španělština
El lenguaje es fuente de malos entendidos.

¿Hablas español?

(Řeč je pramenem nedorozumění. A. de Saint-Exupéry, El Principito)

Španělsky mluví celý svět!
o Počet mluvčích: cca 500 000 000
o Španělština je úředním jazykem v těchto zemích:
Španělsko, Argentina, Bolívie, Dominikánská
republika, Ekvádor, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Chile, Kolumbie, Kostarika, Kuba,
Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru,
Portoriko, Uruguay, Venezuela, Rovníková
Guinea
o Španělština je románský jazyk pocházející z latiny
o Příbuznými jazyky jsou portugalština, galicijština,
katalánština, francouzština, italština a rumunština
o Španělština je hojně užívaná i v USA (byť zde
nemá status oficiálního jazyka)

Malá ochutnávka španělštiny:
Libertad es derecho que todo hombre tiene a ser honrado, y a pensar y a hablar sin hipocresía.
(José Martí)

Minikvíz:
Víte, jakými
jazyky krom
španělštiny se
mluví
ve Španělsku?
Odpověď:
Baskičtina,
galicijština,
katalánština

o přepis výslovnosti podle IPA:
o liβ̞eɾˈtað̞ ˈes el ̪ deˈɾet͡ʃo ke ˈtoð̞o ˈombɾe ˈtiene
a ˈseɾ onˈrað̞o i a penˈsaɾ i a aβ̞ˈlaɾ sin ipokɾeˈsia
̯
ipokɾeˈsia
o přepis výslovnosti českým pravopisem:
o livertád és deréčo ke tódo ómbre tjéne a sér onrádo y a pensár y a hablár sin ipokresía
o
o
o
o
o
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o český překlad:
o Svoboda je právo každého člověka být čestný a myslet a mluvit bez pokrytectví. (José Martí)
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Minikvíz:
Víte, jaké pořadí
má španělština
na žebříčku jazyků
s nejvyšším počtem
rodilých mluvčích?
Odpověď:
Druhé
(za mandarínskou
čínštinou)

Proč španělština na FF UK?
o Španělština vám otevře dveře do
celého světa
Minikvíz:
o Můžete pracovat jako učitelé,
Víte, kdo je posledním
překladatelé, redaktoři, pracovníci
španělsky píšícím autorem, cestovního ruchu nebo médií
který obdržel Nobelovu o Desítky míst na partnerských
univerzitách,
kam
můžete
vyjet
v
cenu za literaturu?
rámci studia na jeden nebo dva
semestry

Odpověď:
Mario Vargas Llosa (Peru,
Nobelova cena za r. 2010)

@hispanistikaffuk
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