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Adéla Smažíková se ve své bakalářské práci rozhodla zabývat problematikou časů absolutních 

a relativních ve španělštině. Hned úvodem svého hodnocení bych chtěla zdůraznit, že se jedná 

o téma po teoretické stránce velmi obtížné, neboť porozumění problematice slovesného času 

předpokládá velkou schopnost abstrakce a teoretického uvažování o jazyce, která do jisté míry 

přesahuje to, co se očekává od studenta bakalářského cyklu. 

 

První část práce je věnována teoretickým otázkám kategorie slovesného času ve španělštině,  

a především problematice souslednosti časové. Autorka primárně vychází z NGLE, GDLE  

a publikace La concordancia de tiempos en las gramáticas del español. V jednotlivých 

podkapitolách se postupně věnuje obecnému vymezení souslednosti časové, možnostem 

vyjadřování předčasnosti, souběžnosti a následnosti ve španělštině (okrajově také v češtině), 

v rámci zkoumané problematiky se vyjadřuje i k vidovým charakteristikám španělských 

slovesných časů a na závěr komentuje mezní a problematičtější případy souslednosti časové 

(např. její vztah k užití prézentu historického).  

Tato teoretická část je na bakalářskou práci poměrně rozsáhlá (cca 20 stran) a vyznačuje 

se pečlivou prací s prameny. Z textu vyplývá, že se autorka s obsahově velmi náročnými texty 

skutečně podrobně seznámila a bez větších obtíží jim porozuměla (nepřesností je v textu 

minimum, což je u takto náročného tématu obdivuhodné, zvláště uvážíme-li, že předmětem 

hodnocení je práce bakalářská, nikoli diplomová). Úvodní kapitoly jsou obsahově hutné, 

autorka se úspěšně vyhýbá jakýmkoli nepodloženým domněnkám, pečlivě cituje všechny 

prameny, překládá všechny doslovné citace do češtiny. Přestože text je převážně tvořen 

informacemi ze sekundární literatury (jinak tomu ani u tohoto typu práce a při takto náročném 

tématu být nemůže), velmi kladně hodnotím, že se v žádném případě nejedná jen o nesouvislý 

přehled názorů jednotlivých autorů. Z textu je patrné, že autorka je schopna jednotlivé 

koncepce vzájemně porovnat a vystihnout rozdíly mezi nimi. Je snad jen škoda, že teoretická 

část není uzavřena alespoň stručných komentářem, v němž by autorka shrnula hlavní otázky, 

které ze studia sekundárních pramenů vyplynuly, a vytvořila tak zároveň úvod pro část 

praktickou. 

 



Praktická část je tvořena podrobnými korpusovými analýzami, které sledují slovesné časy 

použité ve vedlejších větách závislých na slovesech decir, saber a pedir (v minulých časech  

a kondicionálu). Také v této části se projevuje autorčin svědomitý přístup a pečlivá práce se 

zdroji. Autorka pracuje s korpusy CREA a CORPES XXI, které nenabízejí pokročilé nástroje 

pro vyhledávání ani třídění výsledků (chybí zde například funkce náhodného promíchání 

vzorků). Autorka si s těmito nedostatky korpusů poradila bez větších problémů, vytvořila 

promyšlený systém výběru vzorků, který zaručuje jejich různorodost a zároveň může sloužit  

i jako nástroj pro zachycení rozdílů mezi variantami španělštiny používanými v různých 

zemích. V analýzách se autorka zaměřuje na čas použitý ve vedlejší větě závislé na slovese 

v minulém čase nebo kondicionálu, nejedná se však o analýzu mechanickou, neboť všechny 

vzorky procházela autorka ručně a snažila se nalézt příčiny, které mohly vést k tomu,  

že ve vedlejší větě nebyla dodržena obecná (kanonická) pravidla souslednosti časové. Autorka 

zde primárně vychází z interpretace časů předložené v GDLE, s níž konkrétní příklady 

porovnává, a všechny výsledky jsou pak zachyceny v přehledných tabulkách. 

K této části se také váže má hlavní otázka, na niž by autorka mohla při obhajobě 

odpovědět. Do jaké míry jsou podle autorky jazykové korpusy využitelné pro tento typ studie? 

Pro určení důvodů, které mohly mluvčího vést k použití slovesného času, který se v dané 

konstrukci dá označit za neočekáváný (vezmeme-li v úvahu tradiční školská pravidla  

pro souslednost časovou ve španělštině), je začasté nutné znát kontext výpovědi. Do jaké míry 

autorka soudí, že jí ho podařilo vyvodit z úryvku, který korpus poskytuje? 

Ukázky, které autorka v této části uvádí, jsou zajímavé a většinou dobře dokládají její 

tvrzení, nacházím zde jen několik nepřesností, např. v ukázce uvedené na str. 65 Mándalo  

a la tintorería y pedí que te lo limpien en el día není tvar pedí první osobou minulého času, 

nýbrž druhou osobou imperativu, mluvčí zde užívá voseo. Jedná se však jen o výjimky, celkově 

jsou uváděné příklady zvoleny velmi dobře a některé komentáře jasně prokazují, že se autorka 

snažila samostatně domýšlet i jejich širší kontext (viz např. trefný postřeh k větě Yo te pedí que 

no lo hagas y quizá lo hiciste a propósito uvedené na téže straně). 

 

Jako velmi zdařilou hodnotím závěrečnou kapitolu celé práce, kde se autorce podařilo z řady 

dílčích poznatků vytvořit koherentní a ucelený závěr. Část teoretická je zde propojena s částí 

praktickou a jsou vysloveny zajímavé postřehy. Musím také ocenit, že veškeré závěry jsou 

střízlivé, autorka se nedopouští nemístných zobecnění a všechna její tvrzení jsou jasně 

podložena daty z korpusu. 



Výhrady nemám ani k formální stránce práce, která je taktéž pečlivá. Nacházím jen 

zanedbatelné množství drobných překlepů, případně chybějících podtržení u příkladů 

z korpusu. 

 

Předkládaná práce dle mého názoru bez problémů dostojí nárokům kladeným na studenty 

bakalářského cyklu (v některých směrech je i překračuje, a to nejen svým rozsahem, který činí 

celých 91 stran). Celkově ji hodnotím jako velmi zdařilou a předběžně navrhuji hodnocení 

výborně. 

 

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

 

 


