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Diplomandka Dana Rundová si za téma své diplomové práce zvolila synchronní 
analýzu portugalské slovesné formy na -ria v evropské i brazilské portugalštině. Autorka si 
zvolila téma náročné vzhledem k tomu, že v portugalské lingvistice celého 20 . století 
probíhají diskuze o funkčním vymezení této formy (čas či způsob). I proto autorka zvolila 
čistě formální pojmenování. Navíc je užívání tohoto paradigmatu již delší dobu rozkolísané. 

Cílem práce je zjistit, v jakých modotemporálních významech se forma na -ria užívá 
v současné evropské i brazilské portugalštině. Analýza jazykového materiálu získaného ze 
dvou elektronických korpusů (CetemPúblico a Chave) by měla také odhalit, které výrazy jsou 
centrální a které naopak periferní. 

Práce je rozdělena na pět částí. Následuje portugalsky psané resumé, použitá literatura 
a přílohy (výsledky korpusové analýzy formy na -ria). Bohužel zde musím konstatovat, že 
práce neobsahuje anglicky a česky psané resumé, ačkoli tato jsou povinnou součástí DP. 

V první části (str. 6-19) se diplomandka zabývá obecně problematikou času a modu u 
sloves. Teoretické východisko nachází zejména ve strukturálně-funkčním modelu, který pro 
románskou lingvistiku vypracoval Bohumil Zavadil. Autorka jej nicméně zčásti přepracovává 
a vytváří si vlastní popisovací aparát, který poté uplatňuje v analytické části práce. 

Druhá část práce (str. 19-41) jej iž plně věnována modotemporálnímu vymezení formy 
na -ria. Nejprve diplomandka ve stručnosti shrnuje formální vývoj této formy z lidové latiny a 
poté již přechází k analýze synchronní. Uvádí názory nejvýznamnějšícfh lingvistů, kteří se 
zabývali slovesným systémem v portugalštině. 

Ve třetí části (str. 41-54) diplomové práce autorka uplatňuje při analýze této formy 
hledisko onomaziologické. Představuje čtenáři širokou škálu modotemporálních funkcí, které 
může vyjadřovat forma na -ria a zároveň těmto funkcím přiřazuje jiná portugalská 
paradigmata, která mohou formu na -ria nahradit. 

Čtvrtá část (str. 54-81) je již analýou jazykového materiálu získaného z elektronického 
korpusu evropské portugalštiny (CetemPúblico) a brazilské portugalštiny (Chave). Dochází 
k závěru, že jednoduchá forma na -ria se vyskytuje ve všech předpokládaných funkcích, 
zatímco složená forma na -ria vyjadřuje pouze modální významy. Zároveň se ukázalo, že u 
této formy převažuje zřetelně využití ve funkcích modálních (PE 73%, PB 85%). 

Musím konstatovat, že diplomandka Dana Rundová v této DP prokázala smysl jak pro 
práci se sekundární literaturou a následný její kritický rozbor (části 1,2,3) tak pro detailní 
modotemporální analýzu jazykového materiálu současné portugalštiny (část 4). Práce působí 
vyváženě jak po obsahové tak po formální stránce. 

Na závěr však přesto připojím i několik výhrad. Slovo préteritum se v textu objevuje 
hned v několika podobách (pretéritum, prétéritum, préteritum - namátkou str. 1,4, 18 atd.). 
Slovo mezoklizeje ženského rodu (str. 21). Na straně 22 se objevuje vyšinutí z vazby 
... nepřízvučná zájmena je vkládána .... Na straně 37 zaznamenávám chybu v interpunkci 



... možné pouze(,) pokud je zřejmé ... Na straně 54 se nachází chyba či překlep ve 
francouzštině ... ci s'était possible .... Jméno portugalského lingvisty je Paiva Boléo. Pokud 
diplomandka mluví o tom, že M. H. M. Mateus si myslí o formě na - ria něco, není tento 
výrok zcela přesný, neboť M. H. Mira Mateus je hlavní autorkou Gramática da Língua 
Portuguesa. Tato kniha je však dílem kolektivním a část týkající se portugalského slovesa 
byla vypracována Fátimou Oliveirou. 

Přes tyto drobné výhrady a s přihlédnutím k výše řečenému konstatuji, že tato 
diplomová práce bezpečně splňuje všechny nároky na ní kladené a doporučuji ji k obhajobě. 

V Praze 19.5.2010 PhDr. Jan Hricsina, PhD. 
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