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Bc. Lenka Belicová 

Lexikálne osobitosti mexickej španielčiny, najmä hovorového jazyka 

(posudek vedoucího diplomové práce) 

 

Předkládaná práce je věnována tématu, jež je mezi studenty velmi oblíbené, přitom je 
ale z odborného hlediska náročné, protože skrývá mnohá úskalí, jež nejsou na první 
pohled patrná: zabývá se lexikálními zvláštnostmi konkrétní varianty španělštiny, 
v tomto případě španělštiny mexické. Z celé řady metodologických problémů, které na 
autora podobné práce čekají, zmiňme dva: 1) je nanejvýš obtížné popisovat regionální 
variantu určitého jazyka, pokud neměl autor analýzy příležitost v dané oblasti 
pobývat; 2) systematický popis slovní zásoby je z principu nelehký, slovní zásoba se 
často vzpírá ucelené systematizaci. Budiž řečeno úvodem, že autorka si s veškerými 
nástrahami tématu poradila výborně a překládá opravdu zdařilou diplomovou práci.  

Struktura práce je logická a přehledná: po úvodním vymezení základních pojmů (velmi 
podstatný je komentář k regionálnímu dělení španělštiny a k oprávněnosti pojmů, jako 
jsou americká španělština, mexická španělština atd.) charakterizuje autorka obecně 
vliv nativních jazyků na mexickou španělštinu a základní rysy hovorového jazyka 
obecně a mexické španělštiny specificky. Právě velmi zdařilý komentář vlastností 
hovorového jazyka bych chtěl zvlášť ocenit, protože autorka v něm osvědčila 
schopnost citlivě rozlišovat mezi jazykovými styly / rejstříky a vztáhnout tuto 
problematiku k popisu slovní zásoby. A pak již následuje popis použité metody a 
především jádro práce, totiž detailní, systematický popis lexikálních zvláštností 
mexické španělštiny. 

Právě tento popis je klíčovou součástí práce. Autorka mohla využít zkušeností 
získaných z pobytu v Mexiku, ale ani ty automaticky nezaručují, že se charakteristika 
lexikálních zvláštností nezmění v nekonečných seznam vzájemně neusouvztažněných 
jednotlivostí, který ve svém celku čtenáře spíš ubíjí, než informuje. K tomu v této práci 
nedošlo: Lenka Belicová vytvořila na základě dobré znalosti materie i sekundární 
literatury jakýsi dvoustupňový systém popisu, který ve svém úhrnu předkládá zdařilý a 
ucelený obraz zvláštností mexické španělštiny. V první fázi si vymezuje několik 
obecných tendencí či faktorů přítomných ve zkoumané variantě (výskyt deminutiv, 
přítomnost indigenismů atd.) a části slovní zásoby s nimi související popisuje jako 
celek. V druhé fázi se pak na základě sémanticko-funkčních hledisek snaží popsat tu 
část slovní zásoby, která zůstala stranou v první fázi. Ve svém výkladu používá autorka 
veškeré dostupné zdroje (tradiční slovníky a příručky, elektronické zdroje) a s takto 
získaným materiálem zachází velmi promyšleně, vždy na něj aplikuje kritéria, na nichž 
je její popis postaven. Domnívám se, že jak systém popisu, tak i popis sám odráží 
autorčinu značnou teoretickou i jazykovou kompetenci i schopnost promyšleného 
odborného postupu. 



 2 

Výsledkem je tak opravdu zajímavá práce, jež čtenáři poskytuje velmi solidní informaci 
o lexikálních zvláštnostech mexické španělštiny. Jistě, v další fázi výzkumu by šlo téma 
ještě dále rozvíjet, některé závěry by šlo ověřit formou sociolingvistických dotazníků 
nebo využitím jazykového korpusu (v současné době ovšem vhodný korpus 
neexistuje), ale už nyní je autorčin přínos k tématu nesporný.  

Námět k obhajobě: 

- Autorčina charakteristika hovorového jazyka je velmi zajímavá. Často v ní raději 
uvádí španělské než slovenské termíny, což je dáno obtížností překladu. Do jaké 
míry odpovídá španělský termín coloquial termínu hovorový jazyk? Je 
slovenská / česká tradice chápání pojmu hovorový, spisovný atd. stejná jako 
tradice španělská / hispánská (všiml jsem si, že autorka občas používá termín 
hovorený)?  

I pro formální a jazykovou úpravu práce mám jen slova chvály: text je po všech 
stránkách připraven velmi pečlivě a je psán kultivovanou formou. 

Celkově práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím známkou 
výborně. 

 

V Praze dne 13. 8. 2017     doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. 


