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Bakalářská práce Martiny Saitlové se zabývá systémovým srovnáním superlativu absolutního 

ve španělštině a obměn, ve kterých je vysledovatelný v českém jazyce. Jejím cílem bylo 

popsat tento jev ve španělštině a zmapovat možné ekvivalenty v češtině za užití metod 

korpusové lingvistiky. Jak práce věrně dokládá, jedná se o téma velmi barvité a plodné. 

 Z hlediska formálního oceňuji přehlednou strukturu práce, pečlivě popsané tabulky a 

seznam tabulek (bývá zpravidla za obsahem). Autorka si dala práci i s takovými detaily, 

jakými je dodržování dvou desetinných míst u procentuálně vyjádřených výsledků nebo 

úzkostlivé uvádění děl s autory a překladateli u konkrétních příkladů. Za každou výzkumnou 

sekci vhodně vkládá sumarizující kapitolu. Přes drobné překlepy (popř. "zapomenuté" změny 

formátování) působí text uceleně a úpravně. Pro budoucí autorčinu badatelskou práci bych 

měla jen pár drobných doporučení: zapisování názvů děl a uvedených příkladů v kurzívě (i v 

poznámkách pod čarou); pomoci si schématem/tabulkou při popisování mechanismů daného 

jevu (např. na str. 10 při popisu fungování stupňování španělských adjektiv nebo při tvoření 

superlativu absolutního na str. 16) místo popisu v textu; nepřijatelné (ale pro účely dané teorie 

formulované) konstrukce uvozovat hvězdičkou (*el rapidísimo de todos los corredores na str. 

13); tabulky s výsledky nahradit (příp. doplnit o) grafy pro ucelenější pohled na nalezená data. 

V případě citování jediného zdroje (RAE 2009) bych navrhla v následných citacích vypuštění 

roku pro větší přehlednost textu. 

 Z hlediska věcně-obsahového hodnotím práci jako velmi kvalitní, podloženou 

promyšleným plánem (jehož cíl možná mohl být explicitněji formulován) a pokročilou 

uživatelskou kompetencí v oblasti korpusů (zejm. zadávání regulárních výrazů). Autorka 

zjišťovala, jaké jsou nejčastější typy převodů vybraných španělských elativů do češtiny a 

doložila vše kvantitativní analýzou a příklady. V závěru své nálezy shrnula a konfrontovala je 

s teoretickými východisky. Jedinou výtku zde mám k porovnávání procentuálních výsledků u 

fáze zjišťování regionálního aspektu v užívání elativů: spíše než rozdíl v procentech jde zde s 

největší pravděpodobností o rozdíl v procentních bodech, vycházíme-li z různých základů 

(které v práci navíc nejsou explicitně uvedeny). 

U obhajoby bych se ráda autorky zeptala na následující: 

 Na str. 23 autorka shrnuje výsledky dosavadní analýzy a zmiňuje nalezené rozdíly v 

 užívání tvarů superlativu absolutního mezi peninsulární a hispanoamerickou 

 španělštinou (např. pobrísimo, bajísimo, mínimo, pequeñísimo, fuertísimo). Čím to 

 může být zapříčiněno? Je možné formulovat nějaké hypotézy? 

 Na str. 25 je uvedeno tvrzení, že u každého tvaru z nejfrekventovanějších superlativů 

 nalezených v korpusu "bylo zkoumáno 50 výskytů, ze kterých byly vyvozeny závěry". 

 Zde mne zajímá, jaký metodologický krok/důvod k tomuto opatření vedl?  



 Celkově považuji práci za solidní a dosti zevrubnou, která splňuje všechny požadavky 

kladené na bakalářskou práci. Autorka popsala všechny podstatné metodologické kroky, 

kterými se řídila, nabídla teoretický rámec i reálná data a na úrovni bakalářského stupně 

prokázala hluboký vhled do dané problematiky. Navrhuji hodnocení "výborně". 
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