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Slovesa pohybu ve španělštině a jejich ekvivalenty v češtině 

(Oponentský posudek bakalářské práce) 

Bakalářská práce Marie Kindermannové je jednou z prvních empirických studí založených 
na paralelním česko-španělském korpusu InterCorp. Autorka vychází z předpokladu, že slo-
vesa pohybu ve španělštině a v češtině nejsou izomorfní, tj. liší se jak hodnotou významu, tak 
kolokabilitou. Jak ukazuje studie Eduarda Fernándeze Couceuira, mechanické přiřazování 
slovesa venir českému „přijít“ a slovesa ir  českému „jít“ se často míjí účinkem, důsledkem 
čehož je pak ne zcela adekvátní překlad. Navíc je v češtině rozlišeno „přijít“ :: „p řijet“ a „jít“ 
:: „jet“, zatímco španělština tuto opozici nerozlišuje. To by se dalo rozšířit, např. Profesor 
vešel/vstoupil do posluchárny. :: Vlaštovka vlétla do chléva. :: Loď vplula do přístavu. :: Auto 
vjelo do garáže. :: Pes vlezl do boudy.  –  vše má jediný španělský ekvivalent entró.  

Autorka prozkoumala výskyt jednotlivých vybraných sloves, přičemž se pro kontrastivní 
analýzu přidržela metody Dolores García Padronové, rozkládající jednotlivé sémémy na sémy 
(autorka používá termínu sémata): např. venir [+dynamičnost, ±vertikálnost, +orientovanost, 
+adlativnost, ±bodovost (punktuálnost) a +nepřetržitost]. Za problematická slovesa, u nichž 
dochází u českých uživatelů španělštiny k zaměňování španělských ekvivalentů, považuje 
autorka slovesa llegar :: venir :: acudir („přijít“); ir :: andar :: caminar („jít“, „krá čet“); par-
tir :: salir :: irse  („odejít“, „vyjít“); speciální skupinu tvoří slovesa ir :: venir :: llegar.    

Analýza jednotlivých problematických skupin ukazuje, že překladových korespondencí je 
mnohem víc, než by se mohlo zdát na první pohled. Autorka zaznamenává absolutní počty 
výskytů i jejich percentuální vyhodnocení a výsledky analýzy shrnuje v závěrech. Prokázala 
při tom smysl pro analytickou práci s jazykovým materiálem i schopnost vyvozovat z chování 
jazykového materiálu příslušné závěry.  

Sémickou skladbu vybraných sémémů a doprovází autorka stručným komentářem. Inspi-
rována studií Eduarda Fernándeze, věnuje zvláštní pozornost slovesům ir :: venir :: llegar, 
ilustruje jejich fungování výpověďmi z korpusu a výstižně charakterizuje funkční rozdíly me-
zi nimi. Formuluje jednoduché hypotézy a v závěrech uvádí jejich platnost jako potvrzenou 
analýzou jazykového materiálu.  

Několik podnětů k obhajobě: 

Pojem „pohybové sloveso“  by stál za hlubší úvahu a přesnější vymezení. Je pro pohybová 
slovesa relevantní rys intranzitivnost [-tranz]?  

Pohybových sloves je nepochybně víc než těch, která autorka vybrala ke kontrastivní ana-
lýze (vyjít, obejít, nadejít si, přejít, podejít, zajít, projít, ujít; utéci, prchnout, přikvapit; španěl-
sky acercarse, alejarse, andar, arrancar, bajar, caerse, correr, desviarse; entrar, escapar; 
huir, levantarse,  moverse, pasar, salir, saltar, subir, aj. 

Za úvahu by stálo také to, zda zvratná podoba slovesa ovlivňuje některý ze sémů, na něž 
autorka rozkládá sémémy pohybových sloves.  



Je také otázka, zda „přijít na něco“ (nebo „přijít k něčemu“ apod.) je ještě pohybové slove-
so (str. 11-12). Podobně např. „přišlo mu to líto“, „přišlo mu to divné“, „přišlo mi to trapné“, 
„přišlo mi to hloupé“; „vyšla mi kniha“, „tento předpoklad mi nevyšel“ apod. nebo šp. Eso 
viene a costar unos cien euros, ale ne např. *Vienen a ser las siete. Otázka kolokací by mohla 
být prozkoumána důkladněji v obou jazycích. Zato např. apresurarse  (v Americe apurarse) 
by za pohybová slovesa považována být mohla. 

Širší repertoár zkoumaných pohybových sloves by mohl vést k dalším kontrastivním závě-
rům, např. statické a kinetické pojetí (inessivnost :: adlativnost) si v češtině a ve španělštině 
vždy neodpovídají: 
sednout si (kam) :: šp. sentarse (donde)  
lehnout si kam :: acostarse (donde) 
postavit (se) (kam) :: poner(se) (donde) 
vstoupit do (kam) :: entrar en (donde) 
položit do košíku kam) :: poner en el cesto (donde ) 
napsat na tabuli (kam) :: poner en la pizarra (donde)  

Kolokabilita pohybových sloves (a jejich desémantizace ve frazémech) by mohla být před-
mětem dalšího zkoumání. 

Jak chápe autorka bodovost slovesa ir   (tabulka na str. 76)? Zdá se mi, že bodové je spíš ir-
se/llegar (uno no se va si no acaba de irse, pero uno puede ir sin acabar de ir), ale koneckonců 
i zde je možno zaměřit pozornost na průběh děje (cuando se iba, cuando llegaba), což autorka 
správně reflektuje. 

Proč autorka považuje sloveso venir za vertikální?  Vertikálnost vidím spíš u sloves jako 
caerse (= dolů), levantarse (= nahoru), subir, bajar apod. 

Úhrnem lze říci, že empiricky založená, ale metodologicky nově orientovaná bakalářská 
práce Marie Kindermannové je úspěšnou sondou do skupiny nejfrekventovanějších pohybo-
vých sloves i zdařilou kontrastivní studií. Předloženou práci plně doporučuji k obhajobě. 
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