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Bc. Barbora Golombová 

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

(posudek oponenta diplomové práce) 

 

Předkládaná diplomová práce zajímavým způsobem propojuje strukturní lingvistiku 

(konkrétně kontrastivně pojaté zkoumání vyjadřování modality), pragmatiku a 

korpusovou lingvistiku (konkrétně výzkum za pomoci paralelního korpusu). Toto 

spojení je u závěrečných prací dosti neobvyklé, nejspíš proto, že pragmatický rozměr 

užívání jazyka se vzpírá snadnému uchopení, což je zvlášť patrné při analýze velkého 

množství dat získaných z jazykových korpusů. Barbora Golombová se tedy pustila do 

dosti odvážného podniku, její odvaha se ale vyplatila: soudím, že jde o kvalitní práci.  

Témata závěrečných prací autorům obvykle umožňují rozčlenit text na jasně oddělenou 

teoretickou a praktickou část. I v překládané práci tyto dva velké celky najdeme, ale 

vzhledem k tomu, že analýza jazykového materiálu v praktické části je kvalitativní, 

nikoli kvantitativní povahy, celá práce je vlastně teoretická, protože hodnocení 

jednotlivých konstrukcí v praktické části v sobě obsahuje řadu teoretických poznatků, 

jež zásadním způsobem doplňují a obohacují to, co bylo řečeno v části úvodní. Ta je 

věnována dvěma velkým tematickým okruhům, teoretickému uchopení zdvořilosti 

v jazyce a prostředkům, jimiž se ve španělštině vyjadřuje přání, žádost a rozkaz. První 

z okruhů přináší čtenáři ucelený výklad základů jazykové pragmatiky a chápání 

zdvořilosti v jazyce. Text pochopitelně vychází z teorií zakladatelů a velikánů 

disciplíny, pozornost ale věnuje i pozdějším zásadním pracím a autorům, takže si čtenář 

může utvořit základní, věcně správný obraz o zkoumané problematice. Rovněž výklady 

o modalitě ve španělštině a o prostředcích vyjadřování přání, žádosti a rozkazu jsou 

přesvědčivé, mj. proto že se autorce daří vhodně propojovat obecnělingvistický, 

hispanistický a bohemistický pohled na věc. Úvodní část tak autorku vybavila 

dostatečnými nástroji pro kvalitativní analýzu konkrétních formálních prostředků, jimiž 

se ve španělštině vyjadřuje přání, žádost a rozkaz, a pro zkoumání českých protějšků 

takových konstrukcí. Volbou kvalitativního přístupu si autorka situaci zkomplikovala, 

ale pro výsledný text to byla šťastná volba: precizní, detailní analýza vybraných 

konstrukcí, přihlížející k pragmatickému aspektu a ke kontextu, přináší mnohem 

věrnější obraz zkoumaného předmětu, než by tomu bylo u tradičních kvantitativních 

korpusových analýz. Závěrečná kapitola velmi trefně shrnuje přínos práce a velmi dobře 

identifikuje nejpřekvapivější výsledky. 

Základní hodnocení práce je pro mě vcelku snadné: téma je velmi dobře promyšleno a 

koncipováno, rovněž metoda – mám na mysli nejen způsob práce s korpusem, ale též 

rozhodnutí, jakým způsobem posuzovat pragmatický rozměr zkoumaných konstrukcí – 

je zvolena šťastně. Pro svůj teoretický výklad musela autorka pochopitelně provést 

selekci sekundárních zdrojů, to se jí ale podařilo, popis teoretického rámce je hutný, ale 

zároveň věcně správný. V kvalitativní analýze jazykového materiálu nenacházím 

problematické principy a i rozbory a interpretace jednotlivých konstrukcí jsou dle mého 

soudu správné. O tom, že práce splňuje nároky kladené na diplomovou práci, tedy 

nemůže být sporu, takže lze věnovat pozornost obecnějším otázkám, které z textu 

vyplývají. 
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- Z interpretace jednotlivých konstrukcí jasně plyne, že významná role 

pragmatického aspektu je zatěžkávací zkouškou pro využitelnost metodologie 

paralelních korpusů. Ve srovnání se studiemi zaměřenými na témata bez tohoto 

aspektu se zdá podstatnější role překladatele: zdá se, že pragmatický náboj a 

stupeň zdvořilosti, které autorka v obou jazycích správně popisuje, si ve 

zdrojovém a v cílovém jazyce někdy neodpovídají. To je na jednu stranu další 

důkaz autorkou konstatované obtížné postižitelnosti pragmatických a 

emocionálních rysů, na stranu druhou to snižuje využitelnost metodologie 

paralelních korpusů, protože čtenář u některých příkladů opravdu pochybuje o 

tom, že je česká verze věrným protějškem verze španělské (no meta sus narices 

en esto – nepleťte se do toho; ¡Andando! – Mazej!). 

- V této souvislosti považuji za šťastné, že autorka při svých analýzách hledá 

v kontextu českého protějšku též „pomocné“ lexikální prostředky, jež 

překladateli umožňují lépe vyjádřit pragmatický a emocionální obsah originálu. 

Dodal bych ještě, že podstatný je často už sám výběr základního lexikálního 

prostředku (srov. výše uvedené andando a mazej).  

- U některých příkladů autorka nachází zcela odlišné překladatelské řešení, 

nepracující s izomorfním protějškem španělské konstrukce (někdy jde o 

frazémy). Zdá se, že tento způsob – tradiční překladatelská škola ho nazývala 

překladem podle smyslu – je u pragmaticky příznakových konstrukcí častější než 

jinde. 

K obhajobě mám vlastně jen dva náměty: 1) má autorka nějaké poznámky k výše 

uvedeným obecným komentářům ke korpusové metodologii?; 2) mohla by autorka 

shrnout, s čím měla při práci s korpusy největší potíže? 

Věnoval jsem se obecnějším poznámkám k textu, protože v zásadě nemám žádné 

konkrétní výhrady. Místy se objevují poněkud neobratné konstrukce, občas nacházím 

chybu v interpunkci, ale jinak je i formální a jazyková stránka práce v pořádku.  

Celkově soudím, že jde o zdařilou práci, doporučuji ji k obhajobě a předběžně ji 

hodnotím známkou výborně. 

 

V Praze dne 20. 8. 2020     doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. 


