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Pasivum a mediopasivum v současné španělštině 

(Posudek oponenta diplomové práce) 

Předkládaná diplomová práce se věnuje tématu, které je v hispanistické literatuře 
poměrně často traktováno, a to zejména proto, že svou povahou přímo vybízí 
k různorodým interpretacím. Autorka se odvážně pustila do spekulativních 
teoretických analýz a podle mého názoru se se stanoveným úkolem vypořádala 
poměrně zdařile. 

Formálně se práce skládá ze čtyř částí, Úvodu, Teoretického základu, Analýzy a 
Závěru, klíčové jsou ale kapitoly dvě. Kapitola druhá přináší přehled nejdůležitějších 
existujících názorů na danou problematiku. Autorka se neomezuje na jejich suchý 
výčet, ale snaží se je svými komentáři jednak navzájem konfrontovat a jednak 
syntetizovat; výsledkem je pak názor vlastní. Druhá zásadní kapitola obsahuje 
autorkou vytvořený korpus jazykového materiálu, jeho rozbor a také porovnání 
výsledků analýzy s teoretickými závěry obsaženými v předešlé kapitole. 

Úvodem hodnocení bych chtěl na práci ocenit dvě věci. 

Zaprvé je to pokus o syntézu teoretických závěrů převzatých ze sekundární literatury. 
Ano, je pravda, že - jak lze u diplomové práce ostatně předpokládat - tato syntéza 
nepřináší nic zásadně nového a že by jí někdo mohl právem vytknout poměrně 
velkou závislost na nejobsáhlejším, nejnovějším a nejúplnějším pramenu k tématu, 
totiž na příslušné kapitole v Gramática descriptiva de la lengua espanola. Přesto tuto 
kapitolu považuji za zdařilou, protože obsáhnout, pochopit a interpretovat poměrně 
složité teoretické lingvistické výklady je od diplomanta dobrý výkon. 

Druhým podstatným rysem práce, který je hodný ocenění, je autorkou vytvořený 
materiálový korpus. Ano, lze k němu mít mnohé výhrady. Korpus svou velikostí (160 
pasivních vět) nedostojí dnešním požadavkům na materiálové korpusy. 
Napadnutelné jsou asi i některé jednotlivosti vymezování funkčních stylů v korpusu 
(hovorový, odborný, publicistický a umělecký): zatímco styl odborný lze asi vymezit 
jednoznačně, u ostatních je to problematičtější. Přesto struktura korpusu svědčí o 
tom, že autorka se držela předem promyšlené koncepce. Hypotéza o různém využití 
pasiva a mediopasiva v různých funkčních stylech je zajímavá a její ověřování je 
přínosné; předpokládám, že právě kvůli těmto stylistickým analýzám dala autorka 
přednost vlastnímu korpusu před mnohem rozsáhlejšími korpusy internetovými. 
Např. CREA obsahuje stovky milionů slov, avšak rozbor podle stylů by na něm byl 
velmi obtížný. 

Poznámky a náměty k obhajobě: 

V úvodu jsem autorku chválil za odvážnou syntézu stávajících teoretických 
názorů. Vzhledem k okolnostem je asi pochopitelné, že se v tomto výkladu 
občas objeví zjednodušující, přip. velmi subjektivní a nedoložitelné závěry. 
Na s. 36 autorka porovnává své závěry se závěry diplomové práce Františka 
Fatury z roku 1970. Některé rozdílné výsledky obou analýz jsou určitě dány 



mj. již zmíněnou nedostatečnou velikostí korpusu (čím více vět, tím je 
statistická chyba menší) a pak také tím, že interpretace dat je nutně částečně 
subjektivní: každý, kdo data interpretuje, si nejprve musí definovat pasivum, 
mediopasivum, musí si najít texty zastupující jednotlivé funkční styly (a činí tak 
ve shodě se svou definicí stylu) atd. Tyto interpretace a definice se od sebe 
logicky liší, a tím se musí lišit i výsledky, ke kterým se dospěje. 
Výše zmíněná nutnost (subjektivní) interpretace vede autorku někdy 
k závěrům, které jsou podle mého názoru problematické: např. výklad o 
sémantickém agentu (47-50) a např. interpretace konstrukce se cansan de 
correr jsou diskutabilní. 
Oceňuji autorčin analytický přístup k tématu; metoda stanovování hypotéz a 
jejich ověřování zabraňuje vzniku neuchopitelných fabulací, které 
v diplomových pracích někdy nacházíme. 

Celkově práci považuji za zajímavou a doporučuji ji k obhajobě. 

V Praze dne 10. září 2007 PhDr. Petr Čermák, Ph. D:---...-
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