Bc. Ivana Filová
Príslovia v súčasnej španielčine a ich ekvivalenty v češtine
(posudek vedoucího diplomové práce)

Předkládaná práce se zabývá příslovími, tedy jevem, kterému věnovala tradiční
filologie velkou pozornost, který ale postupem času pozbývá v jazycích na frekvenci i
významu, je stylisticky stále příznakovější – a v důsledku toho je předmětem
odborného zájmu stále méně, necháme-li stranou příručky slovníkového typu.
Autorka práce se pokusila zmapovat současný stav poznání španělských a českých
přísloví z teoretického hlediska.
Nepříliš dlouhá práce sestává z rozsáhlé části teoretické a výrazně kratší části
praktické. Obsáhlost teoretické části je snadno vysvětlitelná: popis obecného
frazeologického rámce, nezbytný pro seriózní analýzu přísloví, je velmi nesnadný,
protože jen v málokteré lingvistické oblasti jsou tak nejasně definovány základní
jednotky a kritéria, jež je vymezují. Autorka se proto postupně snaží – a to vždy
nejdříve v české lingvistice, pak v lingvistice španělské a nakonec v jakési syntéze obou
přístupů – charakterizovat frazeologické pojmy všech rovin obvykle uváděných
typologií. K samotným příslovím se tak dostává relativně pozdě, avšak to je logické,
protože bez definice frazémů, idiomů a kolokací a jejich vzájemných vztahů by
vymezení přísloví bylo nepochopitelné. Za tímto obsáhlým přehledem, odkazujícím na
celou řadu zdrojů ze sekundární literatury španělské i české, pak následuje stručná
praktická část, která porovnává španělské a české ekvivalenty týchž přísloví, vycházejíc
přitom z Jirotkova Saturnina a jeho španělského překladu, a také z paralelního korpusu
InterCorp. Poslední kapitola shrnuje podstatné závěry práce a mj. konstatuje, že
použitý paralelní korpus není pro analýzu tak specifického jazykového jevu, jako jsou
přísloví, vhodným nástrojem.
Obě části práce se liší rozsahem i kvalitou, proto v úvodu svého hodnocení posoudím
každou zvlášť.
V teoretické části autorka čelila nelehkému úkolu, a to hned z několika důvodů.
Přísloví jsou natolik svébytným jazykovým jevem, že byla vždy předmětem studia spíše
filologie než lingvistiky: v dobách největšího zájmu o ně převažovaly práce, které
v nich viděly odraz kultury a ducha národa. Tyto kulturně, literárně či folkloristicky
orientované odborné práce se často zaměřovaly na sbírání přísloví a při analýze
materiálu používaly metody, které jsou v dnešní lingvistice neobhajitelné. Moderní
lingvistika se svými exaktními kritérii zařadila přísloví do frazeologických typologií,
definovala jejich vlastnosti, často v kontrastu s jinými typy frazémů, ale tím mimo jiné
znepřehlednila terminologii. Jak autorka práce hezky ilustruje, v české i španělské
tradici existuje velké množství termínů, u nichž je obtížné, ne-li nemožné vymezit
vzájemný vztah: některé jsou spíše lingvistické, jiné literární a jiné jsou vlastně slovy
běžného jazyka, nikoli termíny. A vezmeme-li v úvahu současnou klesající frekvenci
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užívání přísloví a s tím spojené přehodnocení jejich role v jazyce, je nám jasné, že úkol
zmapovat toto nepřehledné pole byl opravdu nesnadný. Zdá se mi, že autorce se to
v zásadě zdařilo, byť množství informací je tak velké, že pro čtenáře může být
předkládaný obraz velmi komplikovaný. Zdá se mi, že autorka si udržuje nadhled, který
ji umožňuje vytvořit vnitřně nerozporný a ucelený popis. Nevýhodou jejího přístupu je
poměrně velké množství citací z nejrůznějších zdrojů (práci se zdroji ale celkově
hodnotím kladně), takže hlavní autorčin přínos spočívá právě v usouvztažnění
převzatých informací. Proto v této části práce ani nelze s autorkou polemizovat,
protože by šlo o polemiku s citovanými texty. Celkově hodnotím teoretickou část
kladně, jde o cenný přehled současného stavu poznání.
K praktické části lze mít hned několik výhrad. Problém není v tom, že autorka očividně
počítala s tím, že práce s korpusy přinese zajímavější výsledky: to se stává, výzkum
často nepřinese očekávané plody. K spíše skromným výsledkům bohužel přispělo to,
že autorčina sonda je opravdu velmi dílčí. Vybrala si pouhých pět přísloví, a to je
nepochybně málo. Navíc bylo jistě možné použít i jiné korpusy než korpus paralelní,
bylo-li zřejmé, že výsledky jsou neuspokojivé. Domnívám se, že podstatnou roli v této
věci sehrál spěch při závěrečné úpravě práce, protože mezi teoretickou a praktickou
částí je opravdu velký rozdíl v promyšlenosti a pečlivosti přípravy. V této podobě jde
opravdu spíše jen o sondu, takže i autorčin závěr, že paralelní korpusy nejsou pro
tento typ práce vhodné, by bylo nutné ověřit rozsáhlejšími a promyšlenějšími
výzkumy.
Náměty k obhajobě:
-

s. 34 – Jak autorka chápe rozdíl mezi „moudrostí“ a „zkušeností“, jenž má být
základem rozdílu mezi příslovími a jinými paremiemi?

-

s. 47 – Domnívám se, že přísloví Los asuntos importantes – para mañana není
synonymní se zkoumaným příslovím.

-

s. 47 – Odkud pochází česká varianta přísloví Kdo jsi bez viny, udeř? Nevybavuji
si, že bych ho kdy v této podobě slyšel.

Formálně je práce připravena pečlivě, oceňuji také kultivovanost vyjadřování i
skutečnost, že se autorka zabývá příslovími v češtině, přestože nejde o její rodný jazyk.
Celkově soudím, že jde o zajímavou práci, její části jsou ale bohužel kvalitativně
nevyrovnané. Práci doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím známkou velmi
dobře.
V Praze dne 13. 8. 2017

doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
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