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(Oponentský posudek bakalářské práce) 

Autor přistoupil ke zpracování bakalářské práce s jasnou představou o předmětu i o metodě 
zkoumání. Téma práce je uchopeno inteligentně se zjevnou snahou o samostatné uvažování 
nad zjištěným jazykovým materiálem. Teoretický rámec vychází z konstatování autorů 
různých hispanistických publikací a svědčí o tom, že pisatel chápe rozdíl mezi gramatickou 
kategorií aspektu a kategorií povahy slovesného děje i vnitřní seskupení jednotlivých 
fázových významů do tří základních klasifikačních tříd. Autor srovnává jednotlivé přístupy a 
snaží se najít ten nejméně rozporný. Při tom projevuje pozorný přístup k názorům 
jednotlivých autorů a zachycuje různé postřehy a nuance prohlubující poznání funkcí 
slovesných perifrází. Podrobně zkoumá významové odstíny a kontextová omezení 
jednotlivých interpretací, přičemž zjišťuje řadu méně známých a regionálně omezených 
případů, čímž užitečně prohlubuje poznání ingresivních perifrází a jejich výrazových 
prostředků. 

V praktické části (str. 29 n.) sleduje 20 vybraných perifrází v několika rovinách a dospívá 
k závěru, že paralelní korpus nepotvrdil do všech podrobností očekávání vytvořené na základě 
četby sekundární literatury. Skutečnost, že v korpusu InterCorp nejsou zachyceny některé 
z 20 vybraných perifrází, může být způsobena tím, že jde o výrazy regionálně omezené jen na 
některé oblasti španělské Ameriky, jak to naznačuje i úvodní teoretický rámec práce. 

V práci jsou občasné překlepy a jiná grafická nedopatření (výjimečně i stylizační), autorův 
přístup k tématu je však tvůrčí a přemýšlivý. Proto plně doporučuji předloženou bakalářskou 
práci k obhajobě. 

V Praze dne 30. srpna. 2011  

 

Prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc. 

 

 Několik podnětů k obhajobě: 

1. Poněkud povrchně je v obecné části charakterizován rozdíl mezi kategorií aspektu a povahy 
slovesného děje. Tvrzení, že „vyjadřování obou kategorií se ve španělštině na výrazové 
rovině často prostupuje“ je málo konkrétní. Mohl by se uchazeč pokusit tuto otázku 
podrobněji rozvést? 

2. K otázce auxiliantů (pomocných sloves). U kategorie povahy slovesného děje se někdy 
mluví o semiauxiliantech. V čem by mohl spočívat rozdíl mezi auxiliantem a 
semiauxiliantem a jak by se pojem semiauxiliantu dal využít v interpretaci fázových 
perifrází? 

 


