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Vyjadřování prosby, žádosti a rozkazu ve španělštině (s přihlédnutím k češtině) 

Posudek vedoucí diplomové práce 

 

Text, jehož hodnocení je předmětem tohoto posudku, je v kontextu diplomových prací 

odevzdávaných na oboru Hispanistika v posledních letech možné hodnotit jako poměrně 

netradiční, a to jak samotným tématem, které výrazně zasahuje do oblasti obecné lingvistiky  

a zejména pragmatiky, tak zpracováním a způsobem, jakým jsou teoretická východiska 

aplikována na jazykový materiál, který je velmi heterogenní a prakticky vylučuje pouze 

mechanickou kvantitativní analýzu. Přestože zvolené téma kladlo na autorku velmi vysoké 

nároky a předpokládalo nadstandardní orientaci v anglicky psané obecně lingvisticky zaměřené 

literatuře, výsledkem je dle mého názoru text velmi zdařilý a zajímavý, který ukazuje novou 

cestu, jak abstraktně pojaté teoretické výklady o jazyce jako takovém propojit s kvalitativní 

korpusovou analýzou a na základě tohoto srovnání samostatně vyvodit originální závěry  

o fungování španělštiny. 

 

Přestože práce se formálně drží tradičního dělení na část teoretickou a praktickou (velmi 

rozsáhlá kapitola č. 3 tvořící jádro celé práce je autorkou ostatně přímo nazvána „Praktická 

část“), bylo by nesprávné myslet si, že teoretickým úvahám o fungování jazyka jsou věnovány 

pouze první dvě kapitoly. Ve skutečnosti představuje předkládaný text dle mého názoru 

zdařilou ukázku toho, jak je možné praktickou jazykovou analýzu smysluplně a organicky 

propojit s teoretičtěji formulovanými úvahami vycházejícími ze sekundární literatury  

a „trychtýřovitým“ postupem, kdy autorka postupuje od obecnějších výkladů k tématům stále 

užším a užším vytvořit soudržnou, logickou a přehlednou strukturu práce. 

První kapitola práce je věnována pragmatice, teorii řečových aktů a otázce zdvořilosti 

v jazyce. Velmi kladně bych se na tomto místě chtěla vyjádřit hned k několika aspektům. 

Autorka se musela seznámit s poměrně velkým množstvím anglicky psané a obecně pojaté 

lingvistické literatury (Austin, Searle, Grice…) a obsah těchto velmi náročných děl 

srozumitelně zpracovat a vztáhnout k tématu své práce. Přestože se rozhodně nejednalo o úkol 

triviální, vyrovnala se s ním se ctí. Nepřesností nacházím v teoretické části jen málo a vzhledem 

k náročnosti zpracovávaného tématu a jeho šíři je hodnotím jako podružné. Autorce se dále daří 

propojovat úvahy jednotlivých autorů mezi sebou a předkládaný text tak nepůsobí výčtově ani 

mechanicky. Velmi pozitivním rysem této části práci jsou pak vlastní španělské příklady, jimiž 

autorka doprovází všechny předkládané teorie. Vytváření vlastních příkladů ilustrujících teorii 



rozhodně není běžným rysem diplomových prací a snaha autorky vztáhnout obecnější úvahy ke 

španělštině, která navíc není jejím rodným jazykem, si rozhodně zaslouží ocenění.  

Také kapitola č. 2, která se věnuje problematice modality, je zpracována pěkně. Přestože 

se opět jedná o oblast velmi širokou, autorce se daří představit v úvodu vše podstatné, porovnat 

obecnější přístup Palmerův (který v terminologii odkazuje na kapitolu předchozí) s přístupem 

Zavadila – Čermáka, který je zaměřen čistě na španělštinu, zároveň však nezabíhá  

do zbytečných podrobností, jež by už vzhledem k tématu práce, nebyly relevantní.  

 

Jak již bylo zmíněno, za těžiště práce je možné označit rozsáhlou kapitolu č. 3, která si klade 

za cíl prozkoumat devět konkrétních (a formálně dosti heterogenních) konstrukcí, které ve 

španělštině mohou vyjádřit prosbu/žádost/rozkaz, porovnat je s češtinou, poukázat na prostředí, 

v němž je každý typ používán, a v rámci možností se vyjádřit i k míře (ne)zdvořilosti, jakou 

vyjadřují. Podkapitola věnovaná každému ze zkoumaných výrazových prostředků je uvedena 

jeho teoretickým popisem vycházejícím ze sekundární literatury (opět kladně hodnotím 

propojování informací z různých zdrojů), který je následně porovnán s výsledky korpusové 

analýzy. Autorka zkoumá všechny vybrané konstrukce na paralelním korpusu InterCorp, 

přičemž nápaditě využívá možností, které tento nástroj nabízí, a logicky kombinuje analýzy 

kvantitativního charakteru s analýzami kvalitativními.  

V této části práce musím na prvním místě poukázat na schopnost autorky zcela 

samostatně komentovat příklady získané z korpusu, všímat si jejich kontextu a vyvozovat 

relevantní závěry (s plným vědomím toho, že jazykový vzorek byl někdy dosti malý a také 

kontext, který nám může korpus nabídnout, není vždy dostačující). Autorčina práce  

s jazykovými ukázkami je pozoruhodná, podařilo se jí dle mého názoru doprovodit text zcela 

odpovídajícím počtem příkladů, které na jednu stranu nejsou repetitivní, na stranu druhou jsou 

bez výjimky zajímavé a takřka bezrozporně dokládají její tvrzení. Celkově si jako čtenář 

odnáším z této části dojem ucelenosti, kdy bylo dle mého názoru okomentováno vše podstatné, 

autorka vhodně upozornila na některé zajímavé detaily vyplývající z analyzovaných příkladů, 

zároveň však byl popis střízlivý a autorka si je zjevně vědoma širších souvislostí a také omezení, 

které s sebou práce s tímto typem jazykového materiálu (beletrie) nutně nese.  

Jako výbornou pak hodnotím autorčinu schopnost využívat českých překladových 

respondentů k vyvozování podnětných závěrů o povaze španělského originálu. V jejích rukou 

se tak paralelní korpus stává velmi užitečným nástrojem, který nám skrze překladatelovu 

interpretaci může prozradit mnoho zajímavého o fungování pragmatiky v češtině  

i ve španělštině. Tato schopnost „obousměrné“ práce s jazykovým vzorkem opět rozhodně není 



v závěrečných pracích samozřejmostí (v této míře se s ní dost možná setkávám u diplomové 

práce vůbec poprvé) a poukazuje dle mého názoru na dosud poněkud opomíjený potenciál 

kontrastivních korpusových analýz, který by mohl být využit i do budoucna.  

V neposlední řadě je pak třeba zmínit, že autorčiny analýzy přinášejí také řadu pro mne 

osobně velmi překvapivých odhalení, která (pokud je mi známo) nejsou v sekundární literatuře 

příliš traktována, korpusová analýza však poukazuje na to, že rozhodně nejsou nerelevantní. 

Jako velmi podnětné hodnotím v tomto kontextu zejména úvahy o častém využití no poder 

v ironizujícím kontextu a slovesa rogar pro vyjádření omluvy, ale také převahy mluvčího nad 

posluchačem. Celkově dle mého názoru představená analýza naprosto splňuje cíle autorky, 

které jsou popsány v úvodní kapitole, tj. prozkoumat širší spektrum prostředků pro vyjádření 

žádosti, rozkazu a prosby, porovnat je z hlediska míry jejich zdvořilosti a vyvodit závěry „které 

mohou být užitečné především pro nerodilé mluvčí španělštiny při volbě vhodné konstrukce 

pro danou situaci“ (s. 6). Osobně považuji korpusovou analýzu z tohoto hlediska  

za vyčerpávající a především velmi přínosnou. 

 

Z hlediska formální úpravy by práci bylo možné vytýkat občasné překlepy, spřažení vazeb  

a další drobné stylistické a jazykové neobratnosti, např. 

- „interpretace a rozlišení mezi jednotlivými konstrukcemi“ (s. 6) – lépe: interpretace 

jednotlivých konstrukcí a rozlišení mezi nimi, 

- „silnější ilokuční sílu“ (s. 12) – lépe: vyšší ilokuční sílu, 

- „posluchač by se nemusel dovtípit zakódované žádosti“ (s. 12) – lépe např.: nemusel 

odhalit ukrytou žádost, 

- „považování syntaktických vlastností jednotlivých typu jako ukazatele ilokuční síly“  

(s. 13) – správně je považovat za (nikoli považovat jako), 

- „umožnil jistý základ“ (s. 13) – lépe: dal základ, 

- „pochopit a porozumět zamýšlenému obsahu výpovědi“ (s. 14) – lépe: pochopit 

zamýšlený obsah výpovědi a porozumět mu, 

- „kategorizují do kategorie“ (s. 25) – stačí kategorizují, 

- „zdůrazňuje svou jistotu v nevyhnutelnosti své predikce“ (s. 37) – lépe např. je si jist, 

že jeho predikce je nevyhnutelná, 

- Opakující se „tyto slovesa“ – správně je tato slovesa. 

Chtěla bych nicméně zdůraznit, že tento seznam uvádím zejména proto, abych autorce 

poskytla zpětnou vazbu, která by jí mohla posloužit při psaní textů v budoucnu, jazyková 

stránka práce jako celku rozhodně není výrazně problematická. 



 

Jak již bylo zmíněno, po obsahové stránce nacházím v práci spíše drobnější nepřesnosti, 

jejichž počet není nijak velký, pro úplnost poukazuji jen na tři pasáže, které by bylo vhodné 

upravit: 

- str. 17 a výklady o negativní tváři v souvislosti s žádostí – Zdá se mi, že zde došlo 

k omylu a míněna je negativní tvář mluvčího, nikoli posluchače. Nebo pasáži rozumím 

špatně? 

- str. 37 – Spojka aby zde neuvádí účelovou větu, nýbrž větu předmětnou (případně 

podmětnou). 

- příklad (15) na str. 39 – Zde se nejedná o performativní užití slovesa ordenar, 

ale o překlep, kdy nad tvarem třetí osoby minulého času (ordenó) chybí grafický 

přízvuk. 

 

Otázky a podněty k obhajobě: 

- Zkoumání oblasti pragmatiky a komunikačních záměrů mluvčího bývá povětšinou 

ztotožňováno s mluveným jazykem. Autorčiny výzkumy provedené na korpusu jazyka 

psaného dle mého názoru přinášejí do této oblasti jisté novum a rozhodně nejsou bez 

zajímavosti. V čem spatřuje autorka osobně největší přínos zkoumání tohoto typu 

konstrukcí v korpusu tvořeném beletrií? Mohou nám podle autorky tyto texty prozradit 

o povaze zkoumaných konstrukcí něco, co by korpusy mluveného jazyka nenabídly? 

- Při pročítání některých příkladů z korpusu (například (13) a (20)) se nemohu zbavit 

dojmu, že překladatel originál poněkud „přeinterpretoval“ a posílil elementy, které ve 

španělském originálu nebyly. Jak autorka tyto příklady (a obecně věrnost českého 

překladu španělskému originálu ve zkoumaných konstrukcích) hodnotí? 

 

Jak vyplývá z výše uvedeného, celkově hodnotím předkládanou práci jako obsahově 

nadprůměrnou, velmi originální, bezesporu zajímavou a přínosnou, a to jak v oblasti 

metodologické, tak v oblasti praktického popisu fungování španělštiny. Jednoznačně ji 

doporučuji k obhajobě a předběžně navrhuji hodnocení výborně. 

 

 

 

V Praze 22. srpna 2020     PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D. 


