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Lenka Rapáňová se ve své diplomové práci věnuje možným interpretacím dvou španělských 

slovesných paradigmat: HABLARÍA a HABRÍA HABLADO. Jakkoli se toto téma může jevit na první 

pohled jako velmi úzké, jedná se ve skutečnosti o komplexní problematiku, která se dotýká 

obecné otázky, nakolik je možné odlišit od sebe v jazyce rovinu modální a rovinu temporální. 

Obě zkoumaná paradigmata se v současné španělštině vyznačují vysokým funkčním zatížením, 

které se logicky promítá do širokého spektra modotemporálních interpretací, jichž mohou dané 

formy v závislosti na kontextu nabývat. Předkládaná práce si klade za cíl tyto interpretace 

popsat, zdokumentovat prostřednictvím autentického materiálu získaného z jazykového 

korpusu a ve druhém plánu také porovnat s českým jazykem. Výsledkem je kvalitní, 

kultivovaný a vyzrálý text, který přináší dle mého názoru zcela vyčerpávající a precizní analýzu 

zkoumané problematiky. 

 

Práce se vzhledem k svému tématu a zaměření odchyluje od tradiční struktury, s níž se můžeme 

setkávat u závěrečných prací, tedy pevnému oddělení části teoretické a části praktické. Za 

převážně praktickou můžeme považovat pouze kapitolu č. 9, která prostřednictvím kontrastivní 

korpusové analýzy předkládá české protějšky španělského paradigmatu HABRÍA HABLADO. 

Naopak čistě teoreticky pojaté jsou pouze kapitoly č. 2 a 3, které stručně představují základní 

termíny, s nimiž autorka pracuje (zejména pojem paradigma a problematiku vymezení oblastí 

modality a temporálnosti). Jádro práce nicméně tvoří kapitoly 4–8, které podrobně popisují 

jednotlivé funkce obou analyzovaných paradigmat, přičemž tyto jsou ilustrovány 

prostřednictvím příkladů, které autorka samostatně vyhledala na jazykových korpusech 

CORPES XXI a InterCorp.  

Již z takto stručně nastíněné struktury práce jasně vyplývá, že autorka samu sebe 

postavila před nelehký úkol jak přehledně propojit teoretická pojednání o funkcích obou 

paradigmat s autentickým jazykovým materiálem (právě v ilustracích teoreticky pojatých 

klasifikací prostřednictvím vlastních příkladů a jejich následné interpretaci spatřuji hlavní 

přínos předkládané práce). Mohu s potěšením konstatovat, že si s touto výzvou poradila bez 

obtíží a překládá čtenáři koherentní a zcela vyvážený text vyznačující se precizní prací se zdroji 

i s jazykovým vzorkem.  



Přestože klasifikace jednotlivých užití HABLARÍA a HABRÍA HABLADO představené 

stěžejními autory, kteří se danou problematikou zabývají (výběr zdrojů, o něž se autorka opírá, 

považuji za zcela vyvážený a reprezentativní), se mezi sebou překrývají jen zčásti a začasté se 

zde setkáváme s terminologickými rozpory (ty se ostatně týkají i samotného označení 

zkoumaných paradigmat a jejich poněkud sporného převládajícího zařazení mezi časy 

indikativu), autorka v textu prokazuje bezpečnou orientaci v relevantní literatuře a schopnost 

vzájemně kombinovat přístupy odlišných autorů, aniž by se čtenář v textu ztrácel nebo byl 

přehlcen termíny. Snad jen zaměnitelnost termínů probabilitiv (Zavadil - Čermák 2010) a 

futuro/condicional de conjetura (RAE 2009) mohla být podle mého názoru poněkud 

zdůrazněna. V textu je s označeními jako probabilitiv a následně i dubitativ nebo admisiv 

operováno místy možná až příliš samozřejmě. 

Jak již bylo předesláno, velmi kladné hodnocení si bezesporu zaslouží poctivá ruční 

práce s korpusem, která zde (s výjimkou specifičtěji pojaté deváté kapitoly, o níž bude řeč 

později) spočívala v kvalitativní analýze bezesporu velmi rozsáhlého korpusového materiálu, 

v němž autorka dohledávala ukázky reprezentující jednotlivé typy užití HABLARÍA a HABRÍA 

HABLADO. Vzhledem k tomu, že korpus nám může poskytnout jen omezený kontext užití 

konkrétních výpovědí, nebylo nalezení vhodných příkladů rozhodně nijak triviálním úkolem. 

Autorce se nicméně podařilo najít příklady prakticky všech rozšířenějších funkcí obou 

paradigmat, přičemž tyto považuji prakticky bez výjimky za velmi případně zvolené. Jako 

výborné hodnotím také autorčiny samostatné postřehy, jimiž tyto příklady doplňuje a na mnoha 

místech vhodně upozorňuje například na konkrétní lexikální doplnění, která danou interpretaci 

posilují a ubírají příkladu na možné víceznačnosti. Ve zmíněných kapitolách najdeme těchto 

ukázek bezmála padesát, přičemž jediný příklad, který bych osobně označila za poněkud 

sporný, je ukázka č. 16 (str. 29). Toto užití pagaría bych označila spíše za relativní následnost, 

byť absence širšího kontextu jednoznačnou interpretaci velmi komplikuje. O co zde autorka 

opírá svou interpretaci, podle níž se jedná o condicional de rumor? Veškeré zbývající příklady 

jsou dle mého názoru zcela bezrozporné a v neposlední řadě i zdařile propojené s ostatním 

textem. 

Také poněkud odlišně a čistě kontrastivně pojatou kapitolu č. 9, která se věnuje českým 

protějškům habría hablado, hodnotím jako zdařilou. Rovněž zde bych se chtěla kladně vyjádřit 

zejména k poctivé práci s korpusem, která předpokládala pečlivou manuální analýzu 200 

výskytů tohoto slovesného tvaru a promyšlenou metodologii jejich zkoumání, která se vzorkem 

pracuje ve třech fázích (nejprve jsou analyzovány interpretace paradigmatu, následně se autorka 

zaměřuje na překlady těch užití, jež je možné označit jako condicional compuesto, a tyto ještě 



dále třídí podle toho, zda se jednalo o užití v podmínkovém souvětí, či mimo něj). Celkově je 

dle mého názoru předložená analýza opět zcela vyčerpávající, zdařile završuje teoretičtěji 

pojaté zbývající části práce a promyšlená metodologie v neposlední řadě také ukazuje, že si je 

autorka vědoma komplexní povahy zkoumané problematiky a že všechny teoretické úvahy 

představené v předchozích kapitolách dokáže samostatně aplikovat na vlastní výzkum. 

Nezbývá než dodat, že také závěrečná kapitola je velmi hezky zpracovaná a nabízí 

rozhodně více než jen shrnutí toho, co bylo uvedeno v kapitolách předchozích, autorka zde 

předkládá zajímavou syntézu svého zkoumání, která ústí do logického závěru, že funkce obou 

paradigmat stojí široce rozkročeny mezi modalitou a slovesným časem, přičemž jejich 

identifikace (formální nebo funkční) pouze s jednou z uvedených oblastí nevyhnutelně vede 

k nemístnému zjednodušení problematiky. Podnětná je také autorčina závěrečná úvaha o tom, 

jak mohou být jazykové korpusy nápomocné při analýzách užití obou paradigmat a prostředí, 

v nichž se s nimi můžeme setkat.  

 

Práce je i po formální stránce připravena velmi pečlivě. Kladně bych se chtěla vyjádřit zejména 

ke způsobu, jímž jsou uváděny příklady z korpusu a jímž je na ně odkazováno, tento je velmi 

přehledný a nenarušuje soudržnost textu, což je s ohledem na velké množství ukázek velmi 

důležité. Autorčino vyjadřování je kultivované a text jako celek působí vyspěle.  

Po obsahové stránce k práci rovněž prakticky nemám výhrad, pro úplnost upozorňuji 

jen dvě drobné nepřesnosti: 

- Str. 44: „Gili y Gaya (1966, 173) poukazuje na to, že v tomto prípade sa tvar HABRÍA 

HABLADO môže nahradzovať aj tvarom HABLASE.“ Předpokládám, že je zde 

míněno paradigma HUBIESE HABLADO, nikoli HABLASE. Nebo je věta míněna jinak? 

- Ke str. 14 pouze podotýkám, že zdvořilost není možné chápat jako modální význam 

srovnatelný s pravděpodobností. Zjemnění obsahu výpovědi za účelem toho, aby 

vyzněla zdvořileji, spadá spíše do oblasti pragmatiky, s oblastí modality bych ho takto 

jednoznačně neztotožňovala. 

 

Podněty k obhajobě: 

- Není mi zcela jasná organizace jednotlivých podkapitol věnovaných funkcím HABLARÍA 

a HABRÍA HABLADO. Osobně bych považovala za logičtější pokud možno analogickou 

strukturu, která však není pevně dodržena. Měla autorka nějaký důvod k tomu, aby 

podkapitolu „Condcional compuesto“ u HABRÍA HABLADO zařadila až na samotný 



konec, zatímco u HABLARÍA je kondicionální užití (celkem pochopitelně) analyzováno 

na místě prvním? 

- Na str. 8. se uvádí, že analýza na korpusu InterCorp může díky překladu do češtiny 

pomoci s určením interpretace zkoumaných paradigmat. Setkala se autorka při práci 

s korpusem se situací, kdy by podle ní český překlad naopak významově neodpovídal 

originálu, případně příliš prosazoval jednu interpretaci na úkor jiné, již by bylo možné 

v daném kontextu považovat za pravděpodobnější? 

- S autorčiných zkoumání jasně vyplývá zřejmý rozdíl v přístupu k opozici mezi 

jednoduchým a složeným kondicionálem v češtině a ve španělštině, přičemž výklady 

opřené o sekundární literaturu i korpusová analýza nenaznačují, že by ve španělštině 

byly pozorovatelné nějaké tendence ke stírání tohoto rozdílu, jako je tomu bezesporu 

v češtině. Má autorka nějaký vlastní názor na to, čím toto může být způsobeno? 

 

Jak vyplývá z výše řečeného, práci jako celek hodnotím jako velmi zdařilou, bezezbytku dle 

mého názoru dostojí všem nárokům kladeným na absolventy filologicky orientovaného 

navazujícího magisterského studia. Autorka prokázala výbornou schopnost práce se sekundární 

literaturou, výbornou orientaci ve zkoumané problematice i schopnost abstraktního uvažování 

o jazyce. Práci doporučuji k obhajobě a předběžně navrhuji hodnocení výborně. 

 

 

 

V Praze 31. července 2020     PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D. 


