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Autorka předkládaného textu se rozhodla zpracovat problematiku užívání paradigmat HABLARÍA a 

HABRÍA HABLADO v současné španělštině. Jedná se o téma vhodně zvolené, neboť tato paradigmata 

mohou ve španělštině plnit více modotemporálních funkcí a jejich překlad neodpovídá vždy českému 

kondicionálu. Při zpracování tohoto tématu se tak nabízí prostor nejen k teoretické diskusi o pojetí a 

funkcích tohoto paradigmatu, ale i k praktickému kontrastivnímu pohledu mezi španělštinou a 

češtinou. Hned na úvod lze říci, že autorka těchto možností plně využila a předkládaný text by mohl 

sloužit jako ukázkový příklad kvalitně zpracované závěrečné práce na magisterské úrovni.  

Nejprve ke struktuře a obsahu práce. První kapitola (str. 7-8) zahrnuje úvod a popis použitých korpusů, 

InterCorp a CORPES XXI, na nichž autorka dokumentuje příklady objevující se v průběhu celé práce. 

Druhá, ryze teoretická kapitola (Popis základnych termínov, str.9-14) se věnuje popisu a interpretaci 

pojmu paradigma a problematiky kategorie času a modu, autorka vychází z několika významných 

zdrojů, které vhodně propojuje, kombinuje a komentuje. Třetí kapitola, rovněž teoretická a vycházející 

ze dvou zdrojů, se věnuje kondicionálu v češtině (str. 15-17). Čtvrtá kapitola (str. 18-21) je věnována 

paradigmatu HABLARÍA. Autorka opět vychází z několika relevantních zdrojů, na jejichž základě 

popisuje zařazení tohoto paradigmatu do rámce modotemporálních kategorií a jeho funkce. Jednotlivé 

funkce tohoto paradigmatu jsou dále podrobně rozebrány v páté kapitole (str. 22-35), která vychází 

z klasifikace podle RAE. Popis jednotlivých funkcí je v této kapitole vhodně doplňován příklady, které 

autorka nalezla v korpusech. Příklady autorka dále komentuje a propojuje s komentáři v sekundárních 

pramenech. Kapitola obsahuje i autorčiny dílčí závěry. Téměř analogicky je pak pojata kapitola 6 (str. 

36-38) a částečně i kapitola 7 (str. 39-48), které se obě věnují paradigmatu HABRÍA HABLADO (v 7. 

kapitole mi není jasné, proč autorka zařadila funkci „condicional compuesto“ až na konec, měla pro to 

nějaký důvod?). Osmá kapitola (str. 49-54) se věnuje paradigmatům HABLARÍA a HABRÍA HABLADO 

v podmínkových větách. I tato kapitola propojuje více relevantních zdrojů a je vhodně doplněna 

příklady z korpusů. Devátá kapitola (Významová funkcia condicional compuesto a jej preklad do 

češtiny, str. 55-61) je kontrastivního charakteru a autorka v ní popisuje výsledky svého výzkumu 

provedeného na korpusu InterCorp. Autorka zde zkoumala na náhodně vybraném vzorku 200 výskytů 

španělského paradigmatu HABRÍA HABLADO jeho překlady do češtiny. Tato kapitola si mimo jiné kladla 

za cíl zodpovědět na otázku, do jaké míry je dané paradigma v češtině překládáno kondicionálem 

minulým.  Autorka zkoumala condicional compuesto jednak ve větách podmínkových, jednak v jiném 



kontextu. Na základě analýzy vzorků došla autorka k závěru, že paradigma HABRÍA HABLADO se 

používá častěji v modálním významu než v temporálním. Autorčina hypotéza o nízké míře užití 

kondicionálu minulého v češtině se potvrdila. Následuje podnětný závěr (str. 62-64), résumé ve 

slovenském a španělském jazyce (str. 65-68) a bibliografie (str. 69-70) čítající 26 odborných titulů.  

Z výše uvedeného vyplývá, že předkládaná diplomová práce je standardního rozsahu (70 stran) a 

obsahuje všechny náležitosti, které by diplomová práce měla mít. Závěrečné práce bývají obvykle 

explicitně členěny teoretickou a praktickou část. U této práce tomu tak není, což však není na závadu. 

I teoretické kapitoly v této práci obsahují totiž přínos v podobě příkladů, které autorka nalezla 

v korpusech (během obhajoby by mohla popsat, jak postupovala při hledání jednotlivých konkrétních 

příkladů), vlastní kontrastivní výzkum je obsažen v poslední kapitole.  

Shrnutí: Jak již bylo uvedeno hned na začátku, dalo by se konstatovat, že tato diplomová práce je 

ukázková. Celá práce je napsána jasným, čtivým a kultivovaným stylem, je přehledná, promyšlená, 

logicky členěná a vyvážená. Autorka prokázala, že dané problematice výborně porozuměla i 

z teoretického hlediska, orientuje se v pramenech a správně s nimi nakládá, korpusový výzkum je 

zpracován precizně. Z celého textu vyplývá autorčina schopnost analýzy i syntézy poznatků.  

Práci proto plně doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou výborně. 

 

V Praze 9. srpna 2020                                                                                          PhDr. Zuzana Krinková, Ph.D. 

 

 

 


