
Marharyta Kavko 

Gerundium ve španělštině a jeho překladové protějšky v češtině a ruštině 

Posudek vedoucí bakalářské práce 

 

Marharyta Kavko si zvolila za téma své bakalářské práce španělské gerundium, přičemž se zaměřila 

zejména na způsob jeho překladu do dvou slovanských jazyků, češtiny a ruštiny.  

Na úvod bych ráda nejprve objasnila některé okolnosti vzniku práce. Je třeba nepochybně ocenit, že 

autorka si téma práce zvolila sama ze svého vlastního zájmu a přišla sama také s konkrétním nápadem, 

co bude předmětem jejího výzkumu. Jako nerodilá mluvčí češtiny si všimla rozdílů v užívání 

přechodníků v češtině a ruštině a zajímalo ji, jak se tento rozdíl promítá do překladů španělského 

gerundia. Se mnou jako svou vedoucí konzultovala práci jen na začátku v době jejího zadávání, 

následně se odmlčela a celou práci mi poslala až den před odevzdáním, bohužel tak již nezbýval prostor 

pro odstranění některých nedostatků.   

Autorčin text (46 s.) splňuje minimální stanovený rozsah pro bakalářskou práci. Struktura práce je 

následující: po úvodu (s. 7) následuje teoretická část (s. 8-19) sestávající ze stručné charakteristiky 

španělského gerundia a českého a ruského přechodníku. Těžištěm práce je praktická část (s. 20-42), 

která se dělí na čtyři části. Nejprve je popsána metodologie, následuje analýza překladů do češtiny a 

ruštiny a srovnání výsledků obou analýz. Práci uzavírají závěry (s. 43-44) a seznam použité literatury (s. 

45-46). Ke struktuře samotného textu nemám v zásadě výtky, chybí však résumé ve španělštině a 

češtině, které bývá obvykle součástí bakalářských a diplomových prací. Přehlednost struktury také 

snižuje skutečnost, že autorka nečísluje jednotlivé kapitoly ani podkapitoly (v obsahu však očíslované 

jsou). 

Hodnocení práce: 

V teoretické části autorka vychází ze základních souhrnných gramatických příruček (chybí literatura 

věnovaná samostatně gerundiu, nicméně to by v bakalářské práci bylo vzhledem k jejímu zaměření na 

překlad snad obhajitelné). Autorka poskytuje stručnou charakteristiku dané problematiky. Jednotlivé 

autory Marharyta Kavko parafrázuje, zde však nastává hlavní problém, který spatřuji v teoretické části, 

totiž velmi nepřesná interpretace sdělení autorů, která na sebe volně navazují bez většího propojení. 

Autorčiny parafráze či překlady jsou místy až nesrozumitelné, místy obsahují chybná a vzájemně si 

odporující tvrzení: např. hned na začátku teoretické části se v jedné větě dozvídáme, že tvary gerundia 

„přestože nejsou ani slovesy, ani větné členy, stejně jsou schopné částečně vyjadřovat lexikální funkce 

sloves díky své ambivalentní přírodě“ (s. 8), ačkoli v předcházejících i následujících odstavcích autorka 

výslovně hovoří o gerundiu jako o nefinitním slovesném tvaru. Tyto nepřesnosti pravděpodobně 

nesouvisí s autorčinou neznalostí dané problematiky, jako spíše s neobratností ve vyjadřování v češtině 

danou skutečností, že autorka není rodilá mluvčí. V případě vzájemně odlišných názorů jednotlivých 

lingvistů by však autorka měla na případný rozpor upozornit, a to i když teoretická interpretace 

gerundia není hlavním předmětem ani cílem práce.  

Z popisu metodologie v praktické části není zcela zřejmé, z jak velkého korpusu autorka vlastně 

vycházela u českých překladů, zda se jednalo pouze o jedno konkrétní zmíněné dílo (Gabriel García 

Márquez), nebo zda prvotní česko-španělská analýza vycházela z většího subkorpusu (autorka se 



nejprve vyjadřuje v plurálu, hovoří o českých a ruských překladech). Situace byla dle slov autorky 

ztížena tím, že v InterCorpu nebylo možné dohledat překlady španělských děl do ruštiny, autorka tak 

musela provést ruční excerpci z vydaných ruských překladů konkrétních děl, která nalezla ve svém 

výzkumu v česko-španělské části. Ve výsledcích výzkumu však autorka zmiňuje následně podrobnější 

analýzu jen jednoho krátkého díla (El coronel no tiene quien le escriba) a jeho překladu do češtiny a 

ruštiny. Předpokládám proto, že při celém výzkumu tedy vycházela výhradně z tohoto díla, neboť 

detailní analýza i konkrétní ukázky pocházejí jen z něj. Jedná se tedy spíše o sondu, jak jeden konkrétní 

překladatel přeložil jednotlivé tvary v krátkém díle jednoho autora. Na základě analýzy se autorce 

potvrdila její původní hypotéza ohledně užití přechodníku v obou slovanských jazycích. I když se by se 

dalo očekávat, že na větším korpusu by byly výsledky ve využití přechodníků podobné, autorka by měla 

explicitně vyjádřit, že si je vědoma použití velmi omezeného vzorku dat.  

Celkový dojem velmi kazí jazyková úprava celého textu, která je velkou slabinou předkládané práce. Je 

samozřejmě nutné přihlédnout k tomu, že autorka není rodilá mluvčí, jistá stylistická neobratnost a 

občasný výskyt chyb by se tudíž daly omluvit. Práce však bohužel obsahuje opravdu velké množství i 

závažných gramatických a pravopisných chyb různého druhu, které se objevují v hojné míře na každé 

straně textu. Vyjadřování autorky je navíc místy až na hranici srozumitelnosti a text obsahuje i četné 

novotvary. Důrazně bych proto doporučovala, aby se autorka při revizi textu zaměřila na jazykovou 

stránku a konzultovala svůj text s rodilým mluvčím.  

Závěr: 

Na základě výše uvedeného bohužel nemohu jako vedoucí předkládanou práci doporučit k obhajobě. 

Autorce doporučuji text revidovat a využívat možnosti konzultace. 

 

V Praze 17. 8. 2022  

                                                                                                                                 PhDr. Zuzana Krinková, Ph.D.  

 

 


