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Bc. Dominika Výrosteková 

Španielske vety jednoduché vyjadrujúce neapelovo pojatú vôľu (s prihliadnutím k 
češtine a slovenčine) 

(posudek oponenta diplomové práce) 

 

Modalita ve španělštině představuje obrovské téma: je jí věnováno velké množství 
prací, zkoumajících souvislosti modality z nejrůznějších hledisek. Jednoduché věty 
vyjadřující neapelově pojatou vůli jsou v této oblasti tématem méně frekventovaným, 
zřejmě proto, že se v kontextu velmi komplikovaných modálních struktur považují za 
relativně bezproblémové. Předložená práce se snaží ukázat, že i na tomto poli 
nalezneme témata, která v žádném případě nejsou triviální, zvláště pustíme-li se do 
detailní analýzy jazykového materiálu.  

Práce sestává ze dvou přibližně stejně velkých částí. Teoretická část, zahrnující kapitoly 
2.-5., postupně teoreticky analyzuje slovesný způsob ve španělštině, modalitu jako 
takovou, konstrukce vyjadřující vůli a slovesná paradigmata, která se v takových 
konstrukcích objevují. Nutno zdůraznit, že autorka práce se na tomto poli pohybuje 
suverénně, což je třeba ocenit zejména v pasážích věnovaných teoretickému obecnému 
výkladu modality. Při práci se sekundární literaturou postupuje diplomantka 
promyšleně: vzhledem k omezenému rozsahu diplomové práce si zvolila několik 
koncepcí, jež považuje za zásadní, a raději předkládá jejich ucelený popis než nutně dílčí 
přehled většího počtu přístupů. Tento postup může pochopitelně v odborníkovi na 
modalitu vyvolat jisté pochybnosti (pozornost věnovaná Palmerovi je jistě v pořádku, 
ale komentář by si zasloužily i jiné přístupy), ale v kontextu práce mi připadá rozumný. 
To platí zejména o výkladu přístupu Zavadilova – koncepce a terminologie tohoto 
autora totiž tvoří metodologickou oporu i pro korpusovou analýzu materiálu. 

Tato analýza tvoří jádro praktické části práce. Autorka pracuje se čtyřmi korpusy 
(InterCorp, Araneum Hispanicum Maius, Corpes XXI a CREA) a podrobně rozebírá 
konstrukce vyjadřující neapelovou vůli získané z těchto zdrojů. Její postup je z 
metodologického hlediska přesný a adekvátní – a je obecně zajímavý hned ze dvou 
hledisek: 

1) Ukazuje limity vyhledávacích nástrojů korpusů Corpes XXI a CREA; 
2) Jasně dokazuje, že zkoumané konstrukce ne vždy odpovídají tomu, co se o nich 

uvádí v sekundární literatuře. 

Chtěl bych ocenit autorčinu vynalézavost při práci s korpusy (na obtíže s vyhledáváním 
obtížně definovatelných struktur reaguje velmi pohotově, její práce s vyhledávacími 
dotazy korpusů z ČNK je originální) a také její trpělivost (přestože sestavila dotazy 
dovedně, někdy ani to nepomohlo a bylo třeba ručně třídit velké množství materiálu). 

Celkově tedy považuji obě části práce za výborné, nenalézám v nich zásadnější problém. 
Za jediný obecný nedostatek tak považuji pravopisnou úpravu textu – v práci je řada 
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chyb v interpunkci (práce byla možná dokončována v chvatu, proto zejména v jinak 
velmi dobře formulovaném závěru nalezneme jisté syntaktické neobratnosti). 

Dílčí poznámky a komentáře: 

- Otázka terminologická (konjunktiv, subjunktiv, s. 20) je relativně komplikovaná, 
stejně jako podoba a funkce tohoto modu v latině a její souvislost s dnešním 
španělským subjunktivem – na ploše diplomové práce věnované jinému tématu 
lze tyto věci jen obtížně obsáhnout. 

- Také proto považuji za velmi rozumné mluvit o paradigmatech hable, hablara 
atd., jak činí autorka, a omezit používání termínů, které bývají chápány různě. 

- Výklad k původu forem zakončených na -ra a -se je správný, jen je třeba důsledně 
odlišovat normu a úzus: užívání forem na -ra ve funkci indikativu 
plusquamperfekta je z normativního v pořádku, u forem na -se nikoli, to ovšem 
neznamená, že takové užití nelze u rodilých mluvčích najít. 

- Poznámka o gramatických (zřejmě myšleno pravopisných) chybách v korpusu 
Araneum je na místě (je to dáno původem textů) – zároveň je ale třeba mít na 
paměti, že jazykový materiál do korpusů z definice neprochází korekturou (proto 
také asi nelze vždy vysvětlit konstrukce, které se v takovém korpusu objevují, viz 
např. ta ze s. 46). 

- Analýza českých / slovenských překladů je zajímavá a jako celek nám umožňuje 
udělat si představu o základních překladových tendencích. U některých 
konkrétních případů se ale zdá, že překlad není zcela adekvátní – může se tak 
např. stát, že se desiderativnost/apelovost v překladu vytratí nenáležitě. 

- Zdá se mi, že na některých místech jsou za desiderativní konstrukce vydávány 
věty, které jimi nejsou. To např. platí pro údajnou anomálii se subjunktivem 
imperfekta a plusquamperfekta na s. 51: věty ¡Que no hubiera existido entonces 
un farsante para responder a esa pregunta! a ¡Que yo estuviera muerto! nejsou 
podle mě desiderativní, jak ostatně dokládá i překlad z korpusu (Škoda, že se 
tehdy nenašel šejdíř … a Že bych byl mrtev). Nejde tedy o anomálii, nýbrž o jev, 
který potvrzuje to, co říkají gramatiky. 

- U některých konstrukcí je patrná pokročilá lexikalizace, tj. mluvčí je užívá jako 
„hotové“ prefabrikáty (to platí např. pro konstrukce užité v náboženském 
kontextu). 

Celkově se domnívám, že text zcela splňuje nároky kladené na diplomovou práci a 
předběžně ho hodnotím známkou výborně. 

 

V Praze dne 22. 5. 2017     doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. 


