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Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou španělského superlativu absolutního  

a jeho možných překladů do češtiny. Toto téma považuji za nosné, jasně vymezené  

a pro studenta bakalářského cyklu za přiměřeně náročné, což jsou také aspekty, které musím 

vzít v potaz při svém hodnocení.  

Práce je rozdělena na dvě hlavní části. Nejprve je teoreticky představeno španělské  

a české adjektivum a možnosti jeho stupňování, část praktická analyzuje použití dubletních 

tvarů superlativu absolutního v jednojazyčném korpusu a dále možnosti překladů superlativu 

absolutního do češtiny na základě materiálu z korpusu InterCorp. 

 

V teoretické části se autorka nejprve věnuje problematice adjektiva jako takového, poté 

přistupuje k otázce jeho stupňování, přičemž množství informací představených v teoretické 

části i jejich hloubku a podrobnost považuji pro bakalářskou práci za odpovídající. Jako 

problematický se mi bohužel místy jeví způsob jejich uvádění. Autorce začasté činí problém 

zkombinovat přehledně informace z více zdrojů a vytvořit z nich koherentní celek. Informace 

řadí za sebou podle jednotlivých příruček, z nichž čerpá, a výsledkem pak bohužel je, že se 

některé pasáže opakují, případně není zřejmá souvislost mezi nimi. Při takovémto způsobu 

zpracování teoretické části bohužel není možné bezpečně poznat, zda se autorka v sekundární 

literatuře opravdu orientuje a po teoretické stránce problematiku ovládá, což je problematické 

zejména s přihlédnutím k tomu, že otázka stupňování adjektiv není tak náročná jako některá 

jiná témata, která bývají předmětem bakalářských prací.  

Dojem neúplnosti ve mně zanechávají i pasáže týkající se tvarů superlativu absolutního 

končících na -érrimo a tvarů dubletních. Například na str. 19 mi není jasné, na základě čeho 

byla vytvořena tabulka se seznamem adjektiv, která tvoří superlativ absolutní koncovkou  

-érrimo. Z jakého zdroje autorka čerpá? A proč zde chybí například adjektivum negro? 

V pasáži týkající se dubletních tvarů je pak problematické odvolávání se na informace 

z gramatiky Emilia Alarcose Lloracha (v textu by správně mělo být uvedeno celé příjmení, 

tedy Alarcos Llorach, nikoli pouze Alarcos). Aktuální informace by bylo vhodné čerpat spíše 

z Diccionario panhispánico de dudas, který je dostupný ze stránek RAE, tento zdroj však 

autorka nepoužívá. 



 

Praktickou část práce tvoří tři případové studie zpracované na korpusech CORPES XXI (opět 

by v práci bylo patrně lepší uvádět celý název tohoto korpusu, nikoli jen Corpes) a InterCorp. 

Analýza na jednojazyčném korpusu se zaměřuje na frekvenci, s jakou jsou používány dubletní 

tvary superlativu absolutního. Bohužel mi opět není zcela jasný postup výběru konkrétních 

adjektiv a zcela nepochopitelná je pro mne tabulka č. 5 uvedená na str. 21. Pokud je poměr 

výskytů jednotlivých tvarů vztažen pouze pouze ke Španělsku a Hispánské Americe jako celku, 

měl by jejich součet dávat dohromady 100 % (případně něco málo pod 100 %, pokud 

připustíme přítomnost textů z USA, Rovníkové Guiney a Filipín), V uvedené tabulce však 

tomu tak není. Mohla by autorka toto objasnit u obhajoby? Pokud do textů z Hispánské 

Ameriky nezahrnula autorka některou z oblastí, nerozumím tomu, co k tomuto rozhodnutí 

vedlo. 

Analýzy provedené v korpusu InterCorp se zaměřují na přehled českých protějšků 

španělského superlativu absolutního. Autorka na základě výsledků sestavila poměrně 

rozsáhlou typologii překladů, podle níž překlady třídí, metodologie, kterou zvolila, je podle 

mne přehledná, dobře volené jsou i konkrétní ukázky (byť o interpretaci některých jednotlivostí 

by bylo samozřejmě možné diskutovat).  

Ve druhé části kontrastivní studie jsou zkoumány překlady pěti nejfrekventovanějších 

superlativů absolutních, přičemž tato část velmi dobře ukazuje, nakolik je překlad konkrétního 

adjektiva závislý na kontextu. Je jen škoda, že autorka se z této druhé části analýzy nepokusila 

vyvodit obecnější závěry týkající se toho, nakolik je překlad superlativu absolutního ovlivněn 

právě konkrétním adjektivem. Mohla by se u tohoto zastavit u obhajoby? Byl podle zjištění 

autorky některý z prve uvedených typů překladu výrazně frekventovanější u jednoho (nebo 

několika málo) konkrétních adjektiv? Mohlo toto podle autorky zkreslit předkládané výsledky? 

 

Závěr práce se věnuje shrnutí nejdůležitějších informací z práce, bohužel se však nemohu 

zbavit dojmu, že zde chybí větší nadhled nad zkoumanou problematikou a schopnost 

zobecnění. Předkládané informace jsou jen zopakováním poznatků uvedených již dříve a celý 

závěr působí spíše jako résumé. 

 

Drobné nedostatky shledávám i ve formální stránce práce, kde nacházím poměrně časté chyby 

v interpunkci, ojediněle se setkáváme i s vyšinutím z vazby. Kurzíva a tučné písmo také nejsou 

používány zcela jednotně, podobně je tomu i u způsobu uvádění příkladů z korpusu. 

 



 

Jako celek práce podává přijatelný obraz o španělském superlativu absolutním a jeho českých 

protějšcích, rozhodně se nejedná o práci špatnou, bohužel však místy působí nepřesvědčivě a 

autorce se nepodařilo jednoznačně prokázat, že zvolenému tématu porozuměla, předběžně ji 

tedy hodnotím známkou velmi dobře. 
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