
Marharyta Kavko 

Gerundium ve španělštině a jeho překladové protějšky v češtině a ruštině 

Oponentský posudek bakalářské práce 

 

Marharyta Kavko si zvolila velmi náročné téma bakalářské práce, které se zaměřuje  

se na komplexní problematiku španělského gerundia. Autorka předkládané studie tedy samu 

sebe postavila hned v úvodu před velmi těžký úkol, který je komplikován i faktem, že existuje 

diplomová práce věnovaná gerundiu a bakalářská práce věnovaná perifrázím s gerundiem. 

Autorka se rozhodla vůči těmto textům vymezit prostřednictvím dodatečného kontrastivního 

prvku, jímž je srovnání s ruštinou. Tímto krokem si bohužel zároveň práci dále zkomplikovala, 

protože systematické porovnání tří jazyků, z nichž dva nejsou hlavním předmětem studia,  

je pro bakalářskou (ale ostatně i vyšší) úroveň úkolem nesmírně obtížným nesoucím s sebou 

celou řadu metodologických obtíží. Musím bohužel konstatovat, že se všemi výše popsanými 

úskalími se autorce dle mého názoru nepodařilo vyrovnat, a předkládanou práci nemohu 

doporučit k obhajobě. Níže se pokusím podrobněji popsat důvody, které mne k tomuto závěru 

vedou. Je mi velmi líto, že můj posudek bude vyznívat negativně, a zdůrazňuji, že mým cílem 

rozhodně není autorku demotivovat. Poukázáním na problémy, které text představuje,  

se primárně pokusím dodat podrobnou zpětnou vazbu, která by mohla být využita pro přípravu 

druhé verze práce. 

 

Struktura textu odpovídá standardnímu úzu, kdy nejprve jsou představena teoretická 

východiska, následně autorka zkoumá téma z praktické stránky. Zásadním problémem 

teoretické a praktické části je bohužel jazyková stránka. Jsem si vědoma toho, že autorka není 

rodilou mluvčí češtiny, bohužel text vykazuje neúnosné množství jazykových nedostatků, místy 

je zcela agramatický a některé konstrukce jsou obtížně pochopitelné. U nerodilého mluvčího 

jsou samozřejmě určité jazykové nepřesnosti zcela obhajitelné, zde se však bohužel dostáváme 

na samou hranici srozumitelnosti textu jako celku. V této souvislosti také upozorňuji,  

že i samotné téma a název práce v SISu obsahují překlep protějsky – správně je protějšky. 

Jakkoli oceňuji, že se autorka seznámila s poměrně vysokým počtem příruček 

věnovaným zkoumané problematice ve španělštině, češtině a ruštině, teoretická část práce 

bohužel zároveň není dostatečně propojená s části praktickou. V  analýzách autorka pro mne 

zcela nepochopitelně zkoumá vedle polopredikačních konstrukcí s gerundiem také konstrukce 

perifrastické, kde plní gerundium zcela odlišnou funkci, což se samozřejmě promítá  

i do českého a ruského překladu (a obecně do otázky, co je v analýze na místě zkoumat:  



u polopredikačních konstrukcí je tématem primárně otázka, jak kondenzované sdělení vyjadřují 

čeština a ruština, u perifrastických konstrukcí se dostáváme do sféry povahy slovesného děje  

a k ní přidružené tematiky vidu). Pro studium perifrází dále chybí v úvodních kapitolách jasný 

teoretický základ věnovaný právě otázce jejich pozice ve španělském slovesném systému 

(nehledě na to, že tyto již byly zpracovány v relativně nedávno obhájené bakalářské práci, viz 

úvod mého posudku). 

Nejasná je také metodologie získávání výsledků. Autorka neuvádí, jakou podobu měl 

dotaz, který použila při vyhledávání na korpusu. V analýzách se soustředí pouze na jediné dílo 

(El coronel no tiene quien le escriba), což je také problematické. Jsem si vědoma toho,  

že korpus InterCorp neobsahuje ruský překlad žádného španělského originálu, najdeme zde 

nicméně několik českých i ruských děl disponujících španělským překladem. Ta by jistě bylo 

možné využít pro analýzu v opačném směru, pro studium překladů španělského gerundia  

by pak bylo vhodné pracovat s více publikacemi (i kdyby toto mělo znamenat, že ruský překlad 

bude nutno projít ručně). Rozhodně bych nicméně doporučovala nechat stranou gerundium 

v perifrázích. Zapojením tohoto subtématu do analýz se práce zcela rozpadá. 

Jak jsem již uvedla v úvodu posudku, je mi líto, že práci musím hodnotit negativně, 

protože z textu je patrný také autorčin zájem o téma, ruční analýza literárního díla jistě stála 

poměrně velké množství času, naznačená klasifikace překladů polopredikačních konstrukcí 

vykazuje relativní soudržnost a není bez zajímavosti (u ruských překladů bych nicméně 

doporučovala užít glosy, alespoň pro označení konstrukce, která je komentována). Také 

v úvodní části jsou navzájem porovnávána poměrně náročná díla a srovnání dvou slovanských 

jazyků, z nichž jeden se přechodníku vyhýbá, zatímco druhý ho užívá s poměrně vysokou 

frekvencí, je také typologicky relevantní. Jako celek bohužel předkládaná práce doplácí dle 

mého názoru primárně na nedostatečnou promyšlenost všech fází zpracování. Pozornost nebyla 

věnována volbě jazyka práce a obecně otázce, jak se autorka vyrovná s tím, že je pro ni obtížné 

psát v češtině (nabízela by se přitom možnost psát práci ve španělštině nebo v angličtině), 

autorka si dostatečně přesně nevymezila pole zkoumání, což se pak odrazilo v chaotických 

analýzách, a dále při přípravě práce jasně nepromyslela, jak se vyrovná s problematikou 

menšího počtu děl na korpusu, která by pokrývala všechny analyzované jazyky.  

 

Jak vyplývá z výše uvedeného, práci v předkládané podobě bohužel nedostojí požadavkům 

kladeným na absolventy bakalářského cyklu. Pro její přepracování bych doporučovala 

soustředit se zejména na tyto oblasti: 

 



 

- zvážení, zda by nebylo vhodnější požádat o změnu jazyka práce, 

- velmi přesné vymezení oblastí, které budou v rámci problematiky gerundia 

zkoumány, téma bych doporučila maximálně zúžit, aby bylo pro bakalářskou úroveň 

lépe uchopitelné, 

- přesnější vymezení výzkumné otázky, tj. co přesně autorku zajímá a jak bude 

postupovat při hledání odpovědi, 

- promyšlení metodologie práce s korpusem (v tomto směru doporučuji texty dr. 

Olgy Nádvorníkové, která se dlouhodobě věnuje jak korpusovým analýzám, tak 

francouzskému gerundiu a jeho českým protějškům) a s tím související rozšíření počtu 

děl, s nimiž bude autorka pracovat v rámci analýz (vhodné by bylo zvážit právě i otázku, 

zda to budou jen španělské originály s překlady, nebo i originály české a ruské – obě 

možnosti jsou v zásadě obhajitelné, autorka by ale měla v textu jasně uvést, proč se pro 

konkrétní možnost rozhodla a co ji k rozhodnutí vedlo). 

 

Všechny výše uvedené body jsou velmi důležitou součástí přípravy práce, zde  

se nemohu zbavit dojmu, že autorka přistoupila k jejímu psaní poněkud bez rozvahy, aniž by 

tyto elementy vzala v úvahu. Právě pečlivá příprava samotného psaní je dle mého názoru často 

již polovinou úspěchu, jakékoli nedostatky v této oblasti jsou ve výsledném textu prakticky 

vždy patrné a jen velmi těžko se zpětně opravují.  

 

Pevně doufám, že se autorka rozhodne práci výrazně přepracovat a vytvoří text, který bude 

odrážet nejen její zájem o téma, ale právě i důslednost, pečlivost a systematičnost v jeho 

zkoumání. Předkládanou práci musím bohužel v současné podobě předběžně hodnotit známkou 

neprospěla. 
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