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Matyáš Demartini 

Předmět ve španělštině a jeho postavení ve větě (s přihlédnutím k češtině a italštině) 

(posudek oponenta bakalářské práce) 

 

Rozsáhlá bakalářská práce se od většiny předkládaných bakalářských prací liší tím, že 

je věnována syntaktickému tématu, navíc ještě ve srovnávací, mezijazykové 

perspektivě. Autor si vytknul za cíl ukázat, jak často a za jakých okolností se ve 

španělštině, italštině a češtině objevuje předmět před slovesem a jaké má toto jeho 

postavení syntaktické důsledky. Jde tedy o téma, které má rovinu čistě praktickou, již 

do značné míry studoval každý, kdo se snažil naučit některý z těchto jazyků, ale velmi 

zajímavé je i z pohledu teoretického: jako tomu je u popisu většiny syntaktických jevů, 

i zde je třeba brát v úvahu celou řadu souvislostí, často i nesyntaktických. Z toho plyne, 

že autor si volbou tématu rozhodně nezvolil snadnou cestu, lze ale konstatovat, že se 

s úkolem vyrovnal se ctí. 

Práce má standardní strukturu. Poměrně rozsáhlá teoretická část se snaží čtenáře uvést 

do současného stavu vědění o tématu, takže se nejprve zabývá předmětem, jeho definicí, 

funkcí a typy. Z výkladu logicky vyplyne potřeba komentovat tzv. reduplikaci předmětu, 

jež je zvlášť důležitá právě v situaci, kdy ve španělštině (a italštině) předmět stojí před 

slovesem. Další výklady jsou věnovány popisu příznakového a nepříznakového 

slovosledu a jevům s ním spojeným, totiž dislokaci a vytýkacím vazbám. Budiž 

zdůrazněno, že u každého ze zmiňovaných témat se autor samostatně zabývá situací ve 

španělštině, italštině a češtině, což mu jeho úlohu pochopitelně dále komplikuje. 

Praktická část vychází z dat získaných z paralelního korpusu InterCorp, což je na 

pražské hispanistice běžné, podstatně méně časté ale je, že jde o pokus využít korpusu 

k syntaktické srovnávací analýze: autor na základě formální definice předmětu v češtině 

(dativ, akuzativ) vyhledává v českých textech předměty předcházející ve větě sloveso a 

poté analyzuje jejich španělské a italské protějšky. Výsledkem je nejenom 

kvantifikovaný přehled výskytu předmětu před slovesem ve španělštině, italštině a 

češtině, ale také poměrně obsáhlý komentář usilující o kvalitativní rozbor. V závěrečné 

kapitole autor shrnuje nejdůležitější výsledky práce.  

Hned v úvodu svého hodnocení bych chtěl konstatovat, že jde o velmi promyšlenou, 

pečlivě připravenou práci a že autor ve všech ohledech osvědčuje, že si dobře osvojil 

vše, co by v lingvistické oblasti měl znát a umět absolvent bakalářského studia 

hispanistiky. Zásadním, vysoce pozitivním rysem práce je autorova schopnost 

promyšleného, i v detailech velmi analytického přístupu, spojeného s přesným, 

exaktním vyjadřováním. Tato exaktnost se projevuje i v praktické části, kde jsou data 

předkládána a popisována s minuciózní přesností, jíž odpovídá i detailní systém 

označování příkladů a skupin. Výsledkem je přesvědčivý obraz toho, co chtěl autor 

čtenáři předložit, obraz na bakalářskou práci velmi vyspělý. Celkově práci tedy 

hodnotím velmi pozitivně, ve svých dalších poznámkách a komentářích si proto mohu 

dovolit posunout debatu na odbornější rovinu, jež možná místy přesáhne úroveň 

bakalářského studia.  
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Výše jsem naznačil, že jde o téma velmi komplexní a složité. To se projevuje zejména 

v teoretické části. Autor načetl základní literaturu k tématu a dokázal si ji s pochopením 

osvojit, přesto je na některých pasážích vidět, že jisté souvislosti přesahují to, co může 

absolvent bakalářského studia obsáhnout. To se projevuje zejména ve třech  aspektech 

práce: 

1) Přes veškerou jeho snahu jsou některá témata podávána zjednodušeně: tak např. 

u reduplikace hraje roli více faktorů, než jsou ty, o kterých autor mluví (typ 

slovesa a sémantické role, které dané sloveso přiděluje; funkční perspektiva 

výpovědi atd.), a tyto faktory jsou velmi složitým způsobem provázány. 

2) Složitost vzájemných vztahů zmiňovaných faktorů navíc ztěžuje výklad, protože 

komplikuje, ne-li znemožňuje jeho lineárnost. Autor v teoretické části postupuje 

při popisování základních pojmů a souvislostí promyšleně, přesto jsou některé 

důležité souvislosti pomíjeny, protože se objevují až později (některé vlastnosti 

slovosledu jsou přirozeným výchozím bodem pro veškeré úvahy o tématu, přesto 

se ve výkladu objevují až ve třetí kapitole; rozdíl mezi anticipační a reiterativní 

reduplikací je pro téma práce naprosto zásadní, protože předurčuje dva klíčové 

typy struktur v analyzovaném materiálu, přesto je o ní řeč až v pokročilé fázi 

výkladu; atd.). Místy se tak může stát, že klíčový pojem se objeví až v závěru 

teoretického výkladu (nepletu-li se, tak např. o argumentech/argumentálnosti se 

mluví poprvé na s. 21). 

3) Většina dílčích témat, která jsou traktována odděleně pro španělštinu, italštinu a 

češtinu, má obecnější přesah a existuje k nim obsáhlá literatura (existuje např. 

obecná teorie pádu, která nepracuje jen s pádem morfologicky vyjádřeným, nebo 

teorie obecně klasifikující sémantické role, které přiděluje sloveso svým 

argumentům atd.). Autor pracuje s jistě reprezentativními jednotlivými názory 

(NGLE, Renzi, Hamplová), porovnávání mezi jazyky (např. v tabulce na s. 12) 

je ale obtížné právě proto, že srovnávané klasifikace nemají společné teoretické 

východisko, jež by zaručovalo srovnatelnou definici pojmů a kategorií. Navíc 

platí, že některé výklady, které se v textu objevují jen v souvislosti s jedním ze 

studovaných jazyků, se ve skutečnosti týkají jazyků všech (vnitřní předmět, 

předmět s pomocnými slovesy apod.). 

Tyto poznámky nevnímám jako výtku, jde spíše o upozornění na to, že kontext 

hlavního tématu i jeho podtémat je širší – lze to chápat jako námět pro další možný 

autorův výzkum. 

Praktická část je připravena velmi pečlivě a promyšleně a je opravdu zajímavým 

využitím korpusu. Autor čelil obtížnému problému: jak ve vyhledávacím dotazu 

definovat předmět předcházející před slovesem. Velmi rozumně se rozhodl vycházet 

z češtiny, která díky své jmenné flexi poskytuje snazší přístup k definici předmětu 

založené na formě. Autorova typologie španělských a italských protějšků je 

zajímavá, jeho typy dobře ukazují, jak různorodá řešení se v analyzovaných jazycích 

objevují. Data jsou zpracována velmi přehledně, komentář je až na drobné výjimky 

odpovídající a přesný. Každý, kdo někdy pracoval s InterCorpem na podobně 

koncipované studii, dobře ví, kolik práce musel autor do analýz vložit – to je třeba 

zvlášť ocenit s ohledem na to, že jde o bakalářskou práci: v řadě jednotlivostí si 
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musel autor poradit v situacích, na které nebyl v předmětech bakalářského studia 

připravován. 

 

Poznámky a náměty k obhajobě: 

- Zvažoval autor využití – pochopitelně například jen pro jednojazyčnou, spíše 

kontrolní studii – syntakticky anotovaných korpusů španělštiny? 

- Výklad k příkladům i a j na s. 22 je nesrozumitelný – zřejmě tam je omylem 

akuzativní tvar místo genitivního (mimochodem, genitiv je v češtině v některých 

konstrukcích pozůstatkem vyjádření partitivnosti, tj. není s akuzativním 

vyjádřením vždy zcela totožný). 

- Otázka tranzitivnosti (s. 14 a 15) je opravdu velmi složitá, autor ji popisuje 

adekvátně – jen poznamenávám, že valenční teorie by u comer předpokládala 

potenciální valenční doplnění s generickým významem. 

- O reduplikaci už jsem uvedl, že jde o téma složitější, než jak vyplývá z práce. 

Autor velmi dobře zdůrazňuje roli funkční perspektivy výpovědi (aktuálního 

členění větného), jen bych chtěl upozornit, že důležitější než opozice tema – rema 

je u reduplikace protiklad mezi tópico a foco. 

- Na s. 34 autor konstatuje, že z dat bylo potřeba odstranit velké množství šumů. 

Mohl by u obhajoby uvést konkrétní příklady typů, které v práci uvádí? 

- Vím, že autorovi šlo o přesné zobrazení španělských protějšků hledané české 

struktury, ale příklad 1 na s. 37 se od ostatních opravdu liší – výskyt 

nepřízvučného nereduplikujícího zájmena před slovesem je dán jiným, 

„silnějším“ syntaktickým pravidlem o postavení klitik u sloves. 

- Velmi oceňuji autorův kritický přístup ke zdrojům – na okraj citací z Mluvnice 

současné španělštiny bych chtěl nicméně poznamenat, že v příkladu 6 na s. 39 

jde o zájmeno, a ta se chovají jinak než substantiva, jak ostatně částečně vyplývá 

i z autorovy práce. Návrh na zachycování reduplikovaných zájmen 

v planimetrickém zobrazování (s. 42–43) je zajímavý a je jistě možný, nicméně 

chtěl bych připomenout, že cílem metody není naprosto realistické, detailní 

zobrazení dané věty, nýbrž zachycení strukturních syntaktických vztahů – spojení  

levantar ánimos nevyžaduje dva nepřímé předměty, ale jen jeden. A ještě jeden 

dotaz k témuž příkladu: vnímá autor nějaký (významový nebo jiný) rozdíl mezi 

příklady 10 a 11? 

- Některé komentáře k příkladům ilustrujícím jednotlivé autorovy typy protějšků 

se svou povahou blíží k translatologii – oceňuji, že autor zvažuje, co se během 

překladu stalo, zda jsou protějšky ekvivalentní, nebo nikoli, a proč. Podrobnější 

rozbor tohoto typu by jistě šlo opřít o pojmy, s nimiž pracuje dnešní 

translatologie. 

- Autor několikrát oprávněně zmiňuje roli kontextu – je zřejmé, že kontext je u 

studovaného tématu naprosto zásadní a že při podrobnější analýze jednotlivých 

příkladů bylo nutné pracovat se širším kontextem dané struktury. 

Formálně je práce připravena výtečně, nenalezl jsem v podstatě žádné překlepy ani 

jazykové nedostatky. 
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Celkově soudím, že jde o výbornou práci, ve které autor prokázal svou hispanistickou a 

lingvistickou kompetenci (o úrovni práce ostatně svědčí to, že vyvolává seriózní 

odbornou diskusi). Doporučuji ji proto k obhajobě a předběžně ji hodnotím známkou 

výborně. 

 

V Praze dne 20. 8. 2021     doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. 


