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Bc. Markéta Malinová 

Lexikální zápor ve španělštině 

(posudek vedoucího diplomové práce) 

 

Diplomová práce Markéty Malinové  se  zabývá  tématem,  ve  kterém  se protínají  dva 
významné  okruhy  španělské  lingvistiky:  vyjadřování  záporu/negace  a  slovotvorba, 
konkrétně prefixace. Oba tyto okruhy jsou pochopitelně velmi rozsáhlé, což se odráží i 
v množství sekundární  literatury. Zároveň platí, že  lexikálnímu záporu ve španělštině, 
konkrétně negativním prefixům, byla vždy věnována velká pozornost,  takže bylo pro 
autorku dosti obtížné zvolit postup, který by zaručoval vlastní přínos. Celkově lze říci, že 
se s oběma úkoly – zpracovat a vstřebat velké množství literatury a načrtnout metodu 
případových studií, jež by vedly k originálním výsledkům – vyrovnala velmi solidně.  

Autorka usiluje o  srozumitelnost,  její  výkladový  styl má výrazný didaktický  rozměr – 
výklad jednotlivého se snaží vždy zasadit do obecného teoretického rámce, což vede 
mj.  k tomu,  že  teoretická  část  má  řadu  dílčích  podkapitol.  Čtenář  se  tak  v úvodní 
teoretické části postupně dozvídá základní  informace o definici negace a jejím pojetí 
v české  a  španělské  tradici,  o  jednotlivých  formálních  prostředcích  sloužících 
k vyjádření  záporu,  o  opozitnosti,  o  základních  slovotvorných  prefixech  a  zejména 
prefixaci. Po tomto obecnějším rámci následuje již téma úzce související s hlavním cílem 
práce:  sémantická  klasifikace  prefixů,  mezi  nimi  též  prefixů  negativních.  Konkrétní 
záporné prefixy jsou pak předmětem praktické části, již tvoří série „případových studií“ 
věnovaných  dvojicím  slov,  která  se  liší  užitým  prefixem  a  která  by  si  teoreticky 
v jazykovém  systému  mohla  konkurovat.  Jednotlivé  dvojice  autorka  podrobně 
komentuje  na  základě  tří  zdrojů:  1)  údajů  ze  sekundární  literatury;  2)  dat  získaných 
z jazykového  korpusu  Araneum;  3)  výsledků  z krátkého  dotazníku,  kterým  testovala 
intuitivní  vnímání  dané  dvojice  slov  rodilými  mluvčími.  Nejdůležitější  výsledky  jsou 
shrnuty v závěrečné kapitole. 

Jak již bylo řečeno výše, výrazným rysem práce je široký záběr úvodní teoretické části. 
Nelze  říci,  že by  text obsahoval nenáležité,  zbytečné odbočky mimo  téma: množství 
dílčích kapitol je zkrátka dáno snahou zasadit případové studie do náležitého a úplného 
teoretického rámce (autorka často užívá obraty, které dokládají zmiňovaný didaktický 
rozměr  výkladu,  např.  „považujeme  za nutné  říci  také něco o  jejich původu“,  s.  23). 
Předepsaný  maximální  rozměr  diplomové  práce  byl  ale  pochopitelně  limitujícím 
faktorem, proto je většina informací v těchto podkapitolách jen základní a velmi stručná 
(byť věcně správná), což by někteří čtenáři mohli považovat za nedostatek, protože by 
k daným  tématům šlo  jistě  říci další  podstatné a  v zásadě  základní  informace  (zvlášť 
patrné  je  to např. u úvodní  charakteristiky negace, ale  i  v jiných pasážích). Nicméně 
platí, že v stávající podobě  je struktura práce  logická a úplná, byť  jsou  její  jednotlivé 
části velmi stručné.  
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Zásadní  částí práce  je pochopitelně  její praktická část,  tj.  soubor případových studií, 
zahrnujících i dotazník. Při vytváření podoby případových studií (tj. při hledání zdrojů 
sekundární literatury ani při definování korpusu a zpracování dat) se autorka neřídila 
žádnou metodologií, kterou by převzala z jiné studie: jde o intuitivní zpracování tématu, 
založené na vlastní úvaze. Totéž platí o dotazníku: i ten si autorka vytvořila sama tak, 
aby  dobře  odpovídal  jejímu  záměru.  Tento  postup  je  hoden  ocenění,  protože  je 
výsledkem samostatného autorčina uvažování. V jistém smyslu může být ale kritizován 
z hlediska  korpusovělingvistických  a  sociolingvistických  standardů  (u  korpusového 
vyhledávání jsou data předkládána jen v základní podobě, bez statistických souvislostí, 
dotazník je zase spíše jen informativní sondou než strukturovaným sociolingvistickým 
výzkumem).  Přesto  soudím,  že  autorčin  přístup  je  odůvodněný  a  přijatelný,  protože 
odpovídá celkovému rázu práce. 

Posledním rysem práce, který si zaslouží pozornost, jsou samotné případové studie. I u 
nich  se  jedná  spíše  o  intuitivní,  z přirozeného  zájmu  člověka  studujícího  španělštinu 
vycházející analýzy: specialista na prefixaci by pravděpodobně nevytvářel dvojice slov, 
která jsou stavěna proti sobě, vždy tak, jak to činí autorka, nicméně autorčin postup lze 
dobře odůvodnit  z perspektivy  osvojování  druhého  jazyka,  protože mnoho  studentů 
španělštiny si slovní zásobu a vyjadřování záporu strukturuje právě tak, jak je naznačeno 
ve studiích. A i intuitivní pohled převážně neškolených rodilých mluvčích, který odráží 
dotazníkový výzkum, může být cenný, pochopitelně nejvíce tam, kde mluvčí nevnímají 
velké významové rozdíly mezi zkoumanými slovy.  

Celkově tedy soudím, že autorka práce se s náročným tématem vyrovnala dobře a že 
práci i případovým studiím dokázala dát sama solidní podobu, aniž přejala metodologii 
z jiné práce.  

Otázky a podněty k obhajobě: 

‐ Poznámka o kombinabilitě adjektiv in‐ se slovesy estar/ser (s. 30) je zajímavá – 
jde o autorčin postřeh?  

‐ Chápu‐li  tabulku  na  s.  47  správně,  poznámka  o  slovu  „Merced“  ukazuje,  že 
respondenti ne vždy chápali, že jde především o kolokace zkoumaného slova.  

‐ V čem autorka vidí výhody a nevýhody svého dotazníkového postupu? 

Formálně  a  jazykově  je  práce  připravena  pečlivě,  v textu  prakticky  nenacházím 
pravopisné chyby či překlepy (občas se objeví neobratné vyjádření, např. sémantický 
význam, s. 37).  

Celkově  se  domnívám,  že  jde  o  zdařilou  práci.  Doporučuji  ji  k  obhajobě  a  přes  její 
zmíněné problematičtější aspekty ji předběžně hodnotím známkou výborně. 

 

V Praze dne 26. 8. 2019          doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. 


