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Dominika Výrosteková se rozhodla monotematicky zkoumat konstrukce, které ve španělštině 

vyjadřují neapelově pojatou vůli (konkrétně se jedná o výpovědi uvozené ojalá; que; quién; 

(ah), si; hágase). Hned úvodem bych chtěla konstatovat, že předkládanou práci považuji za 

velmi zdařilou, je dle mého ukázkovým příkladem toho, jak by měla vypadat dobře zvládnutá 

a vyčerpávající analýza poměrně úzce vymezeného tématu, které je zároveň nahlíženo i z širší 

perspektivy modality jako takové.  

Téma neapelově pojaté vůle, jak sama autorka v práci uvádí, nebývá do hloubky příliš 

zkoumáno, analyzované konstrukce bývají zmiňovány v pracích zabývajících se volbou modu 

ve španělštině, přičemž nebývají prezentovány jako extrémně problematické. Autorka ve své 

práci přesvědčivě dokazuje, že tyto konstrukce by rozhodně neměly stát na okraji zájmu, neboť 

jejich analýza může přinést mnoho zajímavých výsledků. 

 

Struktura práce odpovídá obvyklému úzu; nejprve jsou představena teoretická východiska 

zkoumání, následně autorka přistupuje k teoretickému i praktickému popisu analyzovaných 

konstrukcí, práci uzavírá závěr shrnující nejdůležitější výsledky bádání.  

V úvodních částech autorka dle mého názoru prokazuje velmi dobrou orientaci 

v sekundární literatuře. Po krátkém úvodu se v kapitolách 2 a 3 věnuje problematice slovesného 

způsobu a modality jako takové. Jedná se o témata velmi rozsáhlá a rozhodně nijak obsahově 

triviální. Autorka si s náročnou sekundární literaturou poradila bez větších problémů, drobných 

nepřesností nacházím v textu minimum. Velmi dobře se jí také daří nezabíhat do zbytečných 

podrobností tam, kde by se již příliš odchýlila od původního tématu své práce. Jako mimořádně 

zdařilou hodnotím zejména kapitolu týkající se modality, kde autorka fundovaně  

a s dostatečným nadhledem shrnuje dílo F. R. Palmera, které je obecně považováno za jedno 

ze stěžejních v této oblasti. Její komentáře a postřehy vypovídají o tom, že této obsahově 

náročně anglicky psané publikaci bez obtíží porozuměla.  

Po tomto obecněji pojatém úvodu přesouvá autorka svou pozornost již přímo ke 

konstrukcím vyjadřujícím neapelově pojatou vůli (terminologie je přebírána z díla 

Zavadilova). Autorka popisuje konstrukce na základě informací ze sekundární literatury  



a následně se zaměřuje na jejich analýzu v jazykových korpusech, která má prozradit více  

o jejich reálném užívání, možnostech záměny, syntaktické flexibilitě atd.  

Praktické kapitoly mají významný rozměr metodologický, neboť autorka pracuje hned 

se čtyřmi jazykovými korpusy (InterCorp, Araneum Hispanicum Maius, CORPES XXI  

a CREA). Vyhledávací nástroje, které tyto korpusy nabízejí, nejsou totožné a autorka se musela 

potýkat s nejedním metodologickým problémem. Hlavní obtíže, jež musela překonat, jsou 

následující: 

 

- Korpusy CORPES XXI a CREA nenabízejí funkci náhodného promíchání vzorků, 

autorka si tedy musela stanovit vlastní metodologii, jak výsledky vybírat, přičemž 

řešení, které zvolila (seřazení výsledků podle let a následný výběr stejného počtu 

z každého dostupného roku), považuji za velmi dobré, neboť zároveň umožňuje 

alespoň částečně porovnat užívání daných konstrukcí v průběhu času. 

- S výjimkou ojalá jsou všechny ostatní výrazy polyfunkční a uvozování konstrukcí 

s MV deziderativní rozhodně není jejich funkcí primární, zároveň se jedná o výrazy 

velmi frekventované, což v praxi znamená velké množství šumů, které musela 

autorka ručně odfiltrovat. V tomto směru bych chtěla vyzdvihnout zejména 

preciznost, s níž k této práci přistoupila. Autorka velmi pečlivě volí formu dotazu 

(použití interpunkčního znaménka ¡ považuji za velmi dobré řešení, byť ani toto 

nezaručuje, že velkou část výsledků nebudou tvořit šumy), samotná analýza pak 

nikdy není mechanická, autorka vždy prochází ručně všechny výsledky a vybírá 

pouze ty, které skutečně odpovídají zvolené konstrukci. Je tak zcela nepochybné, 

že za prezentovanými výsledky stojí dlouhé hodiny poctivé práce. 

- Zejména u konstrukcí uvozených si byla situace ještě ztížena faktem, že jsou  

po formální stránce totožné s vedlejší větou příslovečnou podmínkovou, přičemž  

na korpusu se objevovalo velké množství neúplných podmínkových vět, u nichž je 

možné předpokládat elipsu věty hlavní, a které tedy nevyjadřují MV deziderativní. 

Také zde se autorka musela uchýlit k ruční analýze, která v praxi znamenala,  

že například na korpusu Araneum Hispanicum Maius musela projít přes 3 000 

výskytů, z nichž nakonec získala pouhých 79, které odpovídaly zadaným kritériím. 

Fakt, že se autorka nezalekla ani takto podrobné analýzy a nehledala žádný způsob, 

jak si zde práci ulehčit, svědčí podle mne opět o nesmírně precizním přístupu  

ke korpusové analýze a výrazně zvyšuje důvěryhodnost předkládaných výsledků. 

 



Analýzy konkrétních vyjádření MV deziderativního jsou provedeny vyčerpávajícím 

způsobem, autorka neponechává stranou žádný aspekt (zaměřuje se nejen na kompatibilitu 

výrazů se slovesy a dalšími slovními druhy, tvary subjunktivu, které jsou po nich užívány,  

a jejich možné překlady do češtiny a slovenštiny, ale všímá si například i toho, v jakém 

kontextu jsou jednotlivé konstrukce používány nebo nakolik se v nich projevuje náboženský 

charakter). Závěry jsou porovnávány se sekundární literaturou, a někde tak autorka dochází 

k závěru, že informace předkládané gramatikami nejsou zcela přesné (viz např. význam přání 

uvozených así, kompatibilita některých výrazů s konkrétními tvary subjunktivu apod.). Opět 

se zde projevuje její pečlivý přístup k jazykovému materiálu. Jako příklad může sloužit analýza 

výrazu que, který by podle sekundární literatury měl uvozovat pouze věty se subjunktivem 

prézentu případně pretérita perfecta. Ve chvíli, kdy se autorka setkala s pro ni překvapivou 

formou subjunktivu imperfekta, nespokojila se s pouhým s pouhým upozorněním na tuto 

anomálii a informací, že korpus nenabízí dostatečný kontext, který by mohl jeho použití 

objasnit, nýbrž samostatně si dohledala celé dílo, z něhož ukázka pocházela, a na základě 

kompletního kontextu se pak pokusila užití této formy objasnit (viz str. 54). 

 

Velmi kladně bych se chtěla také vyjádřit k závěrečné kapitole, která je podle mne ukázkou 

toho, jak by měl vypadat dobře strukturovaný závěr, který vystihuje vše podstatné, ale zároveň 

není výčtový a předložené informace předkládá v novém světle. Je jen škoda, že tato část byla 

zřejmě dokončována již poněkud ve spěchu, a autorka se tak hned na dvou místech nevyhnula 

krkolomným formulacím, v nichž patrně došlo k vyšinutí z vazby, případně vypuštění slovesa. 

 

Spěch, který doprovázel dokončování práce, se bohužel negativně podepsal i na formální 

úpravě, zejména v oblasti interpunkce, která v textu občas chybí. Vzhledem k jinak velmi 

kvalitnímu obsahu je toto škoda. 

 

Náměty k obhajobě: 

- Konstrukce s MV deziderativním bývají někdy v literatuře prezentovány jako spíše 

archaické. Do jaké míry je podle autorky toto tvrzení pravdivé? Autorka několikrát 

uvádí i zajímavé příklady jakési jazykové hry s uvedenými konstrukcemi (viz např. 

Que panda el cúnico na str. 52), osobně je pro mne překvapivý i relativně vysoký 

počet užití těchto konstrukcí v korpusu tvořeném webovými texty. Lze toto podle 

autorky považovat za důkaz jejich životaschopnosti v moderním jazyce? 



- Na str. 48 autorka uvádí zajímavý příklad užití ojalá ve spojení indikativem futura 

(Ojalá los medios participarán en eso con buena fe, no para tratar de tumbar  

a Maduro). Má pro toto užití autorka nějaké vysvětlení, nebo se podle ní jedná  

o nepochopitelnou anomálii? 

- U analýzy výrazu quién příliš nerozumím formulaci uvedené na str. 58: 

„Na základe tabuľky môžeme vyčítať, že najrozšírenejšou formou bola forma 

subjunktívu imperfekta končiaca na -ra. V teoretickej časti sme si spomínali, že táto 

forma, má v sebe ešte pozostatky indikatívu z latinčiny a je významovo nahraditeľná 

zloženým kondicionálom. Preto je možné prevahu tejto slovesnej formy vysvetliť  

aj tým, že hovoriaci by v danom kontexte mohol použiť aj kondicionál, ale rozhodol sa 

z osobných preferencií práve pre subjunktív imperfekta.“ 

Mohla by autorka toto tvrzení blíže rozvést, případně uvést příklady? 

 

Krom již zmíněných drobných výhrad k formální stránce nenacházím v práci žádné závažnější 

nedostatky. Zvolené téma bylo podle mne představeno do hloubky, autorka prokázala velmi 

dobrou orientaci v komplexní problematice modality. Práce bez obtíží dostojí všem 

požadavkům kladeným na studenty nmgr. programu a předběžně navrhuji hodnotit ji stupněm 

výborně. 

 

 

V Praze 23. května 2017     PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D. 

 

 


