
 1 

Marie Kindermannová 
Slovesa pohybu ve španělštině a jejich ekvivalenty v češtině 

(posudek vedoucího bakalářské práce) 
 

Východiskem předkládané bakalářské práce je v podstatě empirické pozorování významové 
odlišnosti některých základních španělských sloves pohybu a jejich českých ekvivalentů, jež 
často představuje problém při studiu španělštiny a někdy vede též k nepřesnostem v překladu. 
Práce si klade za cíl popsat tyto rozdíly na materiálu získaném z paralelního česko-
španělského korpusu InterCorp. 

Práce sestává z pěti kapitol. Po kratičkém úvodu je v druhé kapitole, nazvané Hypotéza, 
popsána podstata problému a jsou naznačeny základní způsoby, jak vůbec odlišný význam 
sloves popsat. Třetí kapitola popisuje metodu práce: nejprve se věnuje paralelnímu korpusu, 
jeho vlastnostem, přednostem i nevýhodám, poté jedné konkrétní koncepci sémantické 
analýzy sloves, jež bude autorce v dalším výkladu částečnou oporou. Jádrem práce je pak 
kapitola čtvrtá, rozdělená podle typů analyzovaných sloves do čtyři pododdílů: slovesa llegar, 
venir, acudir; ir, andar, caminar; salir, partir; ir, venir, llega. Kapitola pátá shrnuje závěry 
práce. 

Základní téma práce, byť plně odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci, by 
mohlo vést k ryze praktickému, didakticky motivovanému zpracování bez jakéhokoli 
teoretického přesahu. Hned v úvodu svého hodnocení bych chtěl ocenit, že se autorka  tímto 
směrem nevydala: pokouší se o teoretický výklad, vycházející z rozkladu významu sloves na 
určité dílčí sémantické složky, a složitější cestu si zvolila i metodologicky, protože si osvojila 
práci s paralelním korpusem. K obojímu má autorka očividně vlohy: disponuje analytickým 
myšlením, jež ostatně odráží i ráz a uspořádání výkladu (formulování hypotéz, jejich 
verifikace atd.). 

O jednotlivostech z práce by šlo vzhledem k velkému množství drobných, často sémantických 
analýz diskutovat. Např. na analýze španělského slovesa acudir a jeho českých ekvivalentů je 
vidět, že při překladu do druhého jazyka vstupuje do hry celá řada dalších faktorů, např. to, 
zda dané sloveso je součástí určitých kolokací; druhý člen kolokace pak může vnášet do 
významu slovesa sémantické složky, které tam původně nemusí nutně být (sémantický rys 
„spěch“ u slovesa acudir apod.). Diskuse o takovýchto jednotlivostem je možná, není ale dle 
mého soudu nezbytná: pro hodnocení je důležitá skutečnost, že se autorce daří držet 
stanovených kritérií a prokazuje na bakaláře nadprůměrnou schopnost analýzy.  

K diskusi při obhajobě mám několik námětů: 

- Na potížích s vyhledáváním sloves ir a irse jsou vidět jistá omezení, která paralelní 
korpus InterCorp jako nově vyvíjený nástroj má. Vidí autorka ještě nějaká další?  

- Důležitým metodologickým krokem bylo vytřídění korpusových příkladů, které 
z nejrůznějších důvodů nemohly být pro analýzy použity. Jak konkrétně tento proces 
probíhal a do jaké míry dle autorky mohl ovlivnit výpovědní sílu kvantifikovaných 
dat? 

- Zásadní pro práci byla sémantická koncepce, jejíž autorkou je Dolores García Padrón. 
Chápu, že z prostorových důvodů nebylo možné tuto koncepci v práci do detailu 
představit, ale mohla by autorka poněkud podrobněji přiblížit alespoň její základní 
teoretický rámec? Zvláště by mě zajímal pojem vertikalita. 
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Z formálního hlediska nemám proti práci výhrad, snad s jedinou výjimkou: místy je na češtině 
autorky znát, že některé pojmy a formulace překládá ze španělštiny (determinovaný bod, 
limita atd.). 

Bakalářskou práci Marie Kindermannové celkově považuji za zajímavou a plně ji doporučuji 
k obhajobě. 

 

V Praze dne 13. 6. 2011     doc. PhDr. Petr Čermák, Ph. D 

 
 


