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Posudek vedoucí bakalářské práce 

 

Matyáš Demartini si pro svou bakalářskou práci zvolil téma poměrně netradiční. Přestože 

syntax španělštiny je důležitý tématem španělské lingvistiky, kterému je v závěrečném ročníku 

bakalářského cyklu věnována velká pozornost, studenti se syntakticky zaměřeným tématům  

ve svých závěrečných pracích zpravidla vyhýbají (možná i z toho důvodu, že si téma zpravidla 

volí již během druhého ročníku, kdy s touto disciplínou nejsou ještě zevrubně obeznámeni). 

Práce Matyáše Demartiniho se však nevymyká jen svým tématem, ale i na bakalářské poměry 

nebývale širokým prostorem, který je věnován všem třem jazykům zmíněným v názvu práce, 

tj. nejen španělštině, ale i češtině a italštině, kterou autor studuje pouze jako druhý románský 

jazyk. Přestože Matyáš Demartini sám sebe volbou tématu i kontrastivním přístupem postavil 

před nelehký úkol, hned úvodem svého hodnocení bych chtěla konstatovat, že se se všemi 

úskalími vyrovnal na bakalářskou úroveň obdivuhodným způsobem, zejména praktická část 

textu se vyznačuje nebývalou precizností a přináší skutečně podrobný a v mnoha směrech 

překvapující popis rozdílů mezi češtinou, španělštinou a italštinou. 

 

Členění práce odpovídá obvyklému úzu, kdy jsou nejprve představena teoretická východiska 

zkoumání a následně autor přistupuje k praktické analýze jazykového vzorku. V teoretické části 

se autor věnuje nejprve problematice předmětu ve všech zkoumaných jazycích, toto téma  

se dále snaží propojit s obecnějšími otázkami slovosledu ve španělštině, italštině a češtině, které 

jsou následně předmětem jeho zkoumání v praktické části. Autor se snaží věnovat prakticky 

vyrovnaný prostor všem třem analyzovaným jazykům. Jak jsem již naznačila v úvodu, 

důkladnost, s jakou se věnuje teoretickým otázkám zkoumaného tématu nejen ve španělštině, 

ale i v češtině a italštině, je s ohledem na to, že autor není studentem italské filologie, hodná 

ocenění. Matyáš Demartini se zároveň snaží napsat text pokud možno souvislý a ucelený, který 

nebude působit výčtově, jeho vyjadřování je kultivované a odpovídá odbornému zaměření 

textu.  

Určitým negativním rysem zmíněného přístupu může být to, že informací je v úvodní 

části (čítajících čistých 22 stran, tj. rozsah je pro bakalářskou práci zcela odpovídající) poměrně 

mnoho, přičemž čtenář musí pozorně sledovat, jakému jazyku momentálně autor věnuje 

pozornost. Zejména v kapitolách věnovaných reduplikaci a slovosledu se pak setkáváme s tím, 

že informace o španělštině a italštině nejsou jasně postaveny do kontrastu a pro čtenáře je 



obtížné vytvořit si jasný obrázek o tom, jak se daná problematika odlišuje v obou jazycích 

(odpovědi se nám dostává až v samém závěru práce, který je postaven na korpusové analýze). 

Výše uvedené výtky, které mám k této části práce, jsou nicméně dle mého názoru dány zejména 

tím, že si autor zvolil opravdu komplexní problematiku, jejíž vyčerpávající popis pro tři jazyky 

přesahuje možnosti studenta bakalářského studia a ostatně i rozsah bakalářské práce. Jakkoli 

jsou tedy informace na některých místech teoretické části poněkud zhuštěné, z obsahového 

hlediska zde nenacházím žádné výraznější nedostatky a s otázkou, jak danou problematiku 

uchopit na omezeném prostoru a v silně kontrastivním pojetí, si dle mého názoru autor poradil 

se ctí. 

 

Jestliže teoretická část práce vykazuje drobné nedostatky dané spíš úrovní, na níž je téma 

zpracováváno a s tím související nezkušeností autora, pak praktickou část práce (kapitola 4)  

a následující závěr (kapitola 5) hodnotím bez rozpaků jako suverénní a svým zpracováním 

odpovídající spíše práci diplomové. Autor za pomoci paralelního korpusu InterCorp zkoumal 

české konstrukce s předmětem v iniciální pozici a klasifikoval jejich španělské a italské 

protějšky. Chtěla bych se na tomto místě kladně vyjádřit hned k několika bodům: 

a) Korpusová analýza je velmi pečlivě promyšlená a rozhodně nespočívala jen 

v mechanickém počítání výskytů (viz kapitola 4.2 popisující autorovu metodologii). 

Matyáš Demartini ručně prošel 1 000 vzorků, z nichž nejprve ručně vytřídil  

cca polovinu šumů, a následně s nebývalou pečlivostí a smyslem pro detail klasifikoval 

španělské a italské protějšky českého předmětu v iniciální pozici ve větě. 

b) Samotnou klasifikaci, již autor navrhuje, považuji za výbornou a dobře odůvodněnou. 

Autor zdařile pracuje s jazykovým vzorkem, jehož prostřednictvím každou 

(pod)skupinu výstižně charakterizuje. V doprovodných komentářích pak vysvětluje 

sporné případy, případně přesvědčivě odůvodňuje svůj návrh klasifikace. 

c) Krom kvalitativního aspektu má analýza významný rozměr kvantitativní, neboť autor 

pracuje se skutečně rozsáhlým jazykovým materiálem, v němž vždy pečlivě rozlišuje 

mezi třemi zkoumanými jazyky a mezi jazykem překladovým a zdrojovým.  

d) Konečně bych chtěla na tomto místě vyzdvihnout i autorův nesporný jazykový cit  

(a to i v rámci analýzy italských vzorků), který mu umožňuje všímat si ve všech 

zkoumaných jazycích významových posunů a tyto pak promítnout do obecné 

klasifikace. 

 



Závěrečná část přináší několik velmi zajímavých postřehů, které autor vyvodil ze své analýzy. 

Krom určení převládajícího španělské a italského protějšku české konstrukce s předmětem 

v iniciální pozici zaujme zejména rozdíl v reduplikaci mezi španělštinou a italštinou, který 

korpusová analýza jasně dokládá. Je možná jen škoda, že v souhrnné Tabulce 32 chybí 

procentuální vyjádření celkové četnosti každého typu, které autor uvádí pouze v doprovodném 

komentáři. Ve všech ostatních aspektech je dle mého názoru tato kapitola ukázkovým 

příkladem toho, jak by měl vypadat závěr bakalářské práce: autorův komentář k předchozímu 

zkoumání je rozsáhlý, text přináší skutečnou syntézu všeho, co bylo doposud řečeno, zároveň 

se však autor neomezuje jen na zopakování již řečeného, ale snaží se dílčí závěry zobecnit  

a představit v novém světle, což se mu také daří. 

 

K jazykové ani formální stránce práce nemám výhrady. Text je připraven pečlivě, tabulky  

i příkladové věty jsou přehledné a dobře včleněné do textu. Práce má jasnou strukturu a čtenář 

se v praktické části (navzdory velkému počtu dat) neztrácí. Autor formuluje přesně a výstižně, 

překlepy nenacházím. 

 

Náměty k obhajobě: 

- Předkládaná práce je do značné míry testem využitelnosti paralelních korpusů 

v syntakticky orientovaném výzkumu. Jak autor hodnotí na základě svých zkušeností 

možnosti, které InterCorp v tomto směru nabízí? Postrádal při svých analýzách nějakou 

funkci, která by mu zkoumání usnadnila? 

- Jak již bylo řečeno, syntaktická a silně kontrastivní témata nejsou mezi studenty příliš 

často zpracovávána. Jak autor hodnotí zpětně svou volbu tématu? Kde spatřuje nyní 

nejvýraznější metodologická úskalí a v čem může být podle něj naopak kontrastivní 

přístup k syntaxi přínosem? 

 

Jak vyplývá z výše řečeného, celkově předkládanou práci hodnotím jako zdařilou. Teoretická 

část odpovídá požadavkům kladeným na studenty bakalářského cyklu, část praktická je dle 

mého názoru překračuje. Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a předběžně navrhuji 

hodnocení výborně. 

 

 

 

V Praze 4. srpna 2021     PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D. 


