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Terezie Šilhavá 

Španělské opisné vazby terminativní a jejich české protějšky 

(posudek vedoucího bakalářské práce) 

 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá jedním konkrétním typem španělských 

opisných vazeb, totiž vazbami terminativními, výklad o nich ale zasazuje do 

obecnějšího rámce, vycházejícího z charakteristiky kategorie povahy slovesného děje. 

Popis této kategorie je u španělského slovesa nesnadný, protože je třeba brát v úvahu 

řadu faktorů, které jsou např. v češtině nepodstatné. Za teoretickým výkladem 

následuje praktická analýza jazykového materiálu získaného ze španělského 

jednojazyčného korpusu CREA a z dvojjazyčného paralelního korpusu InterCorp. 

Práce se skládá ze sedmi kapitol. Po úvodním kapitole věnované cílům práce následují 

dvě kapitoly laděné teoreticky: jedna je věnována terminologickým problémům 

spjatým s kategorií povahy slovesného děje, druhá vymezení této kategorie. Čtvrtá 

kapitola se už věnuje specificky terminativním perifrázím a jejich klasifikaci. Autorka 

představuje možné přístupy k této typologii a vzápětí charakterizuje jednotlivé 

perifráze v rámci klasifikace, kterou si zvolila. Perifrází tohoto typu je velké množství, 

proto nepřekvapí, že si autorka pro korpusovou analýzu, obsaženou v páté kapitole, 

vybrala pouze perifráze dejar de, cesar de, terminar de a acabar de. Šestá kapitola 

doplňuje tento rozbor ještě o aspekt kontrastivní, protože studuje typologii českých 

ekvivalentů těchto perifrází. Sedmá, poslední kapitola shrnuje závěry, ke kterým 

autorka dospěla. 

Podle mého soudu jde o práci, která zcela splňuje nároky kladené na bakalářskou 

práci: autorka v ní osvědčila filologické (hispanistické a bohemistické) znalosti, 

schopnost práce se sekundární literaturou a v neposlední řadě i značné dovednosti 

v práci s jazykovými korpusy. V teoretické části je nutné ocenit, že si je dobře vědoma 

toho, že kategorii povahy slovesného děje nutno posuzovat v konkrétním jazyce, takže 

se její definice a rozsah bude jazyk od jazyku lišit. Pro kontrastivní studium situace 

v češtině a španělštině je toto poznání zásadně důležité, máme-li správně pracovat 

s pojmy jako vid, modus, čas.  

Čtenáře první, teoretické části práce nemůže nezaujmout autorčino velmi úsporné 

vyjadřování: pracuje s mnoha citacemi ze sekundární literatury a často je staví do 

protikladu, aby na malé ploše vynikly shody a rozdíly.  Tato metoda není úplně 

obvyklá, nicméně je zřejmé, že cílem je podat i na rozsahem omezené ploše 
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bakalářské práce maximum informací. Pozorný čtenář se tak dozví opravdu mnoho a 

v nezkresleném podání. Na větším prostoru by autorka citace jistě doplnila dalšími 

vlastními komentáři (nutno zdůraznit, že logika výkladu je i přes použitou „střihovou“ 

metodu logická a přesná, byť vyžaduje od čtenáře velké soustředění). 

Práce má dle mého soudu dva velké klady, jež jsou u hispanistických studentských 

prací spíše výjimečné: dobrou orientaci v bohemistické lingvistice a suverénní práci 

s jazykovými korpusy (analýzy založené na znalosti korpusů ÚČNK jsou velmi 

přesvědčivé; velmi oceňuji, jak autorka vyřešila potíže dané omezenými možnostmi 

korpusu CREA tím, že využila program AntConc). 

V práci nenacházím žádný závažnější nedostatek. K obhajobě předkládám několik 

možných diskusních témat: 

- V analýzách materiálu z korpusu CREA (s. 26, 28 a jinde) autorka mj. rozebírá 

četnost jednotlivých tvarů. Jakou relevanci pro zkoumané téma mají dle jejího 

názoru informace o osobě, času a modu jednotlivých sloves (acabar, 

terminar…)? 

- Zkoumala autorka u sloves obsažených v tabulce na s. 31 též absolutní výskyt 

těchto sloves (tj. mimo terminativní vazby)? Domnívám se, že jen srovnání 

s absolutním výskytem by nám mohlo říci, zda je vyšší frekvence daného sloves 

v této vazbě signifikantní. 

- Brala autorka při analýzách na paralelním korpusu v úvahu směr překladu? Je 

směr překladu důležitý? 

V práci nacházím zanedbatelné množství překlepů či chyb, její formální zpracování je 

pečlivé. 

Předkládanou bakalářskou práci považuji za velmi zdařilou, plně ji doporučuji 

k obhajobě a předběžně ji hodnotím známkou výborně. 

 

V Praze dne 8. 6. 2012     doc. PhDr. Petr Čermák, Ph. D. 

 

 


