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Diplomandka si pro svou práci vybrala problematiku portugalského kondicionálu, 

respektive slovesného tvaru na -ria, jak je často v odborné literatuře n~'ván díl)l své oscilaci 

mezi modem a časem. Proto je úvod práce věnován jeho vymezení na ose čas - způsob. 

Diplomandka upozorňuje na etymologii formy i na fakt, že nebylo spolehlivě prokázáno, zda 

prvotní latinsl-ý význam inklinoval spíše k modu či k času. Práce ovšem neměla za cíl 

etymologicl-ý vývoj a hledisko diachronní, proto se autorka zaměřuje podrobněji na definici 

tvaru na -ria v gramatice moderní, tedy zhruba od začátku dvacátého století. Vymezení není 

jednoduché, zejména proto, ž,e se tu často kříží brazilská a portugalská nomenklatura, o to víc 

oceňuji fakt, že autorka tvůrčím způsobem zachází se získanými poznatky a zaujímá k 

problematice vlastní názor, čímž prokazuje, že umí s obsáhl~'m bibliograficli'm materiálem 

samostatně pracovat. 

Přesto, že jádrem práce jsou funkční posuny studované formy, tedy hledisko 

sémaziologické, je evidentní, že onomaziologické hledisko nelze opominout. V dalších 

částech se proto diplomandka věnuje substitutům formy na -ria a následně vlastním funkčním 

posunům studované formy v různých jazykových kontextech. 

Materiál pro vlastní rozbor čerpá diplomandka z elel1ronicl-ých korpusů 

portugalského jazyka (brazilsl-ých i portugalských). Metodicky vychází ze strul1uralistické 

metody Dokulilovy, rozšířené později profesorem Zavadilem, z něhož vychází i Jan Hricsina, 

jehož doktorskou práci autorka na několika místech cituje. Je však třeba podotknout, že 

autorkajejich členění mechanicky nepřebírá, pracuje s ním tvůrčím způsobem a vnáší i nové 

poznatky z posledních prací portugalsl-ých lingvistek (zejména prof. Fátimy Oliveiry, 

autorky příslušných kapitol v gramatice M.H.M. Mateus.). 

V)'sledkemje velice zdařilá a přínosná práce, na níž oceňuji z~iména erudici, s níž k 

nelehkému úkolu diplomandka přistoupila, dále velice pečlivou a promyšlenou úpravu práce 

včetně originálního grafického ztvárnění a v neposlední řadě i vynikající češtinu. 

Pokud bych měla práci něco vytknout, tak snad jen vyložené maličkosti a nepřesnosti 

spíše formálního než obsahového rázu, například nejednotnou formu slova préteritum, či 

nepřesné formulování užití mezoklize (strana 21). Dále si nejsem jistá, zda brazilská varianta 

opravdu připouští postavení nepřízvučného zájmena za slovesnou formou na-ria, v praxi jsem 



se s tím nikdy nesetkala. V kapitole 3.5.2. postrádám zmínku o tom, že tvar havia-de je pouze 

časovou variantou základního modo-temporálního opisného tvaru haver-de [azer a.c. 

Celkově však považuji práci ze vynikající, rozhodně splňuje všechny požadavky 

kladené na diplomovou práci ajejí připuštění k obhajobě doporučuji bez výhrad. 

V Praze, 19.5.2010 PhDr. Jaroslava Jindrová, 

vedoucí práce 


