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(Posudek vedoucího diplomové práce) 

Nepříliš rozsáhlá, ale myšlenkově hutná diplomová práce Lenky Prantnerové je pozoru
hodná jak volbou tématu, tak úrovní jeho zpracování. Diplomantka se opírá o relevantní od

bornou literaturu a zároveň prokazuje pochopení sledovaných problémů i schopnost samo
statně o nich uvažovat. 

V první části, věnované teoretickému rámci práce, předkládá problém existence media a 

mediopasiva v současné španělštině, podává výklad pojmů, s nimiž dále pracuje, a formuluje 

pracovní hypotézu: možnost vydělit medium z kategorie zvratného pasiva na základě jeho 
funkce, vyjadřování a používání. 

V části druhé, obsahující praktickou analýzu vlastního korpusu 160 výpovědí, autorka ově

řuje platnost teoretických předpokladů. Sleduje četnost výskytu media i pasiva (podle různých 

kritérií a v různých funkčních stylech, analyzuje pasivní a mediální konstrukce, konfrontuje 

konstrukce opisné a zvratné. Úspěšně hledá kritéria pro rozlišení analytických tvarů pasiva a 

participia ve funkci predikačního adjektiva se sponou. 

V prohloubené argumentaci vychází sice v naprosté většině případů ze studie A. Mendiko

etxeové v Gramática descriptiva de la lengua espanala, nedrží se jí však slepě, naopak reagu
je na její závěry samostatně a kompetentně, některé charakteristiky i pozoruhodně domýšlí 
(22-23). 

Na základě reference zavádí vlastní rozlišování mezi mediem a mediopasivem. 

Práce se vyznačuje logickou důsledností, jasností formulací a výborným zvládnutím lin

gvistické terminologie. Autorčiny závěry jsou pozoruhodné, neunikají jí ani souvislosti 

s AČV. I když podkladový materiál se zdaleka nevyrovná korpusu Královské akademie, zdá 

se mi, že volba zdrojů je poměrně šťastná a hlavně interpretace jazykového materiálu podle 

četnosti výskytů pasiva, podle jeho formálních a syntaktických rysů a podle funkční analýzy 

je poměrně důkladná a vede k jasným závěrům. 

Mnohostrannost pohledu na jazykový materiál vyústila ve vzorně zpracované srovnávací 

tabulky a grafy, doplněné zasvěceným komentářem. Autorka nasbíraný materiál statisticky 

vyhodnotila podle různých kritérií a podala plastický obraz o fungování obou typů pasiva ve 

španělštině. Při tom prokázala smysl pro teorii i cit pro jazyk. 

Závěry nejsou pouhým shrnutím předcházejících výkladů, jak bývá obvyklé, nýbrž podá
vají odpovědi na různé otázky: řeší otázku synonymie mezi aktivní a pasivní konstrukcí, otáz

ku vlivu kontextu na použití jedné nebo druhé varianty pasiva i vlivu AČV; výstižně charakte

rizují medium a jeho vztah k pasivu, z něhož se vydělilo, i autorkou postulovaný rozdíl mezi 

mediem a mediopasivem daný opozicí 'všeobecná platnost' :: 'vztah ke konkrétní osobě'. 

Metodologickým závěrem je to, že buď by se mělo vedle aktiva a pasiva mluvit ještě o mediu 

(v pohledu onomaziologickém), nebo by se definice zvratného pasiva měla rozšířit o funkce 

mediální (v pohledu sémaziologickém). 



Diplomantka rozborem materiálu odhalila progresivní tendenci vyjadřovat konatele i u pa
siva zvratného, nezastupitelnost opisného pasiva v závislosti na povaze reference a tendenci 
k transpozici participia do funkce nominálního predikátu (adjektiva se sponou). 

I když v práci lze najít ojedinělá grafická a výjimečně i věcná nedopatření - autor starší DP 
o pasivu ve španělštině Fatura se jmenuje Štefan, nikoli František (36); Heinz Schulte
Henbruggen má být Herbrliggen (7) -, je metodologicky dobře zvládnutá a celkově přínosná. 
Oceňuj i hlavně autorčinu samostatnost úsudku a inteligentní přístup k jazykovému materiálu. 

K obhajobě dávám tyto podněty: 

1. Uznává diplomantka oprávněnost terminologického rozlišování mezi diatezí a sloves
ným rodem? Na čem se toto rozlišování zakládá? 

2. Je rozlišování mezi mediem a mediopasivem, opřené o opozici 'všeobecná platnost' :: 
'vztah ke konkrétní osobě', skutečně rozdílem v diatezi? Je autorka schopna svou tezi 
hájit? 

Předložená diplomová práce je v každém případě přemýšlivá a lingvisticky pozoruhodná a 
podle mého názoru si plně zaslouží připuštění k obhajobě. 

V Praze dne 17. 1.2008 


