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Diplomant Luděk Kolomý si za téma své diplomové práce zvolil portugalské indikativní 

minulé časy a jejich převody do češtiny. Opíral se ve své práci o program Intercorp Českého 

národního korpusu. To mu dovolilo zanalyzovat rozsáhlý jazykový materiál především 

z oblasti lusofonní literatury a jeho překlady do češtiny. Cílem práce bylo právě ukázat, 

jakými časy se nejčastěji překládají do češtiny portugalské časy minulé. 

Předkládaná diplomová práce má 75 stran a je rozdělena na tři hlavní části. Dále 

obsahuje závěr, portugalsky psané resumé, abstrakt v angličtině a seznam použité literatury. 

Z formálního hlediska je potřeba vytknout absenci povinného česky psaného resumé. 

V první části se student teoreticky zabývá problematikou českého slovesa. pojednává 

o jeho jednotlivých kategoriích. Podrobněji se zabývá kategorií vidu a času, které jsou 

stěžejní pro praktickou část práce. Ukazuje pojímání těchto kategorií u různých českých 

lingvistů. V druhé části se diplomant věnuje slovesu portugalskému a opět popisuje jeho 

kategorie a jejich fungování v portugalštině. Třetí část již představuje vlastní analýzu 

portugalských minulých časů a jejich převodů do češtiny. Diplomant nejdříve uvádí jejich 

temporální charakteristiku a poté na vyexcerpovaném materiálu ukazuje, jakým způsobem 

jsou překládány do češtiny. V závěru shrnuje výsledky svého výzkumu. Je určitě škoda, že se 

diplomant nepokusil tyto výsledky vyjádřit statisticky. 

Tato diplomová práce však bohužel vykazuje i značné nedostatky. Z formálního 

hlediska to je především neúnosně vysoký počet chyb v českém pravopisu. V první řadě jsou 

to chyby v interpunkci. Namátkou vybírám: str. 3 ... má k dispozici, oproti češtině ... , ... větší 

možnosti, jak popsat uplynulý děj ... , str. 4 Podle mého názoru, naopak menší výhody ... , str. 7 

mezi tato slovesa se také řadí, slovesa .... Bohužel bychom mohli jmenovat spoustu dalších 

příkladů. V řadě vět se také objevují značné stylistické a gramatické chyby. Str. 5 Na začátek 

mé práce považuji za důležité vysvětlit..., str. 14 V tomto případě se pak hovoří o ... a o trvací 

slovesa., str. 13 děj násobený děj, str. 17 Já se zde budu zabývat o syntaktické funkci ... , str. 

35 nebo-Ii, str. 37 jeden z tipů minulých časů ... , str. 44, 49 tyto slovesa atd .. Slovo punktální 

se v češtině používá pouze jako odborný termín v optice. Objevují se i chyby v portugalštině. 

Např. v resumé categória, categoría nebo raíz. Portugalský lingvista není Lyndley Cintra ale 

Lindley. Překlepem asi bude tvrzení na straně 19: ... čas budoucí se u sloves nedokonavých 

vyjadřuje tvary přítomnými a u sloves nedokonavých je v,;ádřen tvary složenými .... Pokud 

diplomant cituje nějaké lingvisty, jejichž terminologie je značně odlišná od jeho, je potřeba 

alespoň v poznámce uvedené termíny objasnit, viz str. 26 ... konverze tvaru futura do funkce 

probabilitivu prézentu ... nebo na str. 33 citace z Gramatiky od kolektivu autorů pod vedením 

Marii Heleny Miry Mateus, která ale není autorkou částí věnované portugalskému 



slovesu(symboly 10, Ip, If). Za poznamenání také stojí skutečnost, že výklad týkající se pojímání 

ontologického času je téměř beze změny převzat z dizertační práce vývoj modotemporálních 

paradigmat u portugalského verba finita (str. 5). 

Přes tyto značné nedostatky však student prokázal schopnost samostatně zpracovat 

dané téma, a proto tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

V Brnkách 4. 9. 2010 PhDr. Jan Hricsina, PhD. 


