
Posudek na bakalářskou práci Veroniky Verostové 

Jednoduché a složené časy v lotyštině a jejich ekvivalence v češtině 

Kolegyně Verostová si za téma své bakalářské práce zvolila kontrastivní pohled na složené slovesné 

časy v lotyštině, respektive jejich užití v indikativu (možné by bylo rozšíření i na další slovesné způsoby, 

čehož si je vědoma sama autorka – s. 40). Vedle obecného, teoretického popisu (kap. 2–4), jenž má 

povahu čistě kompilační, se zaměřila na odpovídající české protějšky, tj. na způsoby, jimiž jsou tyto 

slovesné tvary převáděny do češtiny. (Neméně zajímavý je i opačný pohled: jak se české slovesné tvary 

překládají do lotyštiny.) Dá se předpokládat, že čeština disponující pouze časy jednoduchými bude 

hledat i alternativní možnosti převodu, nepodceňoval bych pestrost takovýchto variant, zároveň budou 

tato – veskrze idiosynkratická – řešení omezena pouze na ojedinělé výskyty. Přesné výsledky, resp. 

přesné poměry mezi jednotlivými způsoby překladu, však mohou poskytnout pouze autentická data, 

ideálně z paralelního korpusu. 

S nimi pracovala i autorka práce, opírajíc se o česko-lotyšskou část paralelního korpusu InterCorp (je 

třeba však uvést, mj. pro replikovatelnost výzkumu, o kterou konkrétní verzi šlo). To je více než 

potěšitelné, neboť obrovský potenciál InterCorpu dosud ležel – až trestuhodně! – ladem (nepletu-li se, 

jde o vůbec první kvalifikační práci z oboru letonistika založenou na datech z InterCorpu). Rovněž je 

zapotřebí ocenit, že pisatelka nevyhověla jen běžným požadavkům kladeným na uchazeče o bakalářský 

titul, ale pokusem o vlastní výzkum šla za ně. V míře dostatečné prokázala práci se samotnými daty. Její 

vstupní dotaz (resp. trojice dotazů, pro každý čas jeden) je ovšemže jen jedním z mnoha způsobů, jak 

kýžená data získat, nicméně dobře odráží strukturu lotyšských složených slovesných časů. Řádově 

analyzovala autorka tisíce konkordančních řádků, přičemž této analýze předcházela nezbytná ruční 

probírka shromážděných dokladů, neboť mnohé z nich (v důsledku homonymie koncovek) nespadaly 

do pisatelčina zájmu. Takovéto množství dostatečně legitimizuje její volbu omezit hledání pouze na 

beletristické jádro (Core) InterCorpu, další komponenty už totiž mohou být problematické, především 

co do kvality dat a zarovnání a také co do identifikace zdrojového jazyka (neplatí však to, co autorka 

tvrdí na s. 26 v souvislosti s omezením dat jen na beletristické texty – i v ostatních komponentech by se 

v lotyšské verzi našel dostatek hledaných tvarů). Korpusoví výzkumníci pravidelně pracují s pouhými 

(náhodně zvolenými) vzorky, možná by to bylo stačilo i v tomto případě, na druhou stranu se tím lépe a 

zřetelněji ukazuje disproporce mezi jednotlivými překladatelskými řešeními: viz např. graf na s. 36 či 39 

– české ekvivalenty doložené pouze jednou či dvakrát by se v mnohem menším vzorku nemusely vůbec 

objevit. O to víc mě mrzí, že se autorka spokojila s pouhým výčtem jednotlivých řešení a 

nekomentovala je též z hlediska translatologického (stačilo by se opřít o 1–2 zdroje, např. o „klasika“ J. 

Levého). Sám však nevím, nepřesahuje-li tato další, byť jen dílčí, perspektiva, běžné požadavky na 

bakalářskou práci. V této souvislosti přemýšlím o tom (a dovoluju si navrhnout), zda by se podobná 

témata neměla v budoucnu zadávat primárně diplomantům. Adept bakalářského titulu vzhledem ke 

svým menším znalostem a zkušenostem a rovněž k omezenému rozsahu práce nemusí plně využít 

nabízený potenciál (v tomto případě perspektivu gramatickou, korpusově-kvantitativní a 

translatologickou). Korpusová data nabízejí mnohem více, než tu bylo zohledněno: v seriózně vedeném 

korpusovém výzkumu nelze zůstat u pouhé statistiky frekvencí a – oč líbivějších, o to samoúčelnějších – 

grafů, ale je zapotřebí pokusit se dané výsledky také nějak smysluplně interpretovat. 

Pominu-li tu a tam se vyskytující překlepy, odchylky od normy ([příklady,] jenž jsou převáděny do 

češtiny – s. 31; byly data rozdělena – s. 26 aj.) a formální nedostatky (nejasná distribuce kurzívy, 

jednoznakovky na konci řádků, příkladové věty bych čísloval průběžně, a ne stále od 1 atd.), týkají se 

mé výtky ne zcela přesných či zavádějících formulací, které lze připsat na vrub pisatelčině nedostatečné 



zběhlosti v odborném stylu. Za příklad nechť poslouží hned vstupní odstavec Úvodu (s. 6), vyznačující se 

stylistickou neobratností: situace u časů českého slovesa; Jednoduché časy jsou rozděleny na čas 

minulý, přítomný a budoucí. (– to jsou i ty složené; mimoto nevhodně zvolené sloveso evokuje, že jde o 

dělení nikoliv tradiční, ale autorčino); Krátce bude zmíněna polysémie a o něco více pak synonymie 

lotyšských sloves […]. Takových nedostatků, rušících plynulost četby, lze najít dost i dále v textu, např. s. 

12: Poslední případ, kdy je možné tento čas použít, je ve významu souběžnosti a to ve složených větách, 

kdy je tento čas souběžný s minulostí nebo budoucností, např. minulost: [+příklad] a budoucnost: 

[+příklad].  

Doporučil bych autorce, zvláště hodlá-li pokračovat v návazném magisterském studiu, aby se se 

specifiky odborného vyjadřování dobře obeznámila – ideálně pilnou četbou vědeckých statí a 

monografií – a následně se pokusila o preciznější formulaci svých myšlenek. 

V závěrečné kapitole postrádám nějakou souhrnnou tabulku, kde by se daly přehledně prezentovat 

výsledky výzkumu – přesná čísla tak zůstávají rozeseta v jednotlivých kapitolách. Možná by samu 

autorku taková tabulka inspirovala k nějakému obecnějšímu závěru, ten její se mi zdá – v poměru 

k vynaloženému času a energie – poněkud skrovný. 

V diskusi bych se kolegyně Verostové rád zeptal, zda jí samotné daná analýza pomohla při její 

eventuální překladatelské praxi (některé ukázkové věty, citované mluvnicemi, musela sama ad hoc 

přeložit), popřípadě zda by se odvážila zobecnit výsledky svého výzkumu pro jiné překladatele 

v podobě doporučení, poučky apod. Rovněž by mě zajímalo, jak vlastně pracovala s odbornou 

literaturou: ta uvedená v bibliografii je jen výběrem z (jinak impozantního) seznamu zadaného do SISu, 

a přitom v samotném textu práce je odkázáno pouze na některé položky (např. Kalnača). 

Záhodno by bylo vysvětlit některé nejasné a matoucí formulace:  

Na s. 12 se mluví o textech věcných a relativních, jak přesně si je autorka představuje? Resp. chápeme-li 

věcný styl jako protějšek stylu uměleckého, pro které žánry by se funkce relativního času nedala využít 

(vytyčené žánrové spektrum se mi zdá příliš široké)? 

s. 14: Význam času je tedy vyjádřen jak pomocí pomocného slovesa būt, které určuje vztah k době 

promluvy, tak i v kmeni příčestí, jenž označuje fakt, že se jedná o ukončenou činnost, která se již dříve 

stala. – Není však nositelem gramatické informace (čas, rod, číslo) koncovka příčestí, kdežto kmen 

vyjadřuje spíše sémantiku daného lexému?  

s. 16: Jak může substantivum ceļamaizei zpřesňovat dobu uskutečnění děje? Nepřísluší tato funkce 

časovým adverbiím a prepozicím a neplyne tu časová zakotvenost v budoucnosti spíše ze (širšího) 

kontextu? (Ideální by bylo překládat daný tvar beru, právě ve významu futura.) 

s. 31/32 aj.: Není mi úplně jasné, jaký je rozdíl mezi případem vynecháno a neodpovídá. 

I přes výše vyřčené výhrady doporučuji práci kolegyně Verostové k obhajobě a kloním se k hodnocení 

velmi dobře: nároky na bakalářskou práci bezesporu byly splněny, zároveň je však text zatížen přílišným 

množstvím nejrůznějších prohřešků věcných i formálních a také autorčiným znatelným tápáním na poli 

jak obecnělingvistickém, tak korpusovém. Nezbývá než věřit, že tuto „první vlaštovku“ budou brzy 

následovat další, psané už sebejistějším, průkaznějším a erudovanějším způsobem. 

 

V Praze dne 17. 8. 2017 

Mgr. Michal Škrabal, PhD. 


