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Eva Jandečková 

Srovnání systému slovesných časů ve španělštině a ve francouzštině se 

zaměřením na používání tvarů jednoduchého a složeného perfekta 

(posudek oponenta diplomové práce) 

 

Autorka se ve své mimořádně rozsáhlé diplomové práci (167 stran) věnuje tématu, 
které jí je jako absolventce oboru francouzština-španělština blízké, totiž užívání tvarů 
jednoduchého a složeného perfekta v obou jazycích, a to na pozadí obecného popisu 
francouzského a španělského slovesného systému. Z metodologického hlediska je 
práce se sekundární literaturou doplněna o komentované výsledky z malého, 
vlastnoručně sestaveného francouzsko-španělského korpusu.  

Práce je členěna do devíti kapitol. Po úvodní kapitole, která vytyčuje cíle práce, je 
dalších sedm kapitol rázu teoretického. Postupně traktují čas jako ontologickou a 
gramatickou kategorii, některé významné teorie interpretující čas v jazyce, společné 
vývojové rysy románského slovesného systému a systém slovesných časů ve 
španělštině a francouzštině obecně a vzápětí specificky (na složeném perfektu a 
jednoduchém perfektu). Kapitola osmá, Rozdíly a shody v užití ve španělštině a ve 
francouzštině, obsahuje vlastní autorčin přínos k tématu, totiž komentář výsledků 
získaných z malého korpusu, který si pro tyto účely vytvořila. Devátá kapitola shrnuje 
výsledky práce. 

Práce na první pohled ohromí svým rozsahem: je nesporné, že jí autorka věnovala 
mnoho času a úsilí. Podle mého soudu ale vykazuje některé rysy, které její hodnotu 
snižují. 

Prvním z nich je nesmírně extenzivní pojetí práce, odrážející se i v příliš rozsáhlé části 
věnované poznatkům ze sekundární literatury. Autorka začíná opravdu velmi obecně 
od času jako filozofické kategorie a podobně detailně postupuje i nadále. Její výklad 
v úvodní části práce je vlastně jakousi parafrází přečtené literatury, ale nesmírně 
rozsáhlou – první dvě kapitoly věnované času a teoriím, které se časem zabývají, 
končí na straně 63, tj. zaplňují prostor, který obvykle odpovídá takřka celé diplomové 
práci. Nicméně i další část – vlastně celý text až do komentáře korpusových dat, 
začínajícího na s. 127 – je parafrází sekundární literatury věnované příslušnému 
tématu (gramatik, studií apod.). Jistě, u diplomových prací teoretické části bývají 
spíše kompilační povahy, to je pochopitelné, nicméně v tomto případě je tato pasáž 
velmi rozsáhlá. Avšak nejde jen o to. Autorka bohužel vcelku volně, bez nějakého 
vzájemného vztažení, za sebe klade parafráze jednotlivých prostudovaných pramenů 
– nekonfrontuje na jednom místě různé přístupy ke konkrétnímu tématu, takže 
výsledkem je poměrně obtížně vnímatelný sled jednotlivostí. Je to škoda, protože 
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znovu opakuji, že autorka načetla velké množství sekundární literatury, jejíž 
syntetický obraz by byl velmi zajímavý. Druhotným důsledkem tohoto postupu je i 
skutečnost, že jsou vedle sebe vcelku nerozlišeně traktovány relativně velmi staré a 
pro dnešní stav vědění spíše druhotné zdroje a nejnovější literatura k oboru. 

S tímto problémem souvisí ještě problém druhý: autorčin styl je velmi košatý a 
extenzivní, což místy zmiňovanou obtížnou vnímatelnost textu ještě zhoršuje. 

A konečně poslední obecná výhrada se týká metodologie. Autorkou sestavený korpus 
– ona sama nemluví o korpusu, nýbrž o textech a o srovnávání překladů – je opět 
výsledkem obdivuhodného množství práce a energie, zvláště když ještě rozlišuje 
texty žurnalistické a literární. Je škoda, že autorka nepoužila paralelního korpusu, 
který existuje na FFUK – je sice pravda, že španělsko-francouzská část tohoto 
korpusu není nijak rozsáhlá, ale je zase vybavena vyhledávacími nástroji, které by 
autorce umožnily kvantifikovat výsledky. Korpusová lingvistika už navíc vyřešila celou 
řadu teoretických problémů, které autorka naznačuje (problém věrnosti překladu 
atd.). 

Tolik k výhradám. Ty samozřejmě nemohou zakrýt celou řadu kladných rysů práce, 
mj. velmi poctivý přístup k analýze jazykového materiálu.  

Náměty k obhajobě: 

- Může autorka podrobněji popsat, jakým způsobem vytvářela korpus a 
kvantifikovala a vyhodnocovala výsledky? 

- Jak autorka v souvislosti s korpusovým materiálem chápe výraz „chyba, 
nesprávný překlad“, který v textu používá (s. 128 a jinde)? Existuje jen jedno 
správné řešení při překladu? Jak lze „několikastupňovou korekturou“ (o které 
v textu mluví) zachytit a upravit překladatelovy prohřešky proti čistotě výrazu? 
Je traktovaný problém (užití složeného a jednoduchého perfekta v obou 
jazycích) otázkou systémových vztahů, nebo je to věc normy („správné“ 
versus „nesprávné“)? 

Po formální i jazykové stránce je práce připravena velmi pečlivě (v pasážích 
věnovaných parafrázi poznatků ze sekundární literatury by bylo vhodnější převádět 
cizojazyčné termíny a obraty do češtiny, nikoli je v cizojazyčném znění dávat do 
úvozovek). 

Práce podle mého soudu splňuje nároky kladené na diplomovou práci, a proto ji 
doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 3. 9. 2011     doc. PhDr. Petr Čermák, Ph. D. 


