt, Pyrenejský poloostrov, překlad, komentář 

ABSTRACT 

This thesis is an annotated translation of selected chapters of the book Lenguas y 

dialectos de España describing the linguistic situation in Spain, which was written by 

the Spanish philologist Pilar García Mouton, an expert on geolinguistics and the 

variedness of Spanish. The aim of this work was to create a functionally equivalent 

translation comprehensible for Czech readers interested in the Spanish language, culture 

and history. It is divided into two parts. The first part is the translation of four selected 

chapters and the second part is the commentary which contains a translation analysis, a 

description of the translation methods used and some shifts in translation illustrated on 

concrete examples. 
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1. ÚVOD 

Výchozím textem pro mou bakalářskou práci byly vybrané kapitoly knihy 

pojednávající o jazycích a dialektech ve Španělsku, kterou jsem si zvolila proto, že jsem 

dlouhou dobu byla v kontaktu s Galicijci a po příjezdu na výměnný pobyt v Barceloně 

mě čekal jistý kulturní a jazykový šok, ačkoli se jedná o tutéž zemi. Kniha Lenguas y 

dialectos de España pro mě tudíž byla velmi přínosná. Je rozdělena do 7 jasně 

strukturovaných kapitol, podle jednotlivých oblastí Španělského království. Ačkoli se 

jedná o odbornější text zakotvený ve výchozí kultuře, snažila jsem se ho ve svém 

překladu přiblížit českým čtenářům, stále však za předpokladu, že mají již určité 

znalosti o španělštině, španělské kultuře a historii. Proto jsem také vybrala kapitoly o 

dialektech a nářečích, které jsou českému čtenáři nejbližší, jelikož se jedná o známé 

destinace. Poslední tři zvolené kapitoly se dále zabývají autonomními společenstvími, 

kde se mluví více než jedním úředním jazykem, proto by mohly být pro čtenáře také 

zajímavé.

 

Na samotný text překladu navazuje překladatelská analýza, při které vycházím 

převážně z pojetí české stylistiky, zkoumám tedy nejprve objektivní slovotvorné faktory 

a poté faktory subjektivní. Další část se věnuje metodě překladu a konkrétním 

překladatelským problémům, na které jsem narazila. Velká specifičnost textu a kulturní 

ukotvenost přinesly problémy, které vyvstaly právě z odlišnosti kultur. Text obsahuje 

velkou řadu pojmů, kulturních a zeměpisných reálií, jejichž převod byl zdaleka nejtěžší. 

Další problémy byly především lexikální, vzhledem k odlišnému původu češtiny a 

španělštiny, a stylistické, jelikož i ty jsou rozdílné. V závěru se věnuji jednotlivým 

posunům, které vysvětluji na základě teoretických poznatků Jiřího Levého. Všechna 

překladatelská řešení vždy ilustruji na několika konkrétních případech.
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2. TEXT PŘEKLADU 

KASTILŠTINA A ŠPANĚLŠTINA 

Oficiálním jazykem Španělska a dalších hispánských zemí je španělština. Ta 

bývá někdy označována jako kastilština, neboť vznikla z varianty jazyka, kterým se 

mluvilo v původní Kastilii. Tato varianta byla různě ovlivňována a tříbena, až se 

vyvinula do několika norem, více či méně vzdálených svému původu. Označení 

kastilština má jasné a logické vysvětlení, nicméně z hlediska jazykovědy by bylo 

vhodnější používat označení španělština, obdobně jako francouzština, angličtina nebo 

italština a označení kastilština ponechat pro variantu používanou v Kastilii. 

Ve španělštině má rovnocenné používaní obou termínů (tedy castellano a 

español) oporu nejen v historii, ale i v současnosti, protože se čím dál častěji objevují 

snahy o upřednostňování právě označení kastilština. Například španělská ústava ve 

svém znění uvádí termín kastilština a některá média se dokonce označení španělština 

zcela vyhýbají. I přesto obě pojmenování jazyka zůstávají synonymní natolik, že je 

možné je najít dokonce ve stejném odstavci jednoho článku v jakémkoli deníku. 

I když jsou tedy termíny kastilština a španělština v běžném použití rovnocenné, 

zde budeme používat označení španělština pro obecný jazyk a kastilština pro první 

etapu jeho vývoje, pro jeho expanzi po poloostrově, a pro variantu jazyka, která se 

používá v Kastilii. Bude tak možné rozlišit mezi kastilštinou, kterou se po staletí mluví 

v oblastech blízkých například leonštině, a španělštinou, kterou šíří média, a která se 

vyučuje ve školách.  

Synonymní použití obou označení jazyka v deníku El País ze dne 23. března 

1992 ilustruje obr.1. 

KRÁTKÝ POHLED DO HISTORIE 

Kastilština se zrodila v blízkosti baskičtiny, v oblasti ohraničené městy 

Burgosem a Santanderem, které byly centrem leonštiny a aragonštiny. Vliv baskičtiny 

se začal projevovat v nejzákladnějších rysech kastilštiny, která se tím vzdalovala od 
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svého latinského původu více než ostatní jazyky poloostrova. Španělský jazykovědec 

Amado Alonso o kastilštině prohlásil, že šlo o nejvíce iberský jazyk, tedy jazyk ze 

všech románských jazyků poloostrova nejvzdálenější svému latinskému původu, a to 

právě díky způsobům vyjadřování příbuzným baskičtině. Čistě z fonetického hlediska se 

jedná například o tyto jevy: 

- Latinské samohlásky jsou redukované pouze na pět, navíc s velmi čistým 

zabarvením. 

- S postupem času se ztratily znělé fonémy, které se v ostatních románských 

jazycích zachovaly. 

- Z latinských krátkých (otevřených) o a e vznikly dvojhlásky jako ve slovech 

co  ̞̆́ rnu > cuerno (roh), fo  ̞̆́co > fuego (oheň), se  ̞̆́pte > siete (sedm). 

- V některých případech došlo k procesu aspirace počátečního f- [f- > h- > ∅], 

která postupně vedla k jeho ztrátě. Zanechala za sebou jedinou stopu, a to 

psané h-, které se dnes nevyslovuje. Například u slova ficu > higo (fík) nebo 

filiu > hijo (syn). 

- V kontaktu s předopatrovým polosamohláskovým nebo polosouhláskovým 

jodem vznikala překvapivá, a v porovnání s ostatními románskými jazyky, 

dosud neznámá řešení: palea > paja (stéblo), nocte > noche (noc). 

- Z počátečních skupin hlásek pl-, cl- a fl- se vyvinula předopatrová hláska ll-: 

planu > llano (plochý), clave > llave (klíč), flamma > llama (plamen). 

Celkově se španělština jevila jako lidovější jazyk, protože ani katalánština, ani 

galicijština, ani aragonština a ani leonština se nevyvíjely směrem, který by je tak 

vzdaloval od latiny, nicméně o jejím osudu už bylo rozhodnuto. O kastilštině se už dříve 

mluvilo jako o nadnářečním jazyku společném pro obyvatele cizího původu. Faktem 

však je, že rozvoj Kastilského království znamenal i rozvoj kastilštiny. Na konci 13. 

století v době Alfonse X. dosáhla španělština vyspělosti, a to díky pěstování španělské 

literatury a používání španělštiny jako cílového jazyka překladů. Současně také 

přijímala důležité skupiny mozarabských mluvčích ze znovu dobytých území. Během 

dalších století, kdy došlo ke spojení Kastilie a Aragónu (1479), dobytí Granady (1492) a 

anexi Navarry (1512), se kastilština rozšiřovala nejen na těchto územích, ale i v Leónu, 

Aragónu a za oceánem. Nejdříve se lidé stěhovali po poloostrově, aby zalidnili znovu 

dobytá území, a někteří se v honbě za štěstím vydávali i na vzdálenější místa. Díky 
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těmto demografickým pohybům se tak do kontaktu dostaly různé způsoby vyjadřování, 

které se vyrovnaly v rámci kastilštiny, a ta se tak stala něčím více než jen jazykem 

Kastilie. Mezi různými modely vznikl jeden tradiční, založený na tomto ustáleném 

jazyce, který se upevnil psanou formou, a který se rozšířil díky univerzitám a knihtisku. 

V epoše klasické literatury dosáhla kastilština plného rozkvětu a její postavení sílilo i 

díky spisovatelům, kteří už mnohdy nebyli ani původem z Kastilie. Později se z měst 

stala centra tzv. „oddialektializace“, tedy místa, odkud se šířila španělština. 

Sedmnácté století bylo stoletím společenských nepokojů a otřesů, které vyústily 

až v nezávislost Portugalska, přesunutí center mocenského vlivu (například z Barcelony 

do Valencie) a definitivnímu vyhnání Maurů. Vyšší vrstvy z celého Španělska pěstovaly 

společný jazyk, kterému se navíc dostalo další prestiže jako jazyku královského dvora. 

Osmnácté století bylo dobou osvícenství, což svědčilo myšlence pěstování 

jednoho společného jazyka. Byla založena Španělská královská akademie neboli Real 

Academia Española. Osvícenští autoři jako Sarmiento a Jovellanos uskutečnili první 

nesmělé pokusy o sepisování studií o dialektech. Na intelektuální hnutí, které by se 

snažilo obnovovat minoritní jazyky, si však musíme počkat až do 19. století, kdy se 

díky počátkům industrializace začaly přesouvat masy dělníků. Ti podněcovali používání 

španělštiny v Katalánsku, Baskicku, Asturii a dalších oblastech. 

I ve 20. století docházelo k migracím, a to zejména z venkova do velkých měst, 

z nichž se tak staly tavící kotle různých jazyků a kultur, což by samo o sobě zasloužilo 

samostatné studie. Městské prostředí bylo založené na společenstvích vzájemně 

včleněných jedno do druhého, na smíšených manželstvích, na všeobecně dostupném 

vzdělání a na médiích přinášejících nejnovější zprávy. Všechny tyto faktory přispěly k 

vyrovnávání rozdílů mezi jednotlivými variantami. Obyvatelé venkova se spíše než díky 

školní výuce setkávali s jinými jazykovými modely prostřednictvím rozhlasového a 

později televizního vysílání. Tyto modely směřovaly k normativní španělštině, které se 

podřídily rysy charakteristické pro danou variantu. Na to, do jaké míry se dané rysy 

projevovaly, měly vliv velmi relativní faktory, které však byly neméně reálné. Důležitá 

byla například prestiž dané varianty, postavení mluvčího nebo kontext, ve kterém se 

vyjadřoval.  
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Na přelomu století již drtivá většina obyvatel Španělska uměla číst a psát 

španělsky. Podle tehdejších průzkumů to bylo více než 89 % obyvatel, přičemž zbytek 

prakticky odpovídal podílu negramotných. Ve dvojjazyčných společenstvích se kvůli 

neustálému kontaktu oba jazyky stále vzájemně ovlivňují a vznikají kalky,1 které jsou 

poté pro tamější španělštinu charakteristické. Ke stejnému jevu dochází i na územích, 

kde se mluvilo ostatními historickými dialekty. Jejich soužití zabarvilo španělštinu 

osobitými rysy. Španělský filolog García de Diego o španělštině mluvil jako o „souboru 

dialektů“. Abychom tuto skutečnost uspořádali a ocenili bez jakéhokoli snahy o 

sjednocování norem, je vždy nutné poukázat na stopy tohoto vzájemného jazykového 

kontaktu. 

VNITŘNÍ VARIANTY 

Jazykové rysy typické pro různá pošpanělštěná území přicházejí kvůli tradiční 

identifikaci kastilštiny a španělštiny o pozornost už od klasického období. Jednotlivá 

území byla navíc pošpanělštěna v různém časovém rozmezí. Obecně by se dalo říci, že 

se v Kastilii, oblasti kastilštiny v pravém slova smyslu, mluví spisovným jazykem. 

Přesto se dají rozlišit dvě velké oblasti, které odpovídají schématu původně španělských 

nebo pošpanělštěných oblastí a oblastí, kam se španělština rozšířila později. Sever je 

konzervativnější, bližší modelu, který se považuje za určující a dalo by se říci i stálejší. 

Jih má vyvinutější výslovnost a velmi jasné fonetické rysy, které jsou nepochybně 

příbuzné s variantami na Kanárských ostrovech a v Jižní Americe. 

Musíme si však uvědomit, že hranice mezi těmito dvěma územími není přesná, 

protože hranice jednotlivých rysů (tzv. izoglos) se kříží. Nejznámější a téměř 

symbolická izoglosa se týká aspirace s na konci slabiky (neboli implozivní s). Ta dnes 

sahá dokonce až na území, která bývala považována za konzervativní: venkovské 

oblasti Ávily, určité části Madridu, Guadalajary, Cuency. Obecně nejsou konzervativní 

nářečí Toleda a Ciudad Realu, zatímco Madrid jako velké město je stále velkou 

neznámou, protože je různě rozvrstvený (v okolí má například různá rezidenční 

městečka, kam se stěhovali lidé z jihu). Je také pravda, že i v Madridu lze u méně 

vzdělaných resp.  nižších vrstev obyvatelstva rozeznat více „meridionálních“ znaků 

                                                 
1 pojmenování vytvořené z domácího jazykového materiálu přesným napodobením cizí předlohy 
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(aspirace, yeísmo, asimilace, neutralizace atd.2.). Na sever od Madridu a Ávily, přes 

Salamanku, Guadalajaru, Cuencu, Albacete a do Alicante by se dala vést hranice napětí 

s.  

Na jih od Ciudad Realu a Albacete je snazší mluvit o jednom velkém 

andaluském dialektu a dvou okrajových nářečích v Extremaduře a Murcii. 

K meridionálním, tedy jižním, variantám je také bezpochyby třeba připočítat nářečí z 

Kanárských ostrovů. Dalo by se tedy říct, že mezi konzervativní a inovativní částí 

Španělska je i velmi různorodá přechodná zóna, kde jsou časté meridionální fenomény 

(asimilace, yeísmo, aspirace, zaměňování r a l atd.). Na jih od Madridu, v Ciudad Realu 

a Toledu byly tyto přechodné procesy naznačeny především na přítomnosti plurálů 

zakončených na -oə a -aə, jako aspirované plurály od -os a -as. 

V místech, která nepatří ani k andaluskému, ani k extremadurskému, ani k 

murcijskému nářečí, tedy například v Burgosu nebo Valladolidu, stále převládá 

přesvědčení, že se tam mluví španělsky nejlépe. Je ale pravda, že ani v tradičně 

kastilských oblastech ne vždy odpovídá španělština normativnímu standardu.  

Pro mluvčí z ostatních společenství je velmi překvapivé použití zájmen le, la a 

lo, které neodpovídá jejich vývoji. Tyto jevy se nazývají leísmo, laísmo a loísmo. Jedná 

se o jevy, které se vyskytují v různých oblastech a sociálních třídách, a které byly 

přítomné už i v té nejlepší klasické literatuře jako například v básni Cántico espiritual 

svatého Jana od Kříže ze 16. století do češtiny přeložené jako Duchovní píseň:  

¿Por qué, pues has llagado 

A aqueste corazón, no le sanaste? 

Y pues me le has robado, 

¿Por qué así le dejaste, 

Y no tomas el robo que robaste?3

                                                 
2 vyslovení s přídechem, nerozlišování mezi fonémy /y/ a /l/, změna znělosti, zaměňování 

různých hlásek (v tomto případě r a l) 
3 Dostupné v překladu například v Revue Theofil http://revue.theofil.cz 
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Ve španělštině je zde použito le místo lo v pozici přímého předmětu (věci). I 

když je leísmo stále časté, ve formálním projevu je nepřijatelné. Pokud je ale předmět 

osoba, je v Madridu jeho použití běžné ve všech typech vyjadřování: Le llamé en 

cuanto encontré un teléfono, no lo pude evitar místo „Lo llamé en cuanto …“ (Zavolal 

jsem mu, hned jak jsem našel telefon, nemohl jsem se tomu vyhnout.)  

Pro Madrid, stejně jako pro starou kastilštinu, je také typické používat la místo 

le, pokud je nepřímý předmět v ženském rodě. Čím dál častěji ho používají i vzdělaní 

mluvčí, kteří ho dříve přisuzovali nižším společenským a kulturním třídám: La dije que 

se olvidara de Manolo místo „Le dije (a ella) que …“ (Řekl jsem jí, aby zapomněla na 

Manola.). 

V oblastech blízkých baskičtině se objevuje leísmus i v ženském rodě, což je 

netypické v ostatních oblastech kastilštiny: Le llamé a tu madre místo „(La) llamé a tu 

madre.“ Nebo Le vi a Sol místo „(La) vi a Sol.“ (Viděl jsem Sol). 

V kastilské oblasti se obvykle -d na konci slov vyslovuje jako -z /θ/: /madríθ/ 

místo /madríd/. Existuje dokonce časopis pro mladé, který se jmenuje Madriz. 

- Jako v ostatních oblastech se -d- v minulém participiu ztrácí, a to i ve 

formální konverzaci, hlavně v příponě -ado: La verdad es que estos días 

estoy muy cansáo. (Popravdě jsem poslední dobou dost unavený.). 

Vynechávat d v ženské koncovce -ada > -á je nepřijatelné. 

- Relativně často, ale většinou ne mezi vzdělanými mluvčími, se v druhé 

osobě minulého času používá -s, jako by se jednalo o přítomný čas: Ya vi que 

me esperastes al salir místo „Ya vi que me esperaste al salir.“ (Viděl jsem, 

že si na mě při odchodu počkal.) 

- Čím dál častěji se také místo druhé osoby množného čísla rozkazovacího 

způsobu používá infinitiv, i když vzdělaní mluvčí se tomu vyhýbají. Ser 

Buenos y venir a verme pronto místo „Sed buenos y venid a verme pronto.“ 

(Buďte hodní a přijďte mě brzy navštívit.) 

- Stejně jako v jiných částech se často používá a por na místech, kde by 

stačilo použít por: Voy a por las entradas „Voy por las entradas.“ (Jdu pro 

lístky.) 
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- Specifičtější pro určité oblasti (La Rioja nebo údolí řeky Ebro), je výslovnost 

hláskové skupiny tr jako /tř/, z otro je tedy [ótřo], což bývá časté v 

některých španělsky mluvících zemích v Americe. V místech, kde je 

kastilština v kontaktu s jinými jazyky nebo dialekty, se v příslušných 

oblastech projevují jejich vlivy. Tyto hranice se však často překrývají, 

protože se jedná o pozůstatky z časů před pošpanělšťováním. Příkladem 

mohou být zdrobněliny s koncovkou -ico na východě poloostrova, která se 

významně liší od zdrobnělin  -ino a -ín na západě, galicijskými -iño a 

kastilskými -illo a -ito.  

NÁŘEČÍ ANDALUSIE 

Andalusie je velká oblast o rozloze více než 87 000 km2. Ačkoli jsou si její 

obyvatelé vědomi své odlišnosti, jazykově se nejedná o jednotný dialekt. Jako v jiných 

oblastech k tomu přispěla historie, která je až notoricky známá. Andalusie je místo, kde 

vzkvétala arabská kultura a kde Arabové přetrvali až do konce 15. století. Znovu dobýt 

Andalusii bylo náročné a boje trvaly několik staletí. To ostatně dokazují i románské 

jazyky v pohraničí. Od dobytí Jaénu, Córdoby a Sevilly v první polovině 13. století do 

dobytí Granady uplynula dvě století, během nichž došlo k demografickým pohybům. 

Právě ty určily rozdíly ve vyjadřování. Západní Andalusie byla osidlována dříve, a to 

obyvateli Leónu a Kastilie, kteří nedůvěřovali mudéjarům, tedy muslimům žijícím na 

křesťanském území. Obávali se, že by se mohli spolčit s královstvími na východě. 

Velký vliv měla i aristokracie vlastnící velkostatky. Východní část byla osídlena až 

později, z části z Murcie a Aragonu. Sídlilo tam také více Maurů, alespoň do jejich 

úplného vyhnání na počátku 17. století. Pozemky tu také byly rozděleny jinak než na 

západě. V 16. století přišel vzestup Sevilly, protože se z ní stalo hlavní město 

zaoceánské emigrace, ale zároveň zde zčásti ubylo populace, a to právě kvůli stěhování 

se do Ameriky. Později v 18. století došlo k přílivu obyvatel do málo osídlených částí, 

ale jejich počet nebyl nijak významný. Od 19. století začali obyvatelé Andalusie 

migrovat do zahraničí a jiných částí Španělska, kterým se ekonomicky dařilo lépe. I 

když se v celé Andalusii nemluví andaluským nářečím (ze západu na území z části 

proniká extremadurské nářečí, ze severu meridionálním kastilština a z východu 

murcijské nářečí), hovoří se jím i mimo Andalusii, a to na území Gibraltaru a v Ceutě a 

Melille. 
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Obyvatelé Andalusie jsou přesvědčeni o tom, že mluví dialektem, ale toto 

označení bylo zpochybňováno pro nedostatek jedinečných rysů. Všechny jsou patrné i u 

ostatních meridionálních nářečí, ale ne tak silně, aby dokázaly překonat kulturní a 

sociální bariéry. Andalusané se alespoň ve výslovnosti, i když i ta má samozřejmě 

dopad na tvarosloví, oddalují od kastilské normy. Vzdělaní i nevzdělaní obyvatelé 

Andalusie se řídí novou normou, která sice vznikla na základě té kastilské, ale je 

rozdílná. Tato nová kastilština se rozšiřovala ze Sevilly v období jejího rozmachu přes 

Andalusii, na Kanárské ostrovy a do Ameriky.  V mnoha oblastech tato „norma“ 

postupně získala prestiž a zastoupení jaké má španělština jako celek. 

Andalusie bývá rozdělována na dvě rozlehlá území: na západní a východní. Tato 

dvě území z jazykovědného hlediska odpovídají oblastem, kde se buď rozlišuje mezi 

jednotným a množným číslem či nikoli. Jako u ostatních meridionálních dialektů se 

problém týká uvolňování a následné aspirace koncového -s. Tento postup je v jiných 

románských jazycích dovršený a ve španělštině zasahuje bez výjimky koncovku 

množného čísla. 

Aspirace nahrazuje koncové -s a díky ní se také otevírá následující samohláska, 

„ojos“ (oči) se tak vyslovují jako [óxoh]. Pokud se aspirace ztrácí, mohou nastat dva 

případy: otevřená samohláska se stává známkou množného čísla, nebo se i toto rozlišení 

beze stopy ztratí a jednotné a množné číslo se tak musí rozlišovat jinými způsoby. 

Jednotné číslo se od množného odlišuje na východě Andalusie: verdes se vyslovuje jako 

[bérde̜] s otevřeným e a verde jako [bérde̥] se zavřeným e.  Na východě se obě slova 

vyslovují stejně a o odlišení se tak musí postarat až kontext. Na východě se tedy plurály 

na -os odlišují výslovností takto: rojo (červený) [r̄óxo̥] a rojos (červení) [r̄óxo̜] a plurály 

na -as takto: casa (dům) [kása] casas (domy) [kásä]. V posledním případě je -a 

palatalizované, tudíž připomíná -e. Tento rušivý proces je patrný ve všech typech 

komunikace, pouze vzdělaní mluvčí ve velmi formálních situacích se mohou snažit 

vyslovovat koncová plurálová -s, právě díky jejich znalostem pravopisu. Bývá také 

často předmětem slovních hříček a vtipů (obr. 2 a 3) 

V malé oblasti na východě Andalusie, kde spolu hraničí provincie Sevilla, 

Malaga a Córdoba se všechny koncovky -al, -ar, -as  vyslovují jako -e. Literární vědec 

Dámaso Alonso tuto oblast nazval „Andalusie písmena e“. Například je možné, že 

matka řekne dítěti větu „dice tu padre que vayas a almorzar“ (otec říká, ať se jdeš najíst) 
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jako dise tu páe que baye almorsé, tento jev je však velmi řídký a objevuje se výhradně 

na venkově. 

Aspirované -s způsobuje stejné změny jako v jiných oblastech na jihu: znělá 

souhláska, kterou začíná následující slovo, se stává neznělou (los goles (góly) > [lo 

xóle], las vacas (krávy) [la φáka], los días (dny) > [lo θía]), ale objevují se i přechodné 

způsoby výslovnosti. Aspirace se může vyskytnout i na konci slabiky, a i v tomto 

případě dochází ke stejnému průběhu (riesgo (risk) > [r̄jéxo], rasgo (rys) > [r̄áxo]). 

Dochází i k asimilacím a aspiracím jako asma (astma) > [ámma] nebo cuerno (roh) > 

[kwénno]. Aspirace, asimilace i ztráty se objevují i pokud je následující souhláska 

neznělá jako v případě asco (hnus) > [áhko] > [ákko] > [áko]. 

Pro andaluské nářečí jsou také typické aspirace, které vznikají stejným 

způsobem, jako ve španělštině vzniklo z latiny /x/. Stejný výsledek, tedy /x/ (psané j), 

ale mají jen v Jaénu a Almerii. Tyto aspirace mohou být neznělé a mezi samohláskami 

nebo znělými souhláskami se mohou stát znělými. Mohou se dokonce se i ztratit: ojo 

(oko) > [óho] / [óɦo] / [óɦo]. Ve společnosti bývá odmítána aspirace na místě, kde se v 

latině psalo f-. Ta byla běžná ve staré kastilštině a zachovala se i v leonštině: hierro 

(železo) [hjér̄o], horno (trouba) [hórno]. Ve městech se této výslovnosti vyhýbají, 

protože je snadno identifikovatelná jako venkovská, a proto velmi rychle mizí. 

Rysem andaluské španělštiny, který mluvčí z ostatních částí Španělska považují 

za jeden z nejtypičtějších, je seseo. V klasickém období vznikly v kastilštině fonémy /s/ 

a /θ/ a seseo spočívá v jejich jednotné výslovnosti jako /s/. Navzdory obecnému 

přesvědčení, ne všichni obyvatelé Andalusie seseo používají. Na severu je pásmo, kde 

se mezi fonémy rozlišuje. V provincii Sevilla, včetně jejího hlavního města, v části 

provincie Córdoba, Huelva a Málaga se vyskytuje právě seseo a na zbytku území 

takzvané ceceo. Ceceo je opačný jev, kdy se místo obou fonémů vyslovuje [θ].  Seseo je 

považováno za prestižní jev, zatímco ceceu se vzdělaní lidé vyhýbají, a to i v oblastech, 

kde je původní. Proto vzdělaní lidé z měst, kde se vyskytuje ceceo, upřednostňují seseo.  

V Andalusii existují různé způsoby výslovnosti s, tedy apikální (tvořena špičkou 

jazyka) jako v Kastilii, koronální (tvořené hrotem jazyka) nebo dokonce predorsální 

(tvořená hřbetem jazyka). Posledně jmenovaný způsob je nejčastější v Seville, nicméně 

na celém území Andalusie existují všechny přechodné způsoby výslovnosti, přičemž se 

mění umístění jazyka při artikulaci. 
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Seseo i aspirace bývají předmětem slovních hříček a vtipů (jak ilustruje 

obrázek). 

Součástí celkového uvolňování neboli menšího artikulačního napětí, které je pro 

andaluské nářečí typické, jsou tyto jevy:  

- Tendence vypouštět koncová –l, -r a –n. Koncové -n se často vyslovuje na 

měkkém patře a zavírá předcházející samohlásku, zvláště pokud se jedná o –o-: 

cajón (šuplík) [kaxo̥ ̞̆́ ŋ]. Poslední souhláska je nasalizovaná nebo zcela vymizí 

[kaxo̥ ̞̆́ ]. Velární neboli zadopatrové n se vyslovuje jako ve slově tango [táŋgo]. 

- V implozivní pozici nebo na úplném konci bývá zaměňováno r a l (Estoy farto 

del aire, mi arma.), ale tento jev je ve společnosti odmítán.  

- -D- a ostatní znělé souhlásky v pozici mezi samohláskami se ztrácí (deo, salao, 

crúo, peáso). 

- Čím dál častější je i yeísmo, přičemž v některých zónách se vyslovuje rehilovaně 

jako [y ] nebo [z ]: lluvia (déšť) [y úbja] a [žúbja]. 

- U psaného ch se ztrácí závěrový moment a vyslovuje se tak jako [š] tedy protiklad 

rehilované výslovnosti [y]: muchacho (chlapec) [mušášo], chimenea (komín) 

[šimeñéa]. Tento jev není běžný ve všech oblastech, ale v Malaze se s ním setkáme 

i u vzdělaných mluvčích. 

Celkové uvolňování výslovnosti s sebou přináší i změny v tvarosloví, a to hlavně 

co se týče sloves. V Huelvě, Seville, Cádizu a skoro celé Malaze se ztrácí druhá osoba 

množného čísla vosotros a místo ní se používá třetí osoba ustedes, ale ne ve snaze 

vyjádřit respekt. V tomto případě, Tú sales, je tedy v množném čísle Ustedes salen 

místo Vosotros salís, ačkoli existují i přechodná použití jako Ustedes salís. 

Také je třeba zdůraznit, že se zachovávají etymologické formy nepřízvučných 

zájmen, ne jako u španělštiny na severu, kde je mluvčí často zaměňují, a vznikají tak 

jevy jako leísmo, laísmo a loísmo. Pro skladbu jsou typické tvary jako No te hablaré 

más nunca nebo No me cuentes más nada. 

Slovní zásoba se liší podle oblastí různých vlivů: Na západě pronikají do 

andaluského dialektu výrazy typické pro leonštinu, v okolí Huelvy naopak 

portugalismy, v Jaénu je znát vliv aragonštiny a v Granadě a Almerii zase používají 

kastilské archaismy, arabismy (stejně jako i u jiných jižních nářečí) a jiné specifické 
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výrazy jako coriana (cucaracha, šváb) nebo paloma, palomita (mariposa, motýl). Sdílí i 

výrazy s ostatními španělsky mluvícími oblastmi v Jižní Americe. Používá se například 

sloveso escuchar místo oír (poslouchat, slyšet). Prestiž sevillské normy stále roste, 

proto se Andalusané nebojí bránit fonetické rysy své varianty, i když vzdělaní mluvčí 

někdy do jisté míry ustupují severní normě. I tak ale andaluští intelektuálové jako 

Alberti, Guillén, García Lorca, Rosales nebo Gala vždy reprezentovali svou variantu, 

jak z hlediska výslovnosti, tak i slovní zásoby. 

NÁŘEČÍ KANÁRSKÝCH OSTROVŮ 

Nářečí Kanárských ostrovů sdílí mnoho rysů s ostatními meridionálním nářečími 

španělštiny, která na ostrovy dorazila v 15. století, když už na poloostrově doznívala 

Reconquista. Portugalci a Španělé se o ně přeli, nakonec ale skončily pod nadvládou 

Španělska. Přesto na ostrově  zůstalo velké množství Portugalců, hlavně z Madeiry, 

kteří tu pěstovali různé plodiny jako cukrovou třtinu nebo vinnou révu. Domorodci zde 

rychle přišli o svůj jazyk guančtinu (příbuzný s berberštinou) a ostrovy byly 

pošpanělštěné hlavně obyvateli Andalusie. 

V průběhu dějin představovali Kanárské ostrovy most do Ameriky, a tento 

historický kontakt si udržely, když odtud lidé emigrovali na Kubu, do Venezuely, do 

Portorika, Kostariky nebo Louisiany, kde mimochodem stále existuje jazyková 

rezervace kanárského dialektu, který sem byl dovezen v 18. století. Na této cestě přes 

Atlantik se španělština poprvé setkala s okolnostmi, které byly velmi odlišné od tradiční 

španělské kultury, proto se jako jazyk přizpůsobovala jinak než její pevninská varianta. 

Varianta, která se prosadila na Kanárských ostrovech, také s emigranty cestovala do 

Jižní Ameriky. Je založená na seseu s predorsálním s (¡Qué asento tan dulse!, asúcar, 

presioso). Seseo tedy představuje jednu ze základních charakteristik.  

Kromě sesea je také třeba zmínit velmi výraznou aspiraci, která může být více či 

méně znělá, a která vznikla uvolňováním s nebo stejným procesem jako španělské /x/: 

la costa (pobřeží) [la kóhta], más arriba (víc nahoře) [maɧ-ar̄íba], origen (původ) 

[oríɧen], mojo (nálev) [móɧo]. Jen na ostrově Hierro se stále vyslovuje koncové –s, 

proto si obyvatelé z ostatních ostrovů myslí, že mluví jako „na pevnině“. Východní 

nářečí Kanárských ostrovů jsou vyvinutější než ta západní, i když ani aspirované s 

obvykle nemění následující slabiku. Nedělá ji neznělou, jako je typické v Andalusii a 
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Murcii, ale často dochází k celkové asimilaci s následující znělou souhláskou: los días 

[lod díah]. 

Jako v ostatních jižních nářečích se v implozivní pozici zaměňuje l a r, u 

vzdělaných mluvčích to však není časté. Existují také asimilace, zbytky aspirace 

latinského počátečního f-  a koncové pomocné –e, ale převážně jen na venkově. 

Typicky kanárská je velmi „mokrá“ výslovnost ch velmi vzadu na patře, která je až 

téměř znělá [y ̊̂ ] mucho (hodně) [múy ̊̂ o]. V některých případech existují napůl znělé i 

neznělé souhlásky jako u Pepe [bébe] a –n na konci slov bývá vyslovováno na zadním 

patře. 

Co se týče yeísma, je to nový jev, který se šíří hlavně z měst, i když na venkově 

až do nedávna mezi ll a y rozlišovali. Souhlásky na konci slov jsou slabé a často mizí. 

Intonace a rytmus se liší od andaluských variant a blíží se spíše k těm karibským. 

Není možné řici, že by existovala nějaká definovaná norma vzdělaných lidí, 

spíše se jedná o mnohotvárná nářečí bez nějaké jednotné normy, ke které by se mohla 

vztahovat. Vzdělaní lidé, pokud se chtějí držet nějaké normy, většinou volí normy cizí a 

snaží se zjemňovat výslovnostní rysy a vyhýbají se venkovským konotacím. 

Jak už bylo zmíněno v části o andaluském nářečí, tak i na Kanárských ostrovech 

bylo vosotros nahrazeno ustedes se slovesem třetí osoby množného čísla. Používá se 

zde také sloveso haber jako osobní: habían allí muchos amigos tuyos, místo 

standardního había.  

Ve slovní zásobě jsou patrné portugalské vlivy: cañoto (zurdo, levák), picar 

(guiñar un ojo, mrknout), fonil (embudo, trychýř), arco de la vieja (arco iris, duha), 

millo (maíz, kukuřice). Tato slova se dokonale přizpůsobila výslovnosti ostrovní 

španělštiny. Lze vystopovat i amerikanismy jako papa (patata, brambora), cucuyo 

(luciérnaga, světluška), pozůstatky guančtiny jako gofio (kukuřičná mouka), baifa 

(cabra, koza), beletén (calostros, mlezivo) nebo okcidentalismy a španělská slova, která 

se už na pevnině nepoužívají. 
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KATALÁNŠTINA 

Protože katalánština vznikla v kontaktu s jižní Francií, je jediným galorománský 

jazyk na celém Pyrenejském poloostrově. Po germánských invazích následovala 

romanizace a s postupem času se na severovýchodě poloostrova vytvořilo základní 

jádro Katalánska s centrem v Barceloně. Nejprve tvořilo jakýsi nárazníkový stát mezi 

maurskou říší a říší Karla Velikého nazývaný Marca Hispánica. Od té doby se Katalánci 

rozšiřovali spíše směrem na sever k Okcitánii, proto je katalánština jazykově příbuzná 

francouzštině. Později přišlo spojení s Aragonem, které trvalo až do 15. století. Toto 

období se vyznačovalo rozšiřováním po Středozemním moři, díky čemuž se variantou 

katalánštiny stále mluví ve městě Alghero na Sardinii, a směrem na jih až k Murcii. 

Po těchto úspěšných stoletích se kvůli různým politickým okolnostem přesunulo 

centrum moci směrem k Valencii. Katalánsko také začalo být stále více politicky závislé 

na Kastilii, která v té době byla již spojená s Aragonem. Začalo tak období dlouhého 

úpadku, později ještě prohloubeného příchodem Bourbonů, což pochopitelně vedlo 

k zanedbávání tamějšího jazyka. Až na konci 18. století přichází obchodující buržoazie, 

která začne používat katalánštinu. V tomto prostředí se také zrodí hnutí Renaixença 

(katalánské národní obrození), které se postaví do čela boje za obranu katalánského 

jazyka a kultury. Je důležité dodat, že toto hnutí se ve skutečnosti projevilo hlavně ve 

městech v Katalánsku, ale nemělo velký vliv ve Valencii nebo na Baleárských 

ostrovech. Už v 19. století vzbudila nacionalistická hnutí zájem o péči o katalánštinu. V 

roce 1913 poté jazykovědec Pompeu Fabra vytvořil její pravopisnou normu, a brzy na 

to, v období Druhé španělské republiky, z ní katalánská vláda Generalitat udělala další 

úřední jazyk Katalánska. Po občanské válce o tento status katalánština přišla, ale i přes 

obtíže se o ní stále pečovalo v duchu pokrokových hnutí. Současná ústava navrátila 

katalánštině postavení úředního jazyka Katalánska a ze strany Generalitat se jí dostává 

úřední podpory. Ta se pomocí programu jazykového plánování snaží rozšířit její 

užívání. Tento program je součástí tzv. Zákona o standardizaci jazyka, který je v 

některých rysech jeho uplatňování sporný.  

V Andoře, na jihu Francie, v Katalánsku, na Baleárských ostrovech, v městečku 

Alghero na Sardinii, na části území Valencie, na jednom ostrůvku v Murcii a na hranici 

s Aragonem se mluví variantami, které jsou sice navzájem příbuzné, ale mají 
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společného referenta v podobě spisovné katalánštiny. Ve Valencii se snaží o vytvoření 

vlastní spisovné varianty, která se nazývá valencijština. V Andoře je katalánština 

jediným úředním jazykem a v Katalánsku, Valencii a na Baleárách je úředním jazykem 

společně se španělštinou. Na jihu Francie a v ostatních katalánsky mluvících oblastech 

nemá tento jazyk žádné zvláštní postavení, i když ve společenství Aragon se o dialektu, 

který se používá na hranicích s Katalánskem, mluví jako o „dědictví, které bude 

chráněno“. V údolí Aran se nemluví katalánsky, ale gaskoňsky, což je varianta 

okcitánštiny. 

Od 15. století se katalánsky mluví v zemi s jiným úředním jazykem, z toho 

vyplývá, že tu byl vždy přítomný bilingvismus, přičemž v některých případech 

docházelo k nahrazování jednoho jazyka druhým. Jednotlivé jazyky také měly 

vyhrazené role. Katalánština se používala hovorově na určitých místech, v nejlepším 

případě v literatuře a španělština pro všechny ostatní účely.  

Katalánsko je dvojjazyčné společenství a navzdory vlivům a událostem z konce 

19. a začátku 20. století měla na přelomu století nejvyšší procentuální podíl právě 

katalánština, kterou zde tehdy hovořilo 64,21 % obyvatel. Tato hodnota odpovídala 

centrálnímu dialektu, přičemž za ním s výrazným odstupem následovala valencijština s 

20,96 procenty. Baleárská katalánština a další varianty neměly více než 7 % mluvčích. 

Tento stav navíc ovlivnil příchod obyvatel z jiných částí Španělska do průmyslových 

oblastí Katalánska, a to převážně obyvatel z Andalusie a Extremadury, ale i z Kastilie a 

Aragonu. Jejich potomci nyní tvoří 30 až 35 procent populace průmyslové oblasti Baix 

Llobregat. Podle posledních průzkumů 41 % Katalánců není původem z Katalánska, 

přičemž ve Valencii je to 26 % a na Baleárách 33 % obyvatel. Dlouhodobě totiž dochází 

k přesunu pracovní síly v oblasti služeb do oblíbených turistických míst jako je Costa 

Brava, pobřeží Valencie nebo právě Baleárské ostrovy. 

Co se týče vývoje z latiny, katalánština se shoduje s některými dalšími jazyky a 

dialekty Pyrenejského poloostrova. Zachovalo se například latinské počáteční f-, 

z určitých skupin hlásek se v katalánštině stala palatální laterální aproximanta, grafické 

ll /l/ (folia > fulla „hoja“, list), latinská skupina hlásek -ct- byla vypuštěna (factu > fet 

„hecho“, čin, událost) a zachovala se počáteční g- a j- (genista > ginesta „hiniesta“, 

„retama“, názvy několika rostlinných druhů). 
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Dialekty katalánštiny by se daly rozdělit do dvou rovnoběžných bloků. Toto 

rozdělení se podle některých vysvětlení zakládá na průběhu Reconquisty, a podle jiných 

na předřímském jazykovém základě. Rozdíly východní katalánštiny jsou spíše z 

pozdějšího období (15. a 16. století), zatímco západní katalánština se zdá spíše 

konzervativnější. Východní katalánština zahrnuje dialekt na francouzském území 

Roussillon, centrální katalánštinu, dialekt Baleárských ostrovů a nářečí města Alghero. 

Západní katalánština pak dialekt regionu Pallars, katalánštinu Aragonského kraje 

Ribagorza, valencijštinu, severovýchodní katalánštinou a přechodný dialekt mezi nimi 

nazývaný tortosí. Toto rozdělení je založeno na rozdílném vyslovování nepřízvučných 

samohlásek. V některých dialektech se rozlišuje mezi bilabiálním [b] a labiodentálním 

[v]. Koncové -r je zachováno pouze ve střední části Valencie. Různé dialekty se mohou 

lišit tvaroslovím nebo slovní zásobou. 

ŠPANĚLŠTINA KATALÁNSKÝCH MLUVČÍCH 

Jak jsme již zmínili, většina Katalánců hovoří dvěma jazyky, menší část jen 

jedním. V každém případě španělštinu buď znají jako druhý jazyk nebo je jejich 

mateřštinou. V každé kultuře se původ mluvčích odvozuje z jejich přízvuku nebo z 

určitých stop v jejich projevu. Tyto stopy jsou podle jazykovědců to poslední, co 

společenství mluvčích ztratí, pokud přijde o svou jazykovou variantu. Pokud hovoříme 

o přízvuku, je pro nás důležitá nejen intonace a melodie, ale také určité fonetické nebo 

suprasegmentální znaky. U mluvčích, kteří nemluví katalánsky, ale mají katalánský 

přízvuk, může stále tento jazyk fungovat jako substrát nebo adstrát, protože je tím či 

oním způsobem přítomný v jejich každodenním životě. Mluvčí, kteří znají oba jazyky 

velmi dobře, vědí, jak je od sebe oddělovat a vyhýbají se tak vzájemným prolínáním. Ta 

jsou znatelnější u mluvčích, kteří oba jazyky tak neovládají. Katalánci, kteří mluví 

španělsky, se mohou potýkat s následujícími obtížemi: 

- Protože mají ve svém jazyce širší škálu samohlásek, je na pěti kastilských 

samohláskách občas znát výslovnost na tvrdém nebo měkkém patře, zvlášť před 

koncovým -l a v koncovce -al. 

- Přízvučné samohlásky jsou otevřenější, a naopak nepřízvučné bývají 

neutralizované, tudíž jejich realizace odpovídá katalánským samohláskám ve 

stejných pozicích. 
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- Koncové -d bývá často vyslovováno s velkým napětím, jako neznělé /t/: 

autoridat, tranquilidat, amistat atd. 

- Když je s v pozici mezi samohláskami, stává se znělým [z], stejně jako v 

katalánštině. Proto se plurálové s na konci slov nutně vyslovuje jako z, pokud se 

kvůli syntaxi foneticky spojuje se samohláskou následujícího slova: 

[lazamapólas], [lozamígos]. 

- Méně kulturně vzdělaní mluvčí občas nevyslovují /θ/, protože v katalánštině 

neexistuje, takže dochází k seseu. V některých případech se toto seseo sbíhá se 

seseem přistěhovalců z jiných částí Španělska. Vzdělaní Katalánci mají 

problémy pouze pokud se /s/ a /θ/ vyskytnou ve stejné větě. 

- V oblastech, kde se v katalánštině rozlišuje mezi /b/ a /v/, dochází na základě 

grafické podoby slov i k chybnému rozlišování ve španělštině [víno], [váca], 

[veráno] místo [bíno], [báka], [beráno]. 

- Naopak v oblastech, kde katalánština zachovává ll /l̬/ dochází k rozlišování mezi 

y a ll na základě významu nebo původu slov, například u slov pollo [pól̬o] 

(kuře), a poyo [póyo] (lavička). Toto rozlišování se ztrácí v oblastech Kastilie a 

Leónu, kde dochází k stále častějšímu tzv. yeísmu, kdy se oba fonémy vyslovují 

jako [y]. 

- Kvůli vlivu katalánštiny mají její mluvčí potíže rozlišovat mezi slovesy llevar 

(nést, přinést) a traer (přinést), ir (jít, jet) a venir (přijít, přijet). 

- K vzájemnému ovlivňování občas dochází i u předložek jako například: Estoy 

aquí, a Barajas. 

- Předložka sin (bez), občas funguje jako absolutní příslovce sense: -¿Tienes 

paraguas? -No, he venido sin. („Máš deštník?“  „Ne, přišel jsem bez.“) 

- Vznikají kalky jako: hacer tarde místo „llegar tarde“ (přijít pozdě), protože v 

katalánštině je to fer tard; hacer izquierda „torcer a la izquierda“ (zatočit 

doleva); sacarme la chaqueta „quitarme la chaqueta“ (sundat si bundu). 

- Kalkem je i používání nadbytečné konstrukce tampoco no místo tampoco (také 

ne). Katalánci také tíhnou k používání přivlastňovacích zájmen místo zájmen 

osobních v případech jako delante mío, detrás suyo.  

- V oblastech, kde se v katalánštině ztrácí tři stupně vzdálenosti u ukazovacích 

zájmen se používá pouze est „este“ (tento) a eix „ese“ (tamten). Proto ve 

španělštině používají ukazovací zájmena špatně, například este, esta místo ese, 

esa: Hay este tópico, de esta palabra que se repite … (Je tu toto téma, tohoto 
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slova, které se opakuje …). Používá se spojení aquel que/aquella que, kde by 

stačilo použít el que/la que: Hemos tomado aquella decisión que parece más 

adecuada (Rozhodli jsme se pro to řešení, které se zdá nejadekvátnější.). Do této 

skupiny rozlišování vzdáleností spadá i použití aquí místo ahí.  

- Z katalánštiny také pochází používání určitého členu s vlastním jménem: la 

Montse, el Jordi. Tento jev je ve španělsky společensky stigmatizován, dalo by 

se tedy říct, že jde o společenský „katalanismus“. 

- Z jiných kalků jako Yo digo de ir al cine (Já bych šel do kina) vzniká tzv. 

dequeismus, což znamená, že se nadužívá konstrukce de que u sloves, které ji 

nevyžadují, například: Considero de que no se ha portado bien. (Považuji jeho 

chování za nesprávné.) 

- V Katalánsku se také často používá neosobní sloveso haber jako osobní sloveso 

v množném čísle: Habían cinco muchachos. (Bylo tam pět chlapců.). Tento jev 

je však častý i na Kanárských ostrovech a v Latinské Americe. 

Na druhou stranu se španělští mluvčí, kteří se snaží naučit katalánsky, potýkají s 

opačnými problémy: Nezabarvují dostatečně samohlásky, nevyslovují -l jako 

zadopatrové, některé fonémy nedokáží vyslovit jako znělé a dělají jiné chyby, které by 

se daly označit za kalky a vzájemné interference. 

GALICIJŠTINA 

Na severovýchodě poloostrova se mluví galicijsky, což je románský jazyk úzce 

příbuzný s portugalštinou. Ve skutečnosti spolu tyto dva jazyky sdílí i středověkou 

etapu vývoje z latiny a až historické okolnosti je oddělily natolik, že z nich vznikly dva 

různé jazyky. Portugalštině se dostalo péče úředního jazyka samostatného státu, zatímco 

situace galicijštiny byla až do 19. století opačná. 

Ve středověku se psaná galicijština používala mezi obyvateli Galicie běžně, 

dokonce se o ní pečovalo i jako o jazyk básníků, a to i mimo Galicii. Používali ji 

trubadúři a kejklíři. Kastilský král Alfons X. v ní dokonce napsal jednu ze svých knih 

zpěvů. Sociopolitická situace v 15. století pak způsobila, že se na veřejnosti postupně 

přestávala používat a zůstala jen v domácím prostředí. Jelikož byly vysoké politické a 

církevní posty obsazovány šlechtici a duchovními z Kastilie, staly se vyšší vrstvy 

společnosti nevyrovnané. Kastilština se tak stávala jazykem prestiže a v 16. století už se 
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toto rozlišování týkalo i střední třídy ve městech. Toto vysvětluje i úpadek galicijsky 

psané literatury, který se prohloubil právě v 15. a 16. století.  

Od té doby se prestiž a široké užití kastilštiny postaraly o to, že se stala jazykem 

mocných, ale i střední třídy. Začíná se s ní seznamovat i venkovské obyvatelstvo, i když 

to zůstane nejméně vystavené této diglosii4, a právě na venkově se galicijština zachová 

nejvíce. I z toho důvodu byla dlouhou dobu spojována s neotesaností a nedostatkem 

kultury, k čemuž přispěla i nucená emigrace galicijských vesničanů. Opatření Karla III., 

která rozšiřovala školní výuku, se týkala pouze španělštiny, a tak se galicijština stala 

ještě venkovštější. V té době prováděl mnich Martin Sarmiento první výzkumy Galicie 

a jejích pravěkých megalitů.  

V 19. a 20. století začíná docházet k opačným tendencím. Na konci 19. století se 

pozornost kulturních hnutí obrátí směrem k vlasti, jazyku a středověku, a zájem o 

všechno galicijské roste. Tento zájem podpoří i intelektuálové a důstojnost mu dodá 

například Rosalía de Castro se svou sbírkou Cantares gallegos. Většina galicijských 

spisovatelů jako Emila Pardo Bazán, Valle-Inclán, Torrente Ballester nebo Cela však 

stále píše hlavně španělsky. V populárních médiích se stále galicijština spojovala s 

venkovem a chudobou, a bylo na ní nahlíženo s nedůvěrou. Její společenský vzestup byl 

přece dosahován přes španělštinu. V období druhé republiky se začaly uskutečňovat 

první kroky k ustanovení galicijštiny jako dalšího úředního jazyka, a když konečně 

došlo ke schválení, nastala občanská válka. Galicijština si tedy musela na udělení tohoto 

statusu počkat až do roku 1978, kdy vznikla nová ústava. Od roku 1981 ji statut 

autonomního společenství Galicie výslovně chrání, i když až do konce 20. století nebyla 

dokončena její standardizace, která by s konečnou platností určila její normy. Na tomto 

úkolu pracovala Akademie a Institut galicijského jazyka. 

Je těžké naznačit hranice mezi galicijštinou, leonštinou a portugalštinou, protože 

se linie jejich znaků kříží, jak tomu bývá u nářečí se společným původem a tradičně 

stálou populací. Rysy galicijštiny lze rozeznat i na území Asturie (hranice je mezi 

řekami Navia a Eo), v Leónu a v Zamoře. Řeky Cúa a Sil určují hranice na území Leónu 

a v provincii Zamora se galicijsky mluví v oblasti západní Sanabrie. V samotné Galicii 

není galicijština běžná ve městech. V médiích se obvykle střídá se španělštinou. Mluvčí, 

                                                 
4 ovládání a používání dvou jazyků s odlišnou sociální a kulturní funkcí na jediném území 
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kteří mluví jen galicijsky, bývají starší lidé na vesnicích. Na konci 20. století bylo velké 

množství Galicijců (85%) dvojjazyčných, ale s menší znalostí galicijštiny než 

španělštiny. Prostřednictvím školní výuky a standardizaci galicijštiny se vláda od té 

doby stále snaží povzbudit jazykové sebevědomí galicijských mluvčích a jejich 

váženost ve společnosti. 

Mezi rysy galicijštiny patří následující: 

- Zabarvený systém samohlásek, dvojhlásky netvoří e ani o: pedra „piedra“ 

(kámen), porta „puerta“ (dveře), naopak ale existují dvojhlásky klesavé jako ve 

slově lareira (krb) a další, které se vyvíjely díky vzniku předopatrových 

souhlásek (jako jod) při vývoji z latiny: nocte > noite „noche“ (noc), factu > 

feito „hecho“ (čin), laxa > deixa „deja“ (nechá). Z latiny zachovává i koncové -e 

jako ve slovech mitade (polovina), unidade (jednotka) atd. 

- V systému souhlásek se zachovává počáteční latinské -f: ferro „hierro“ (železo), 

naopak se ztrácí -l- a -n- v pozici mezi samohláskami: luna > lúa (měsíc), sola > 

soa (sama). Počáteční skupiny pl-, cl- a fl- se mění na ch /š/: planu > chao 

„suelo“ (podlaha), clave > chave „llave“ (klíč) atd. A z několika skupin 

obsahující l vzniklo předopatrové ll /l̬/: muliere > muller „mujer“ (žena), 

cuniculu > coello „conejo“ (králík) atd. 

- Z hlediska tvarosloví se používají například členy a/as v ženském rodě a o/os v 

rodě mužském a koncovka pro zdrobněliny je -iño a – iña. 

Z čistě jazykového hlediska nemůžeme mluvit o dialektech, ale o třech hlavních 

oblastech: západní, centrální a východní.  

Západní galicijština má nejvýraznější rysy: seseo a gheada, což znamená 

vyslovování fonému /g/ jako aspirované neznělé souhlásky, tedy [h]. Gato (kočka), se 

tedy vyslovuje ne jako [gáto] ale [háto]. Tento nářeční fenomén je ten nejdůležitější, ale 

současně nejvíce odmítaný ve společnosti. Stejně odmítané je i seseo, tedy 

nerozlišování mezi /θ/ a /s/ jako u slova facer vysloveného [fáser].  

Centrální galicijština, nacházející se mezi dvěma velkými bloky dialektů, není 

kromě určitých osobitých slovesných forem nijak charakterizovaná. 
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Ve východní galicijštině se latinské skupiny ult a uct vyvinuly v uit a ne v oit, 

jak je v galicijštině obvyklé: z multu vzniklo muito a ne moito. Zachovaly se 

samohlásky v hiátech, které zbyly po ztrátě -l- a -n- mezi samohláskami: ladrois, 

ačkoliv normativní je ladrós (zloději). Přípona zdrobnělin je -ín jako v leonštině a ne -

iño. Koncovky sloves jsou stejné jako ve španělštině, místo -ades, -edes, -ides se 

používají -ais, -eis, -is.  

ŠPANĚLŠTINA GALICIJSKÝCH MLUVČÍCH 

Situace galicijských mluvčích není stejná jako například situace mluvčích 

katalánských. Část obyvatel galicijsky nemluví, ale mají galicijský přízvuk, protože 

vyrůstají v kontaktu s galicijštinou, a ta je zakořeněná v jejich kultuře a tradicích. 

Nejcharakterističtější rysem u galicijských mluvčích, kteří mluví španělsky, je intonace. 

Samohlásky před přízvukem vyslovují velmi pomalu, a ty co následují po přízvuku 

naopak velmi rychle. Vytváří i nezaměnitelnou melodii, protože na začátku věty velmi 

zvýší tón a na konci ho naopak rychle sníží. O Galicijcích se říká, že zpívají, a že jejich 

španělština je jemná. 

- Systém samohlásek galicijštiny je bohatší než kastilský, proto se pět souhlásek 

mění podle kontextu, zvláště pokud na nich není přízvuk. Obecně velmi zavírají 

koncové samohlásky, takže koncové -o se vyslovuje jako [u], a koncové -e jako 

[i]. V dvojhláskách [wé̹] a [jé̹] příliš otevírají druhou část. 

- U nevzdělaných mluvčí se může objevovat seseo, takže vyslovují hacer jako 

haser, a gheada takže gato [gáto] vysloví jako [háto] nebo [xáto]. Tyto znaky 

jsou značně nářeční i v galicijštině a v normativním jazyce časté nejsou. 

- Koncové -n vyslovují na zadním patře, i když navazuje na následující slovo 

začínající na samohlásku. 

- Skupiny jako -ct-, -gn- apod. se zjednodušují stejně jako v jiných částech 

Španělska: ato „acto“, repunante „repugnante“, tasi „taxi“, esato „exacto“ … 

- Stejně jako u asturské španělštiny se v Galicii nepoužívá předpřítomný čas, ale 

pouze minulý čas prostý: Todavía no lo vi esta mañana místo Todavia no lo he 

visto esta mañana. (Ještě jsem ho ráno neviděl.) 

- Vynikají kalky jako No di acabado el libro (Nemohl jsem tu knížku dočíst.), No 

está, va en el dentista (Není tu, je u zubaře), které napodobují přesná schémata 

galicijštiny. 
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BASKIČTINA 

Baskičtina je jediným prerománským jazykem na celém poloostrově a jedinou 

připomínkou časů před příchodem latiny. Navíc se nedá zařadit do indoevropské 

jazykové rodiny, která zahrnuje skoro všechny evropské jazyky. Proto je považována za 

nanejvýše zajímavou relikvii. 

Oblast baskičtiny se nachází na severu, na úplném východě, v sousedství 

Kantabrijského moře. Zahrnuje část Baskicka (Euskadi), především provincie Vizcaya a 

Guipúzcoa. Z provincie Álava během historie značně ustoupila. Baskicky se také mluví 

na severozápadě Navarry. Mimo Španělsko se baskicky mluví i na druhé straně Pyrenejí 

ve francouzském departmentu Atlantické Pyreneje. 

Je třeba zdůraznit, že se jedná o aglutinační jazyk, tedy že používá pro vyjádření 

gramatických funkcí předpony, přípony a jiné španělštině vzdálené prvky. Dívka se 

řekne neska, dívka s určitým členem by tedy byla neskea (a funguje jako člen) a neskak 

by byly dívky, kdy k je koncovkou plurálu. Nutné je také zmínit složitost časování 

sloves a slovosled, který je výrazně jiný než u ostatních románských jazyků: bat 

znamená „jedna, neurčitý člen“ a naz „jsem“, tudíž jsem dívka by se řeklo neska bat naz 

doslova „jedna dívka jsem“. 

Foneticky je baskičtina bližší ostatním románským jazykům, zvláště španělštině, 

která pravděpodobně vznikla v kontaktu s jazykem jí příbuzným. Shodují se v 

základních rysech jako je pět samohlásek. Nejcharakterističtější pro baskičtinu jsou 

sykavky, které se často vyskytují v citově zabarvených příponách -txu: Maitetxu, 

Josetxu atd. 

Je pravda, že se po staletích soužití s latinou, s kastilštinou a normativní 

španělštinou do baskičtiny dostaly určité výpůjčky: arbola „el árbol“ (strom), papera 

„el papel“ (papír), liburu „libro“ (kniha), s nestabilitou mezi znělou a neznělou 

počáteční souhláskou kato „gato“ (kočka), denda „tienda“ (obchod) nebo s pomocnou 

samohláskou u slov začínajících na /r̄/: errege „rey“ (král), erloju „reloj“ (hodiny). 

V každém případě nemá základ slovní zásoby baskičtiny nic společného s jazyky, které 

ji obklopují: iturri „fuente“ (pramen), mendi „monte“ (kopec), tegui „lugar“ (místo), 
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gorri „rojo“ (červený), berri „nuevo“ (nový), etxe „casa“ (dům). Tato slova se opakují 

především v baskických příjmeních a názvech míst. 

Až do poměrně nedávné doby neexistovala sjednocená baskičtina. Byl to jazyk 

rozdělený na historické dialekty, jejichž mluvčí si mezi sebou těžko rozuměli. První 

studie rozlišily až 8 různých dialektů, ale dnes je stačí rozdělit na dvě hlavní skupiny – 

biskajskou neboli západní a centrálně-východní, do které se zařazují gipuzkoanský, 

lapurdianský, zuberoanský, hornonavarrský a dolnonavarrský dialekt. V roce 1968 se 

Euskaltzaindia, Královská akademie baskičtiny, usnesla na standardizaci, která byla 

založena právě na centrálně-východní skupině, a ustanovila tzv. batúa, normativní 

baskičtinu sloužící k veřejným projevům a výuce. Jednalo se o pokus zabránit jejímu 

ústupu a rozšířit jednotnou normu. 

Baskický název pro baskičtinu je euskara nebo euskera, a „země, kde se používá 

euskera“ se jmenuje Euskat Herria. Řadu století se baskičtinou nemluvilo ve městech, 

ale hlavně v osadách na venkově. Navíc masivní vlna přistěhovalců z jiných částí 

Španělska do průmyslových center v Baskicku ještě upevnila používání španělštiny. V 

současnosti v Baskicku žije 31 % obyvatel, kteří se tam nenarodili. Extrémním 

případem je město Vittoria, kde se už od 18. století baskičtina vytrácí. 

Dnes je, stejně jako v jiných autonomních společenstvích, úředním jazykem 

společně se španělštinou. Baskické úřady se také intenzivně snaží ji rozšiřovat, ať už ve 

školách (školy, které vyučují v baskičtině se nazývají ikastolas) nebo v médiích. I 

navzdory této společenské podpoře nestoupal v 90 letech počet nových mluvčích 

(euskaldun berri) tak, jak se očekávalo, a to kvůli obtížnosti baskičtiny. I po snaze o 

standardizaci baskičtiny, to stále byla oblast s nejméně mluvčími, kteří by se ji, byť jen 

pasivně, naučili. Jen 4 % z obyvatel nenarozených v Baskicku mluvilo běžně baskicky. 

Jako hlavní jazyk používalo baskičtinu 20 % populace a v Navaře jen 5 %. 

ŠPANĚLŠTINA BASKICKÝCH MLUVČÍCH 

Španělština baskických mluvčích je snadno rozpoznatelná podle nezaměnitelné 

intonace a podle napětí při artikulaci. Samohlásky jsou například mnohem méně 

uvolněné, než je obvyklé. Protože jsou to ale velmi odlišné jazyky, je méně 

pravděpodobné, že budou mít na sebe takový vliv, jako kdyby se jednalo o dva 
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románské jazyky. Proto je španělština vzdělaných Basků často spisovnější než v jiných 

částech Španělska. 

Často pozměňují obvyklý kastilský slovosled. Nejčastěji se tento problém týká 

tematizace, tedy přesouvání předmětu na začátek výpovědi (Fresas compro para comer 

– Jahody kupuji na jídlo). Někdy se také nadbytečně používají nepřízvučná zájmena (Le 

estoy llamando a Carlos – Volám Karlovi.) a jindy bývají zájmena vynechávána 

(¿Compraste los sobres? Sí, compré. Ahora levanto a las diez. – Koupil si ty obálky? 

Ano, koupil. Teď vstávám v deset.) 

Co se týče slovesných tvarů, vznikají často odchylky, které lze například snadno 

rozpoznat v nahrazování imperfekta subjuntivu podmiňovacím způsobem (Ojalá 

llovería. Si yo tendría dinero, te lo compraría – Kéžby pršelo. Kdybych měl peníze, 

koupil by ti ho.). Tato záměna se často používá i v okolí Baskicka ve zcela 

pošpanělštěných oblastech jako Burgos, Palencia, Logroño atd. 

Blízké baskickému vlivu je i leísmo v ženském rodě jako v případě Le llamé a 

Lola (Zavolal jsem Lole), časté používání ya (už) jako částice, a ne jako příslovce nebo 

používání jiných předložek, než je obvyklé (Domingo a la mañana. V neděli ráno.) 

U méně vzdělaných mluvčích se může vyskytnout seseo s výslovností podobné 

kastilskému nebo kalky jako: Voy a haser un poco siesta (Na chvíli si zdřímnu) nebo 

vamos a haser risas (zasmějeme se). Může docházet i k záměně rodů: Yo tenía tanto 

confiansa en él (Měl jsem v něj takovou důvěru.). 
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3. KOMENTÁŘ K PŘEKLADU 

V odborném komentáři se nejprve věnuji překladatelské analýze originálu, která 

je nezbytná při vytváření funkčně ekvivalentního překladu jakéhokoli textu. Pro tuto 

analýzu použiji především dvě díla, tedy Současnou stylistiku od Marie Čechové5, která 

je v českém prostředí zásadní a publikaci prof. Jany Králové Vybrané problémy 

španělské stylistiky6, která mi usnadní porovnat konvence v obou zemích. V první řadě 

se zabývám subjektivními stylotvornými faktory tedy vše, co souvisí s osobností autora, 

a poté objektivními stylotvornými faktory, tedy funkcí komunikátu, jeho rázem, 

vázaností na komunikační situaci a prostředí, tématem, adresátem, formou, kódem a 

mírou připravenosti. Také přistupuji k určení funkčního stylu a slohového postupu a 

dále se zabývám subjektivními stylotvornými faktory spojenými s osobnostní autorky.  

Po dokončení překladatelské analýzy se věnuji zvolené překladatelské metodě a 

problémům, se kterými jsem se během překladu setkala. V této části vycházím 

především z práce Dagmar Knittlové7 a Jany Králové8. V poslední řadě uvádím některé 

použité překladatelské postupy, u kterých vycházím převážně z prací Jiřího Levého.9 

3.1. Překladatelská analýza 

3.1.1. Stylotvorné faktory subjektivní 

3.1.1.1. Autor komunikátu 

Pilar García Moutonová je španělská filoložka, která se narodila v Madridu 

v roce 1953. Pracovala v madridském Instituto de Lengua, Literatura y Antropología, 

konkrétně ve výzkumné skupině Cognición y Variación Lingüística. Dlouhá léta také 

řídila časopis Revista de Filología Española. V roce 2015 v Madridu dokonce 

zorganizovala výstavu La ciencia de la palabra a byla přijata jako řádná členka Real 

Academia Española. Spolupracovala tam s Manuelem Alvarem, předním španělským 

                                                 
5 ČECHOVÁ, M. a ko l. Současná stylistika. Praha: Lidové noviny 2008. ISBN 978-80-7106-961-4 
6 KRÁLOVÁ-KULLOVÁ, Jana. Vybrané problémy španělské stylistiky na pozadí češtiny. V Praze: 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7308-404-2. 
7 KNITTLOVÁ, Dagmar. K teorii i praxi překladu. 2. vyd. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 

c2000. ISBN 80-244-0143-6. 
8 BÁEZ SAN JOSÉ, Valerio, Jana KRÁLOVÁ-KULLOVÁ a Josef DUBSKÝ. Moderní gramatika 

španělštiny. Plzeň: Fraus, 1999. ISBN 80-7238-054-0. 
9LEVÝ, Jiří. Umění překladu. 4., upr. vyd. Praha: Apostrof, 2012. ISBN 978-80-87561-15-7. 
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lingvistou a autorem definic RAE, která autorka v textu používá, na vytvoření 

obsáhlého díla Atlas Lingüístico de la Península Ibérica. Dá se tedy předpokládat, že 

má s psaním odborných textů mnohaleté zkušenosti, a že má k tomuto konkrétnímu 

tématu osobní vztah. Do samotné série Cuadernos de la lengua española přispěla ještě 

dílem Como hablan las mujeres, dalo by se tedy usuzovat, že se jedná o dvě témata, 

která jsou autorce velmi blízká. Ze samotného textu se nedá poznat její původ, protože 

se snaží o objektivitu a neutralitu. 

3.1.2. Stylotvorné faktory objektivní 

3.1.2.1. Forma, ráz, připravenost a kód komunikátu 

 Kniha vyšla v roce 1994 v nakladatelství Arco Libros jako dvacátá v sérii 

Cuadernos de la lengua española. Tyto krátké publikace se vždy věnují vybraným 

tématům z oblasti stylistiky, gramatiky nebo lexikologie (doplněk, virtuální 

komunikace, španělština na sociálních sítích, podmínkové věty …) a jsou určeny jak 

členům širokého publika, kteří se o daná témata zajímají, tak studentům vyšších ročníků 

středních škol, filologie nebo jiných příbuzných vysokoškolských oborů (což zmiňují 

autoři i v předmluvě).  

Je velmi důmyslně vystavěna. Autorka čtenáře nejprve seznamuje se základními 

pojmy v duchu tradic španělské lingvistické metodologie. V dalších dvou kapitolách 

poté popisuje vývoj kastilštiny z latiny a její historické dialekty – aragonštinu a 

leonštinu. Zbytek publikace poté postupuje geograficky po jednotlivých částech 

Španělska.  

Jako první část svého výchozího textu jsem si zvolila kapitolu třetí, která 

popisuje samotnou kastilštinu a její vnitřní jazykové varianty, tedy andaluský a 

kanárský dialekt. Jak už jsem zmiňovala v úvodu, jedná se o dvě oblasti, které budou 

českému čtenáře nejbližší nebo alespoň podstatně bližší než například Extremadura 

nebo Murcie, jejichž nářečí jsem se z tohoto důvodu rozhodla vynechat. Dále jsem 

pracovala s posledními třemi kratšími kapitolami knihy, vyhrazenými pro autonomní 

společenství s více než jedním úředním jazykem, které obsahují vždy sekci o 

vzájemných interferencích. 
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Forma textu je psaná a monologická, ráz je veřejný, ačkoliv se tyto publikace 

neprodávají v obvyklých knihkupectvích, ale jsou dostupné ve veřejných nebo 

univerzitních knihovnách. Míra připravenosti je vysoká, autorka má v oboru zkušenosti 

a svoji publikaci zakládá na mnohaletých výzkumech.  

Text je strukturovaný, V textu se objevují odkazy na poznatky na studie 

španělských jazykovědců a historiků z různých období, literární díla, a státní 

dokumenty. Jazykový kód komunikátu je prestižní, lexikem se blíží populárně-naučným 

textům, ačkoliv je nutné podotknout, že spíše počítá se čtenářem s určitou znalostí 

fonetiky, historie a geografie Pyrenejského poloostrova. Z hlediska syntaxe je bližší 

spíše odbornému stylu, hlavně kvůli složitým souvětím, které mohou někdy stěžovat 

porozumění textu. V textu se pro ilustraci jednotlivých charakteristik popisovaných 

dialektů objevují i formy vyjádření, které se nepovažují za normativní španělštinu (la mi 

casa, Ser buenos y venir a verme pronto), nebo specifická slovní zásoba konkrétního 

místa (papa, paloma) případně cizojazyčná vyjádření, pokud se jedná o případy 

galicijštiny, baskičtiny nebo katalánštiny (fer tard, euskera). Ale všechny tyto odlišnosti 

jsou pouze součástí příkladového materiálu, tudíž nemohou být brány jako 

charakteristika textu celkově. 

3.1.2.2. Téma, situační kontext, základní funkce komunikátu a záměr autora 

Tématem celé knihy jsou jednotlivé jazykové varianty napříč Španělskem, jak 

již napovídá její název. Autorka nejprve objasňuje některé z nejdůležitějších pojmů 

(jazyk, dialekt, nářečí), vzhledem k tomu, že se v některých oblastech jedná o ožehavé 

téma. Zmiňuje také problém synonymního užívání pojmenování castellano a español, 

které i mimo Španělsko představuje zdroj konfliktů. V dalších kapitolách se zabývá 

vývojem španělštiny, resp. kastilštiny z latiny, jejími historickými dialekty a vnitřními 

nářečími a následují kapitoly o autonomních společenstvích s dvěma oficiálními jazyky. 

Jelikož se jedná o odborný text, tíhne k nadčasovosti, alespoň co se týče historického 

vývoje a charakteristik jednotlivých jazyků a dialektů, ale má také tendenci zastarávat. 

Například číselné údaje ohledně počtů bilingvních mluvčích, negramotných apod. se od 

edice z roku 1994 velmi změnily a hranice meridionálních znaků se také posouvá stále 

více na sever. Všechny tyto informace se však dají aktualizovat v pozdějších edicích. 

Poslední edice této knihy vyšla v roce 2014, ale bohužel jsem ji neměla k dispozici 

k porovnání údajů. 
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S tématem souvisí i situační kontext. Jak jsem již zmiňovala, o situační 

zakotvenosti se dá hovořit hned z několika hledisek. V první řadě je to nutnost vysvětlit 

pojmy jazyk a dialekt, protože do dnešní doby přetrvávají spory mezi jednotlivými 

autonomními společenstvími. Dále to jsou zeměpisné a historické reálie, které počítají 

se čtenářem s povědomím o dějinách Pyrenejského poloostrova a o tom, kde se nachází 

jednotlivá místa. A v poslední řadě to jsou ilustrace převzaté z novinových komiksů, 

které pro čtenáře odjinud ztrácí pointu. Adresátem tedy je, jak již bylo řečeno široká 

veřejnost, ale s určitými znalostmi a kniha je speciálně určena studentům, kteří mají 

předmět fonetiky nebo lingvistiky ať už na střední škole nebo na univerzitě, protože 

obsahují přílohu s cvičeními.  

Primární funkcí komunikátu je sdělná neboli informativní, následují funkce 

odborně sdělná v částech zaměřených na fonetiku a funkce vzdělávací neboli kognitivní 

(ačkoli ta je v překladu oslabena, protože neobsahuje přílohu k procvičování).  

Záměrem autorky je čtenáře především informovat o jednotlivých jazykových 

variantách. V některých částech je text spíše odbornější, ale autorka se také snaží danou 

tematiku popularizovat, právě například vložením novinových vtipů. Obrázkový 

materiál, který text doprovází dokazuje jeho výraznou intersemiotičnost. Je patrná i 

výrazná intertextovost, vzhledem k tomu, že odkazuje na některé oficiální dokumenty 

(statuty autonomních společenství, španělskou ústavu …), na studie ostatních 

jazykovědců, spisovatelů nebo literárních vědců (Gaspar de Jovellanos, Dámaso 

Alonso) a literární díla a spisovatele (Cela, Lorca, San Juan de la Cruz). Povaha textu je 

především nocionální, v textu převažují fakta doplněna výrazy vyjadřujícími vztahy 

mezi jednotlivými myšlenkami. 

3.1.2.3. Slohový postup a funkční styl 

Základním slohovým postupem výchozího textu je postup výkladový. Text je 

koherentní a kohezní, sdělovaná fakta jsou zobrazována v souvislostech, autorka 

objektivně zobrazuje danou skutečnost. Jednotlivé úseky jsou strukturované a navazují 

na sebe, často pomocí deixe, spojovacích výrazů a dalších odkazů (Como hemos visto 

antes, como ocurre con el andaluz …). Dalšími slohovými postupy jsou popis, u 

jednotlivých pasáží popisující jednotlivé dialekty (a vyprávění v částech o historii), 

nicméně výklad jasně převažuje. 
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Funkční styl je odborný, konkrétně odborně popularizační, jelikož smyslem této 

knihy je ucelit a zprostředkovat získané poznatky širšímu okruhu čtenářů. Jak už bylo 

zmíněno v předchozích odstavcích, jedná se o odborný styl, protože je pečlivě připraven 

obsahově, kompozičně i stylisticky. Formou také odpovídá odbornému stylu, je 

spisovný, má psanou formu a nocionální povahu. Osobnost autora je v textu 

anonymizována, je použit autorský plurál a neosobní vazby (pasivum). Objevuje se 

v těm také poměrně velké množství termínů z oblasti lingvistiky, což neodpovídá 

popularizačnímu stylu, mnoho pojmů je ale vysvětleno (gheáda). Všechny pojmy jsou 

však z textu jasně graficky vyděleny kurzívou. Autorka se také snaží využívat 

obrazového materiálu, který vtipně ilustruje některé výslovnostní charakteristiky nářečí 

nebo negramatická vyjádření (ir a por algo), což je charakteristické pro popularizující 

texty.  

Všechny tyto aspekty jsem se ve svém překladu snažila zohlednit. Jelikož se 

k problémům dostanu později, za zmínku stojí v této části snad jen vysvětlování a 

zjednodušování pojmů nebo reálií, které jsem považovala pro českého čtenáře za méně 

známé či téměř neznámé. 

3.2. Překladatelská strategie 

V úvodu této práce jsem stanovila svůj hlavní cíl, tedy vytvořit co nejvěrnější 

překlad, který bude funkčně ekvivalentní jako komunikát, tedy text, který by v českém 

prostředí plnil stejnou funkci jako text výchozí. Zvážila jsem situaci komunikační 

situaci v cílové kultuře s přihlédnutím k fiktivnímu zadání překladu, profilu cílového 

čtenáře a stylistickým konvencím cílové kultury. Z toho důvodu jsem musela provést 

úpravy na několika úrovních, tedy zejména na rovině lexikální a stylistické, ale i 

gramatické. Chtěla jsem zachovat informativnost textu, jeho srozumitelnost a jasnost, 

ale přizpůsobit ho českému čtenáři.  

3.3. Hlavní problémy překladu 

3.3.1. Lexikální rovina 

Na lexikální úrovni se pravděpodobně nejvíce projevila rozdílnost kultur a 

odlišné presupozice adresáta TO v porovnání s adresátem TP. Toto odlišené povědomí 

bych dále ráda rozdělila do několika kategorií. 
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3.3.1.1. Vlastní jména  

3.3.1.1.1. Osobní 

V textu se ve velké míře objevují vlastní jména různých historických postav 

(Alfonso X, San Juan de la Cruz). Vzhledem k tomu, že se jedná o více či méně známe 

osobnosti i v českém prostředí, zvolila jsem vždy již existující překlady jejich jmen 

podle knihy Dějiny Španělska od A. U. Arteta10 (Alfons X. Kastilský, Svatý Jan od 

Kříže) a došlo tedy k adaptaci. Kromě těchto jmen se v textu objevilo i velké množství 

španělských spisovatelů z různých historických období (Rosalía de Castro, Lorca, Cela, 

Valle-Inclán). V jejich případě jsem se řídila knihou Španělská literatura od Oldřicha 

Běliče11 a jména jsem převzala v původní podobě. Zajímavý byl problém přechylování, 

protože většina ženských jmen v této knize je přechýlených, ale příjmení Rosalie de 

Castro přechýlené není, pravděpodobně kvůli předložce. 

Text je založen na výrazné intertextovosti, kterou se budu zabývat i v další části 

komentáře, na tomto místě bych však ráda zmínila jména některých významných 

osobností z oblasti jazykovědy, literární vědy nebo politiky jako Sarmiento, Gaspar de 

Jovellanos nebo Pompeu Fabra. V tomto případě jsem postupovala obdobně a 

zachovala jsem původní podobu jména bez transkripce nebo adaptace. Jelikož se ale 

jedná o osobnosti v českém prostředí neznámé, rozhodla jsem se je doplnit vnitřní 

vysvětlivkou (jazykovědec, spisovatel a politik) a přistoupit ke specifikaci. 

Las normas ortográficas elaboradas por Pompeu Fabra son de 1913. 

V roce 1913 poté jazykovědec Pompeu Fabra vytvořil její pravopisnou normu. 

3.3.1.1.2. Zeměpisné názvy 

Text originálu popisuje současnou jazykovou situaci ve Španělsku, tudíž je 

logické, že se v něm vyskytuje mnoho zeměpisných názvů. Pro všechny názvy 

španělských autonomních společenství jsem zvolila existující český ekvivalent. V první 

řadě byl však problém s pravopisem některých skloňovaných tvarů jmen končící na -ca. 

Podle Slovníku spisovné češtiny se například Salamanca v druhém pádě píše s k, jelikož 

                                                 
10 UBIETO ARTETA, Antonio. Dějiny Španělska. 3., dopl. vyd. Přeložil Simona BINKOVÁ. 

Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007. Dějiny států. ISBN 978-80-7106-836-5. 
11 BĚLIČ, Oldřich. Španělská literatura. Praha: Orbis, 1968. Malá moderní encyklopedie (Orbis). 
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se jedná o známé univerzitní jméno, které se objevuje i v českých překladech. Oproti 

tomu Cuenca je už známá méně, proto se ve druhém pádě píše s c, ale přípustné jsou 

oba případy. Obecně jsem se v případě nejasností řídila článkem z časopisu Naše řeč - 

Pravopis, výslovnost a skloňování španělských zeměpisných jmen v češtině12. Pokud 

však nebude mít cílový čtenář ani minimální znalost španělštiny, mohl by ho přečíst 

nesprávně. Kromě názvů měst se objevují i různá pohoří, řeky a údolí, které jsem v 

některých případech doplnila vnitřní vysvětlivkou (údolí řeky Ebro), pokud by mohly 

pro cílového čtenáře být méně známé. 

V souvislosti se zeměpisnými názvy bych ráda zmínila i dva ekvivalenty pro 

Cataluña. Především ve starší literatuře se objevoval i ekvivalent Katalánie místo dnes 

obvykle používaného Katalánska, které jsem se ve svém překladu rozhodla použít, 

ačkoli je Katalánie foneticky i morfologicky bližší překlad. 

Dále jsem se také rozhodla pro jednu modifikaci, vzhledem k tomu, že by se 

jednalo o dvojitý překlad mezi španělštinou a katalánštinou konkrétního okresu. Navíc 

jsem přidala vnitřní vysvětlivku, která zvýší návaznost na předchozí text, který zmiňuje 

migraci do průmyslových oblastí Katalánska (český čtenář nemusí tušit, že Llobregat je 

jednou z největších průmyslových oblastí ve Španělsku). 

… cuyos descendientes constituyen actualmente entre el 30 y el 35% de la 

población del bajo Llobregat. 

Jejich potomci nyní tvoří 30 až 35 procent populace průmyslové oblasti Baix 

Llobregat. 

3.3.1.2. Příznakovost a intertextovost 

Dalším velkým problémem v překladu byly rozdílná příznakovost u určitých 

pojmů a rozdílné asociace, které mohou ve čtenářích TO nebo TP vyvolat. Jedním z 

příkladů, který měl však snadné řešení byly velmi časté reference zakládající se na 

rozdílných presupozicích jako: península, país, otras zonas, la Constitución, nuestro 

atp. Pro českého čtenáře bylo nutné tuto situační vázanost zjemnit a v některých 

                                                 
12 POLÍVKOVÁ, Alena. Pravopis, výslovnost a skloňování španělských zeměpisných jmen v 

češtině. Naše řeč. 1979, 62(2), 77-84.  
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případech přistoupit k substituci nebo konkretizaci, aby si jednotlivé odkazy nespojoval 

s Českou republikou (Pyrenejský poloostrov, Španělsko, španělská ústava, španělský). 

Jak už jsem zmiňovala, text byl vázán nejen místně, ale i časově, tudíž mnoho 

údajů už neodpovídalo skutečnosti, proto jsem se ve svém řešení rozhodla místo 

substituce, tedy nahrazením aktuálními údaji, použít modulaci, tedy změnu hlediska a 

údaje posunout do minulosti. Dalšími příklady modulace se budu zabývat v oddíle o 

překladatelských posunech. 

La realidad es que la catalana es en gran parte una comunidad bilingüe y que, a 

pesar del empuje de fines del XIX y de la primera mitad del XX, el mayor número de 

hablantes de catalán … alcanza el 64,21%. 

Katalánsko je dvojjazyčné společenství a navzdory vlivům a událostem z konce 

19. a první poloviny 20. století měla na přelomu století nejvyšší procentuální podíl 

právě katalánština, kterou zde tehdy hovořilo 64,21 % obyvatel.  

S těmito odlišnými konotacemi také souvisí nejvýraznější změna, kterou jsem v 

překladu učinila. V úvodní kapitole, která se zabývá jednotlivými pojmy, které se v 

textu vyskytují, se autorka zabývá třemi hlavními: lengua, dialecto a habla a přikládá 

jejich definici dle jednotlivých hesel DRAE. Jednou možnou překladatelskou strategií 

by tedy bylo nahradit tyto pojmy těmi, které se používají v českém prostředí. Tím by ale 

překlad ztratil ve velké míře na věrnosti, protože by už neinformoval o situaci ve 

španělském prostředí. Po rozhodnutí zachovat pojmy podle tradic španělské lingvistiky 

vyvstal další problém. Podle doporučeného díla, které je stěžejní pro českou lingvistiku, 

tedy Kurz obecné lingvistiky od Ferdinanda de Saussure13, by dle definicí byl nejlepším 

překladem zmiňovaných třech pojmů tento: jazyk, nářečí a řeč. Pojem řeč se ale v 

kontextu celého díla nedá použít, protože v plurálu působí v češtině zvláštně, má možná 

až negativní konotace (několik řečí). Proto jsem se rozhodla pro pojem dialecto zvolit 

ekvivalent dialekt a k pojmu habla nářečí, ačkoli se jedná o pojmenování prakticky 

synonymní, ale v kontextu díla působí jednotně a umožňují různé jazykové varianty 

odstupňovat. Dalším příkladem problému, který by se dal zařadit do této kategorie je 

celá jedna část kapitoly o kastilštině. Pro španělské mluvčí mají castellano a español v 

                                                 
13 SAUSSURE, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky. Vyd. 3., upr., V nakl. Academia 2. 

Přeložil František ČERMÁK. Praha: Academia, 2007. Europa (Academia). ISBN 978-80-200-1568-6. 
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různých oblastech různé konotace. Například v Katalánsku je označení español naprosto 

nepřípustné. I proto autorka tuto pasáž do textu zahrnula, aby se vyhnula 

nedorozuměním nebo sporům, které by mohla vyvolat. V českém prostředí však 

kastilština ani španělština žádné negativní konotace nemají, možná je pouze španělština 

známější. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla část, kde se autorka použitím kontrastu a 

opakování obou pojmů snaží ilustrovat, že se opravdu jedná o synonyma rozhodla tuto 

figuru vypustit a snížit expresivitu. 

Español o castellano, castellano o español son igualmente válidos en el uso. 

I když jsou termíny kastilština a španělština v běžném použití rovnocenné. 

Součástí příkladového materiálu textu byla i citace z knihy Duchovní píseň 

(Cántico espiritual) od svatého Jana od Kříže. Jelikož text má ilustrovat použití 

nepřízvučných zájmen ve španělštině, rozhodla jsem se zachovat v původní podobě a 

čtenáře odkázat na materiály, kde lze dohledat již dostupný překlad.  

3.3.1.3. Terminologie 

Jedná se o odborně popularizační text, který obsahuje poměrně velké množství 

terminologie. Z tohoto hlediska se nejvíce projevuje jeho funkce vzdělávací, kterou bylo 

ale nutné v textu překladu oslabit, vzhledem k fiktivnímu zadání a cílovému čtenáři. Co 

se týče pojmů z fonetiky, řídila jsem se především knihou Fonetika a fonologie 

současné španělštiny. K problému jsem zaujala následující stanovisko. Pokud nebude 

výsledný text příliš dlouhý a nedojde tedy k přílišné amplifikaci, je možné k pojmu 

vložit vysvětlení (meridional – meridionální, neboli jižní, isoglosa – hranice 

jednotlivých rysů tzv. izoglosa), zvláště pokud se vyskytuje dále v textu, kde ho již budu 

moci použít bez vysvětlivek. Pokud však existuje ryze český ekvivalent, je vhodné jej 

použít namísto slova přejatého z latiny (bilabial – obouretná X bilabiální) a zabránit tak 

přílišné intelektualizaci textu. Pouze ve spojení palatální laterální aproximanta, jsem se 

rozhodla přejaté slovo zachovat, protože se jedná o konkrétní fonetický popis, a ne 

přímo vysvětlení výslovnosti, které by mělo být názornější. Některé pojmy jsem však 

považovala za natolik známé, tím spíše pro čtenáře se znalostí španělštiny, že jsem je 

nijak dále nevysvětlovala (minulé participium, infinitiv). 
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Text neobsahuje pouze obecnou fonetickou terminologii, ale i konkrétní názvy 

katalánských nebo baskických nářečí (rosellonés, pallarés, tortosí, quipuscoano, 

vizcaíno, hablas de Navarra), která jsem se rozhodla přeložit pomocí dostupných 

internetových zdrojů a mapy jednotlivých autonomních společenství z velké části 

pomocí explikace a transkripce (dialekt na francouzském území Roussillon, dialekt 

regionu Pallars, přechodný dialekt nazývaný tortosí, gipuzkoanský, biskajský, 

hornonavarrský) 

Ve španělštině je zde také zajímavá etymologická koncovka -és, která značí 

jazykovou variantu, proto jsem se vždy snažila používat stejnou koncovku i v češtině (-

ština) i u případů jako leonés (leonština) ačkoliv se do češtiny obvykle překládal jako 

leonských dialekt, rozhodla jsem se pro jednotu textu zvolit jednoslovné pojmenování, 

také proto, aby se pojem snáze používal ve zbytku překladu. Obecně jsou v TO častější 

přídavná místa odvozená od určitých míst nebo historických období, které jsem musela 

přeložit pomocí transpozice (riojano – z oblasti La Rioja, alfonsí – z doby Alfonse X.). 

3.3.1.4. Neologismy 

S předchozím bodem souvisí i dva zajímavé neologismy, které jsem se v 

překladu použila. Prvním z nich je oddialektizace, které jsem použila jako ekvivalent 

pro desdialectización, vzhledem k tomu, že ani ve španělštině se nejedná o běžně 

používaný pojem. Tento neologismus jsem nicméně uvedla v uvozovkách a doplnila 

vysvětlivkou. Stejně jsem postupovala v případě slova katalanismus. 

3.3.1.5. Extraligvistické prvky 

Snahou autorky bylo text popularizovat, proto ho doplnila komiksy z El País, 

které ilustrují jednotlivé negramatické prvky dialektů nebo jejich výslovnost. Text 

těchto komiksů je nepřeložitelný, protože pokud by došlo k adaptaci (jako u dabingu 

filmů, kde se objevují nářeční prvky), veškerá informativnost textu i pointa by se 

vytratila. Rozhodla jsem se tedy obrázky popsat se záměrem přiložit je k textu při 

publikaci, což ilustruje můj záměr určit text pouze pro čtenáře se znalostí španělštiny. 

Seseo i aspirace bývají předmětem slovních hříček a vtipů (jak ilustruje obrázek 

č.2 a 3) 
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3.3.2. Gramatická rovina 

Problémy v překladu na gramatické úrovni souvisí především s rozdílnými 

morfologickými a syntaktickými prvky, které se používají v odborných textech ve 

španělštině a v češtině.  

3.3.2.1. Morfologie 

Ve španělštině se autor zpravidla snaží si nepřipisovat zásluhy za celý text, 

používá tedy například inkluzivního plurálu (como hemos visto antes), nebo pasiva 

(como se ha se ha visto antes). Ve většině případů, kdy se autorka snaží tímto způsobem 

udržovat kontakt se čtenářem nebo působit skromněji, jsem se snažila tento tvar 

zachovat. (Jak jsme již zmínili). V některých případech bylo ale například vhodnější 

zvolit neosobní tvar (lze rozpoznat). 

Rozdílný je samozřejmě i slovesný systém španělštiny, proto v případech, kde se 

používá například imperfektum nebo předpřítomný čas došlo logicky ke generalizaci. 

Další problém vzniknul především se slovesy ser, estar a haber. V češtině mají všechny 

význam být, proto jsem v mnoha případech musel přistoupit ke konkretizaci a zvolit 

sloveso jako existovat, nacházet se, mít nebo verbonominálních přísudků. 

Fonéticamente hay mucha más cercanía con las lenguas románicas, de manera especial 

con el español … 

Foneticky je baskičtina bližší ostatním románským jazykům, zvláště španělštině … 

Často užívaný budoucí čas, který autorka využívá pro snadnější orientaci v textu 

a pro stylistické ozvláštnění části o historii jednotlivých jazyků nebo dialektů, jsem 

právě z tohoto důvodu zachovala. 

Habrá que esperar a fines del XVIII para ver surgir una burguesía tipo mercantil que 

usará el catalán como lengua familiar y en cuyo entorno nacerá el movimiento cultural 

conocido como Renaixença … 

Až na konci 18. století přichází obchodující buržoazie, která začne používat katalánštinu 

v rodiném prostředí. V tomto prostředí se také zrodí hnutí Renaixença ... 



41 

 

3.3.2.2. Syntax 

Syntaktické změny v překladu souvisí především s explicitací větných vazeb, 

amplifikací (zpracování typicky španělských polovětných vazeb, nebo zvýšení koheze, 

případně vložení vsuvek) a snahou o zachování koheze. O všech těchto problémech 

budu postupně hovořit. 

S informativní a vzdělávací funkcí textu souvisí příklady různých kalků a 

interferencí u mluvčích v jednotlivých oblastech. Rozhodla jsem se sice předpokládat, 

že čtenář má určitou znalost španělštiny, ale přece jen jsem všechny příklady, které se 

v textu objevují rozhodla přeložit. Přeložila jsem ale pouze jejich význam, tedy denotát 

a nesnažila jsem se vystihnout jejich konotace pro mluvčí se znalostí španělštiny.  

- Sin puede recoger el valor adverbial absoluto del sense catalán: -¿Tienes 

paraguas? -No, he venido sin. 

- Předložka sin (bez), občas funguje jako absolutní katalánské příslovce sense: -

¿Tienes paraguas? -No, he venido sin. („Máš deštník?“  „Ne, přišel jsem bez.“) 

Pro španělské odborné texty jsou typická dlouhá podřadná souvětí, vsuvky a 

vložené věty. Z tohoto důvodu jsem se s přihlédnutím k fiktivnímu zadání snažila text 

zjednodušit a v mnohých případech jsem přistoupila k rozdělování souvětí, aby se pro 

českého čtenáře zvýšila srozumitelnost.  Musela jsem tedy často přistoupit k explicitaci 

implicitních vztahů mezi větami vložením spojek, částic a opakováním slov. Na druhou 

stranu, jak už jsem zmiňovala, jsem na některých místech musela do textu zahrnout 

doplňující informace pomocí přívlastků, přístavků nebo vsuvek. 

Todo contribuye a nivelar las variedades porque, incluso en las zonas rurales, primera 

la radio y después la televisión, casi más que la enseñanza, están introduciendo 

modelos lingüísticos diferentes a los tradicionales, que tienden hacia un español más o 

menos normativo, bajo el que permanecen los rasgos propios, que, dependiendo de 

factores tan relativos -pero tan reales- como el prestigio de la variedad, el nivel del 

hablante, o el contexto en el que hable, pueden aflorar a menudo. 

Celé toto souvětí jsem rozdělila následovně: 
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Všechny tyto faktory přispívaly k vyrovnávání rozdílů mezi jednotlivými variantami. 

Dokonce i na venkově se spíše než díky školní výuce setkávali s jinými jazykovými 

modely prostřednictvím rozhlasového a později televizního vysílání. Tyto modely 

směřovaly k normativní španělštině, které se podřídily rysy charakteristické pro danou 

variantu. Na to, do jaké míry se dané rysy projevovaly, měly vliv velmi relativní, ale 

zároveň skutečné faktory. Důležité bylo např. jak prestižní byla daná varianta, jaké 

postavení měl mluvčí nebo v jakém kontextu se vyjadřoval. 

 Velmi častým jevem ve španělštině jsou také polovětné vazby, které se zpravidla 

nahrazují souřadným a podřadným souvětím, větným členem nebo předložkou. V textu 

se nejčastěji objevovaly vazby s participiem a infinitivem, které jsem nejčastěji 

nahrazovala podřadným souvětím. 

Al conservarse en el campo y ser fácilmente identificable como un rasgo rural, se evita 

en el habla urbana, de forma que experimenta una regresión acelerada. 

Ve městech se této výslovnosti vyhýbají, protože je snadno identifikovatelná jako 

venkovská, a proto velmi rychle mizí. 

Co se týče členění textu (rozdělení na kapitoly), grafických prostředků (kurzíva) 

a interpunkce, většina byla zachována. Jak už jsem ale naznačila výše, nejčastěji jsem 

musela přistoupit k rozdělení souvětí a odstranění vět vedlejších. Čárky, pomlčky, 

středníky nebo dvojtečky jsem přizpůsobila českému úzu, například při překladu přímé 

řeči u jednotlivých příkladů, nebo při psaní velkých písmen u jednotlivých bodů 

charakteristik jazykových variant. 

3.4. Použité překladatelské postupy 

3.4.1. Specifikace, intelektualizace, konkretizace 

Výchozí text byl, jak jsem již několikrát zmiňovala, výrazně situačně zakotven a 

obsahoval velké množství lingvistické terminologie, proto bylo v mnoha případech 

nutné přistoupit k použití uvozovek nebo vysvětlivek pod čarou. Ty zdaleka nejsou 

ideálním řešením, ale v rámci fiktivního média by mohly vyjít zvlášť graficky oddělené 

jako určitý glosář. Konkrétně ke specifikaci jsem se kromě již výše zmiňovaných 

příkladů uchýlila například v tomto případě: 
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La más conocida, emblemática cuando se trata de situar las hablas 

meridionales, la que traza la aspiración de la s implosiva … 

Nejznámější a téměř symbolická izoglosa se týká aspirace s na konci slabiky 

(tzv. implozivní s). 

Během překladu jsem také přistoupila k intelektualizaci, a to opět s ohledem na 

českého čtenáře. 

(…) ya en la mejor literatura clásica. Por ejemplo, San Juan de la Cruz escribe 

en su Cántico espiritual: 

(…) přítomné už i v té nejlepší klasické literatuře jako například v básni Cántico 

espiritual svatého Jana od Kříže ze 16. století do češtiny přeložené jako Duchovní 

píseň: 

Konkretizaci jsem musela použít vždy, kdy bylo dané slovo nebo termín příliš 

obecné nebo vázané na španělský kontext, tedy ve slovech península, Constitución a 

podobně. 

El catalán es la única lengua galorrománica peninsular, porque se formó en 

contacto con el sur de Francia. 

Protože katalánština vznikla v kontaktu s jižní Francií, je jediným galorománský 

jazyk na celém Pyrenejském poloostrově. 

 Zajímavým případem konkretizace byl tento: 

Conviene destacar que es una lengua aglutinante, es decir, que funciona por 

prefijos, sufijos, suma de elementos aislados. 

Je třeba zdůraznit, že se jedná o aglutinační jazyk, tedy že používá pro vyjádření 

gramatických funkcí předpony, přípony a jiné španělštině vzdálené prvky.  

Přípony a předpony samozřejmě češtině vzdálené nejsou, proto bylo třeba tuto 

okolnost vysvětlit. 
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3.4.2. Transpozice, modulace 

Velmi častým postupem v mém překladu byla také transpozice, a to jak 

slovnědruhová, kdy jsem změnila podstatné nebo přídavné jméno na sloveso: 

 (…) aunque quedó un recuerdo gráfico de esa aspiración en la h-, hoy muda 

Zanechala za sebou jedinou stopu, a to psané h-, které se dnes nevyslovuje. 

nebo naopak sloveso na přídavné jméno: 

Abren las vocales tónicas más de lo normal y neutralizan la átonas, haciéndolas 

coincidir con las realizaciones normales de las vocales catalanas en esas posiciones. 

Přízvučné samohlásky jsou otevřenější, a naopak nepřízvučné bývají neutralizované, 

tudíž jejich realizace odpovídá katalánským samohláskám na stejných pozicích. 

tak i větnědruhová, tedy například podřadné souvětí za dvě vety hlavní (jak již bylo 

uváděno výše na str. 18). 

Dále jsem také často použila postup modulace, jak jsem již zmiňovala výše: 

(…) sí es básicamente andaluz el castellano que se habla en Gibraltar y el que se oye en 

Ceuta y en Melilla. 

hovoří se jím i mimo Andalusii, a to na území Gibraltaru a v Ceutě a Melillě. 

3.4.3. Neutralizace, kompenzace 

V překladu jsem také použila neutralizaci: 

(…) pueden aflorar a menudo. 

(…) do jaké míry se projevovaly 

(…) y los fenómenos meridionales bullen 

(…) a kde jsou časté meridiální fenomény 
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Vzniklé zeslabení výrazu jsem se na některých místech snažila kompenzovat: 

(…) después para probar fortuna en tierras más lejanas. 

(…) a někteří se v honbě za štěstím vydávali i na vzdálenější místa. 

BREVE HISTORIA 

KRÁTKÝ POHLED DO HISTORIE 

3.4.4. Generalizace, výpustka 

Zajímavé jsou dva případy výpustky, ke kterým jsem se v překladu rozhodla 

přistoupit. Týkají se výslovnosti specifických hlásek, které ve španělštině neexistují, 

proto musí být k něčemu přirovnány, zatímco v češtině oba fonémy existují, proto by 

bylo vysvětlení zbytečné. 

(…) pronunciaciones, por ejemplo la del grupo tr como /tř/ (…) que suena casi 

como una ch, otro [ótřo] 

je výslovnost hláskové skupiny tr jako /tř/, z otro je tedy [ótřo] 

(…) consiste en pronunciar el fonema /g/ como una aspirada faríngea [h], casi 

como la jota española /x/. 

což znamená vyslovování fonému /g/ jako aspirované neznělé souhlásky, tedy [h] 

Generalizaci, tedy nahrazení konkrétnějšího výrazu jsem zvolila například 

v tomto případě: 

En conjunto, resultaba un romance mucho más vulgar que los demás. 

Celkově se španělština jevila jako lidovější jazyk. 
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4. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo vytvořit funkčně ekvivalentní překlad vybraných kapitol 

Castellano y español, Catalán, Gallego a Vasco z knihy Lenguas y dialectos de España 

španělské lingvistky Pilar García Mountonové a v komentáři obhájit zvolenou metodu 

překladu a hlavní z použitých překladatelských postupů. 

Hlavními problémy tohoto textu byl odborný styl výchozího textu, terminologie 

a jeho vysoká situační zakotvenost. Práce na překladu byla ale zároveň velmi přínosná 

z hlediska studia odborné literatury vztahující se k různým tématům z oblasti lingvistiky 

a minoritních jazyků ve Španělsku. 
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