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Srovnání systému slovesných časů ve španělštině se zaměřením na používání tvarů jedno-
duchého a složeného perfekta. 

(Posudek vedoucího diplomové práce) 

Diplomová práce Evy Jandečkové je důkladnou lingvistickou studií interpretující a srovná-

vající strukturaci temporálních významů v obou sledovaných jazycích. Autorka vychází 

z široce založeného ontologického pojetí času, od něhož přechází k času jazykovému a poslé-

ze na základě vlastních excerpcí porovnává použití jednoduchého a složeného perfekta 

v současných textech. Velmi podrobně komentuje prostudovanou literaturu o kategorii času 

obecně, o španělském a francouzském slovese i o obou srovnávaných paradigmatech. Při tom 

zjišťuje řadu zajímavých podrobností o pojetí času v různých kulturách, všímá si široce zalo-

žené psychologické koncepce Gustava Guillauma, přístupu Émila Benvenista a spolu s ním 

dovozuje, že jazykový čas je konstrukt aplikovaný na čas fyzikální (ontologický). Průběžně 

srovnává pojetí času u prestižních lingvistů, detailně vykládá pojmy, které v lingvistice shrnu-

jeme zpravidla pod termín „hodnota jazykového znaku (valeur)“. Použitím takových shrnují-

cích pojmů by se leccos dalo ve výkladu zestručnit, např. konceptualizace reality prostřednic-

tvím jazyka. Zužováním pojmu času dospívá autorka k času slovesnému (20 n.), opět 

s odkazem na významné autory. Myslím, že účinnější než reprodukce ontologických pojetí 

času by bylo vyjít rovnou z výpovědní události jako základního referenčního bodu a porovnat 

různé modely strukturace této gramatické kategorie. To je ale jistě věc názoru. 

Diplomantka charakterizuje teorie času v tradičních gramatikách, v psychologizujícím mo-

delu Gustava Guillauma (jemuž jde o vytváření obrazu času ve vědomí), v pojetí Damouret-

tově a Pichonově, v Coseriově systémovém přístupu, v Reichenbachově referenční teorii, 

v pojetí deiktickém a anaforickém, v postoji G. Roja a A. Veigy ve vědecké mluvnici Španěl-

ské královské akademie (GDLE, I-III), v  textových teoriích Émila Benvenista a Haralda 

Weinricha a konečně i v přístupech pragmatických. Pozoruhodná je informace o modelu vý-

počtu časové reference Jacquesa Moeschlera a jeho interpreta Louise de Saussura (61). Za 

přínosné považuji i to, že diplomantka neoperuje doslovnými citacemi, nýbrž dokáže celou 

knihu charakterizovat na jedné stránce (např. koncepci Weinrichovu) a dospěla i 

k originálnímu mysliteli Ángelu Lópezu Garcíovi z Universitat de València. 

Eva Jandečková se nevyhnula ani diachronnímu pohledu, charakteristika monografie Jea-

na-Marie Klinkenberga (133) je v tomto ohledu velmi zajímavá. Stejně pozoruhodné je její 



sledování vývoje kategorie času v indoevropských jazycích od aspektu ke strukturovaným 

temporálním významům (Antoine Meillet, Charles Bally, Ángel López García)  

V materiálové části práce autorka opět velmi podrobně srovnává různá pojetí temporálních 

významů v souvislosti s výrazovými paradigmaty. Strukturními modely operuje s oprav-

dovým pochopením problematiky, dokáže jednotlivé modely konfrontovat a vyvodit závěry. 

Ve stopách sledovaných autorů zachycuje i různé sémantické zvláštnosti. Detailnost, s níž 

uchopila funkce složeného i jednoduchého perfekta zasluhuje obdiv a uznání. Nic podstatného 

jí neuniklo. Charakteristika latinského perfekta podle Iorgu Iordana a Marie Manoliu (321) je 

nejlepší a nejvýstižnější ze všech, s nimiž jsem se dosud setkal. Úctyhodné je množství auto-

rů, prací a názorů, jimiž s dokonalým přehledem operuje. Soudím, že tato diplomová práce je 

opravdovou vědeckou studií o strukturaci kategorie času. Práce má zcela konkrétní závěry o 

používaní složeného a jednoduchého perfekta ve španělštině a ve francouzštině s přihlédnutím 

i k otázkám překladu. V případě francouzštiny správně odděluje použití s funkčním rozliše-

ním jednoduchého a složeného paradigmatu od použití bez používání jednoduchého paradig-

matu v divadelních hrách, ve filmových dialozích a v mluveném jazyce obecněji. 

Závěrem tedy konstatuji, že autorka předkládané diplomové práce dokonale zmapovala ka-

tegorii času v obou sledovaných jazycích a předložila jejich charakteristiku na dobré odborné 

úrovni. Práce podle mého názoru vysoce převyšuje běžný průměr jak velkým množstvím 

zpracovaných informací, tak zvládnutím teoretických otázek a mohla by aspirovat na uznání 

za práci rigorózní. 

Plně doporučuji tuto diplomovou práci k obhajobě. 

V Praze dne 10. září 2011 
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