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Michaela Hrabětová 

Množné číslo substantiv v současné španělštině 

(posudek vedoucího bakalářské práce) 

 

Předkládaná bakalářská práce je věnována množnému číslu španělského substantiva, 

jeho tvoření, formě i významu. Autorka se pochopitelně hodně věnuje normativním 

aspektům problému – to vyplývá nejen z toho, že jde o bakalářskou, nikoli diplomovou 

práci, ale také z povahy tématu – místy ale rámec normativního přístupu překračuje a 

zejména na základě analýzy korpusového materiálu předkládá zajímavé teoretické 

úvahy. 

Práce sestává z pěti kapitol. Po úvodní kapitole, ve které vykládá cíle práce, se autorka 

věnuje gramatické kategorii čísla: definuje její místo mezi ostatními kategoriemi 

substantiva, komentuje vývoj formálních prostředků pro její vyjadřování a zabývá se 

též její morfosyntaxí a sémantikou. Třetí kapitola je věnována formálním prostředkům 

tvoření množného čísla: autorka podrobně popisuje formální prostředky využívané 

k tvoření množného čísla a komentuje jejich používání u jednotlivých typů substantiv 

(podstatná jména přejatá z jiných jazyků, kompozita, vlastní jména, zkratky a 

zkratková slova), to vše zejména z hlediska normativního. Čtvrtá kapitola přináší 

komentář výsledků analýzy korpusového materiálu: autorka konfrontuje „ideální“, 

normou definovaný stav se skutečným výskytem jednotlivých forem v korpusu CREA. 

Pátá kapitola shrnuje závěry práce. 

Hned v úvodu svého hodnocení bych chtěl zdůraznit, že dle mého soudu je text na 

bakalářskou práci po všech stránkách nebývale vyzrálý: autorka pracuje s opravdu 

relevantní sekundární literaturou (oceňuji, že základním referenčním textem je pro ni 

nejnovější španělská normativní mluvnice, třebaže vyšla relativně nedávno), 

komentuje ji syntetizujícím a suverénním způsobem, až na drobnosti formulačně, 

terminologicky i obsahově přesným, a takto vytvořený obraz normy současného 

jazyka je schopna konfrontovat s územ za pomoci dobře zvládnuté práce s jazykovými 

korpusy.  

V práci tak nenacházím žádný závažnější nedostatek: dílčích témat je na jednu práci 

tohoto rozsahu jistě hodně a dala by se komentovat a analyzovat obšírněji – to platí 

zejména o části věnované rozboru korpusového materiálu, kde by čtenář ocenil 

přílohu s konkrétními frekvencemi jednotlivých zkoumaných tvarů – ale to je dáno 

stanoveným rozsahem bakalářské práce, nikoli autorčinou chybou. 
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Velmi zajímavá je část práce věnovaná slovům přejatým z cizích jazyků. Autorka na 

některých místech konstatuje, že korpus CREA neposkytl dostatek výskytů daných slov, 

takže není možné doložit tendence v úzu. Více výskytů bychom jistě našli např. 

v internetových vyhledávačích, to by nám ale také pomohlo jen vytvořit si základní 

představu, pro detailní analýzu je tento postup nevhodný. K práci s korpusem bych 

měl jeden dílčí dotaz: jak si autorka vybírala možné formy, které pak hledala 

v korpusu? Pracovala jen s těmi, které jako možné/existující uvádí norma, nebo se 

snažila na základě formální podoby slova (jeho hláskové konfigurace a zejména jeho 

zakončení) predikovat možné formy?  

Předkládanou bakalářskou práci považuji za velmi zdařilou a plně ji doporučuji 

k obhajobě. 

 

V Praze dne 20. 8. 2011     doc. PhDr. Petr Čermák, Ph. D. 

 

 


