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Předkládaná práce si klade za cíl vyčerpávajícím způsobem popsat všechny funkce španělského
paradigmatu hablaba, jichž může v závislosti na kontextu nabývat. Z toho vyplývá, že se jedná
o téma převážně teoretické a obsahově velmi náročné, hned úvodem bych však chtěla
konstatovat, že autorka se s ním vyrovnala bez sebemenších problémů a její text je na vysoké
úrovni.
Ve velmi rozsáhlé části teoretické se autorka nejprve zabývá definicí samotného pojmu
paradigma, poté v obecné rovině představuje problematiku temporálních, aspektuálních
a modálních významů. Rozsah předkládaných informací je naprosto odpovídající, jednotlivé
podkapitolky obsahují vše podstatné, ale nezabíhají do zbytečných podrobností, které by se již
výrazně odchýlily od tématu. Následně nás autorka postupně seznamuje se všemi funkcemi
paradigmatu hablaba. Z povahy této části vyplývá, že se musí nutně opírat zejména
o sekundární literaturu, přičemž způsob, jakým s ní autorka pracuje, je možno označit za
ukázkový. Autorka se seznámila s řadou obsahově velmi náročných publikací, veškeré
informace prezentuje přehledně, systematicky, jednotlivé koncepce účelně porovnává,
případně je trefně doplňuje vlastními komentáři a ze způsobu prezentace jasně vyplývá, že
jejich obsahu perfektně porozuměla. Úvodní kapitoly by mohly sloužit i jako vyčerpávající
příručka dokumentující všechny typy užití paradigmatu hablaba.
Kladné je i mé hodnocení části praktické, v níž autorka využila korpusu InterCorp. Jak
sama uvádí, analýza funkcí paradigmatu hablaba za pomoci korpusu je velmi náročná, neboť
tento slovesný tvar má velmi vysokou frekvenci užití a určení konkrétních významů vyžaduje
velmi pečlivou manuální analýzu (začasté i seznámení se se širším kontextem). Také s těmito
úskalími si autorka poradila s přehledem, metodologie její analýzy je dobře zvolená
a promyšlená. Konkrétní příklady, které uvádí, jsou povětšinou bezrozporné a dokazují, že
autorka je schopna teoretické výklady aplikovat na konkrétní jazykový materiál.
Námět k obhajobě:
Není mi zcela jasné, na základě čeho se autorka rozhodla zařadit imperfecto citativo
a imperfecto prospectivo mezi modální užití paradigmatu hablaba, osobně je považuji spíše za
užití spjatá s temporálními funkcemi tohoto paradigmatu. Mohla by autorka své rozhodnutí
u obhajoby blíže objasnit?

Výborný dojem z předkládané práce je podpořen i pečlivou formální úpravou a kultivovaným
vyjadřováním autorky, ani po formální stránce tedy nemám k textu žádné výhrady (pouze
postrádám český překlad španělských citací). Práce působí vyspěle, jako celek ji považuji za
velmi zdařilou a předběžně navrhuji hodnocení výborně.
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