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Ingresivní slovesné perifráze ve španělštině a jejich ekvivalenty v češtině 

(posudek vedoucího bakalářské práce) 

 

Předkládaná bakalářská práce je věnována klasickému tématu španělské lingvistiky, 

totiž slovesným perifrázím. Toto téma by svým rozsahem překračovalo možnosti 

bakalářské práce, proto se autor omezil pouze na slovesné perifráze ingresivní – i po 

tomto omezení ho však čekalo téma značně rozsáhlé. 

Necháme-li stranou úvod a závěr, práce sestává ze dvou velkých částí, nazvaných 

Teoretická část a Praktická část. V teoretické části autor nejprve vymezuje pojem 

slovesná perifráze a poté se věnuje již jen perifrázím ingresivním a jejich typologii. 

V praktické části si z metodologických důvodů (a také pro nedostatek místa pro 

rozsáhlejší případovou studii) autor vybral 20 ingresivních perifrází a zkoumá jejich 

výskyt nejprve v korpusu CREA (zde ho zajímá především frekvence těchto perifrází a 

jejich kombinace s konkrétními plnovýznamovými slovesy) a poté v paralelním 

korpusu InterCorp (zde zkoumá na základě stanovené obecné typologie možných 

českých překladů zejména české protějšky těchto perifrází). Na závěr této části volí 

postup opačný a zkoumá, s kterými perifrázemi se nejčastěji spojuje plnovýznamové 

sloveso llorar a jaké jsou české protějšky těchto perifrází. 

Úvodem svého hodnocení bych chtěl zdůraznit obtížnost úkolu, který si autor stanovil: 

ingresivní perifráze jsou obsáhlé téma, kterému jsou věnovány desítky rozsáhlých 

studií. Autor se rozhodl je pojednat jako celek a zmínit všechny jejich aspekty (norma, 

úzus, rozdíly významové, stylové i teritoriální, kombinabilita s plnovýznamovými 

slovesy), a navíc si předsevzal posoudit též jejich české ekvivalenty; to vše na velmi 

omezené ploše dané rozsahem bakalářské práce. Je zřejmé, že v důsledku tohoto 

omezení musel volit velmi hutné vyjadřování a vážit, co při svém výkladu nechat 

stranou. V praktické části se tento fakt dle mého soudu nijak negativně neodráží, 

protože to, že se autor v případové studii omezil jen na několik vybraných perifrází je 

zcela legitimní (jen je škoda, že mu rozsah práce neumožnil obsáhlejší komentář 

materiálu nebo alespoň vytvoření přehledných tabulek jednotlivých perifrází). 

Obtížnější bylo zestručnění a syntéza v teoretické části. Je třeba ocenit, že autor velmi 

poctivě prošel základní sekundární literaturu včetně té, která je na bakalářské úrovni 

pro svůj teoretický charakter značně obtížná, a pokusil se s ní vyrovnat co nejlépe. 

Zdařilo se mu to za cenu jistých zjednodušení (ta nejčastěji vyplývají z toho, že každý 

z citovaných autorů vychází z vlastní obecné koncepce perifrází, takže definice jedné 



konkrétní perifráze může být bez vztažení ke koncepci jako celku nejasná nebo obtížně 

srozumitelná) a také toho, že přehled názorů převzatých ze sekundární literatury je 

místy jakýmsi komentovaným souhrnem toho, co autora bakalářské práce v daném 

textu zaujalo. Chtěl bych ale zdůraznit, že to nepovažuji za nedostatek: jde spíše o 

důsledek toho, že se autor v rámci svých možností pokusil vyrovnat s úkolem, který ho 

místy v teoretické rovině přesahoval.  

Jako celek práci hodnotím kladně. Oceňuji velkou poctivost, s jakou autor přistoupil ke 

všem aspektům práce, a také samostatný přístup. Již během konzultací při přípravě 

práce autor osvědčoval značnou originalitu, odrážející se mj. v tom, že jeho cílem bylo 

nezůstat jen u myšlenek převzatých od druhých, ale přispět něčím vlastním. To se mu 

v rámci možností autora bakalářské práce podařilo, byť místy (zejména v úvodu a 

v závěru) se do jeho vyjadřování vkradly poněkud laické formulace (např. tam, kde 

posuzuje možnosti různých jazyků vyjadřovat totéž, nebo kde mluví o tom, jak na 

Španěly působí „nesprávné“ užívání perifrází). 

A ještě poznámka k formální úpravě: místy se objevují překlepy, na pomezí stran 21 a 

22 se opakuje týž text. 

Domnívám se, že předkládaná práce splňuje nároky kladené na bakalářskou práci a 

plně ji doporučuji k obhajobě. 

 

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

 

 

 


