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Závěrečné hodnocení školitele
Mgr. Ariel Laurencio Tacoronte byl do doktorského studia oboru Románské jazyky
přijat v r. 2014. Svou disertační práci Modulación ilocutiva del enunciado. El caso de
estar + gerundio tedy předkládá ve čtvrtém roce studia. Průběh jeho doktorského
studia byl příkladný: všechny povinnosti předepsané studijním plánem plnil včas,
státní doktorskou zkoušku složil v květnu třetího ročníku studia. Povinnosti
předepsané studijním plánem po celé studium doplňoval řadou dalších odborných
aktivit.
Zásadní součástí studia Mgr. Laurencia Tacoronte byla aktivní účast na vědeckých a
odborných konferencích. Za dobu studia vystoupil s příspěvky celkem na třinácti
konferencích nebo workshopech v ČR i v zahraničí, zaměřených na hispanistiku,
lingvistickou metodologii a didaktiku. Z prostorových důvodů je pochopitelně nelze
všechny vyjmenovat, uveďme proto alespoň jeho účast na 29. kongresu AISPI (Svaz
italských hispanistů; Milán, 2015, příspěvek Análisis diferencial entre el presente
simple del indicativo y el presente con ESTAR + -NDO desde una perspectiva
enunciativa, na konferenci Jornada de estudios anual de CRELINGUA (Paříž, 2016,
příspěvek Indice de négociabilité) a na konferenci VIII Congreso Internacional de
Lingüística Hispánica (Lipsko, 2016, příspěvek Variación aspectual: Sufijos
sustantivizadores deverbales en competencia en el habla cubana). Přehled konferencí
a workshopů dokládá, jaký důraz klade Mgr. Laurencio Tacoronte na mezinárodní
spolupráci (účast na mezinárodních konferencích mu mj. umožňuje aktivní znalost
několika jazyků, kromě rodné španělštiny je schopen vystupovat též v italštině,
francouzštině, angličtině a češtině).
Bohatá publikační činnost doktoranda (za dobu studia celkem 10 položek) částečně
souvisí s již zmíněnými konferencemi (např. výše uvedený pařížský příspěvek vyšel ve
sborníku z konference), většina studií byla ale publikována v odborných časopisech ve
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Španělsku, Itálii, Česku a Latinské Americe. Ariel Laurencio Tacoronte je též autorem
dvou knih vydaných v Havaně.
Badatelská činnost doktoranda vyústila rovněž v jeho účast na projektu SVV,
napojeném na lingvistický Progres, tj. badatelský projekt řešený na FFUK.
Konferenční a publikační aktivity Mgr. Laurencia Tacoronte tedy dalece přesahují
obvyklý standard a odrážejí šíři jeho odborné kompetence. To platí i o jeho
pedagogickém působení. Po celou dobu studia se doktorand podílel na výuce v Ústavu
románských studií FFUK. Vedl obtížný teoretický kurs Teoretické problémy
variantnosti španělštiny, určený studentům navazujícího magisterského studia a
zaměřený na teoretickou analýzu hispanoamerických variant španělštiny, a podílel se
též na výuce kursu Specializovaný jazykový seminář španělštiny, zaměřeného na
teoretické srovnání češtiny a španělštiny a na překlad mezi oběma jazyky. Uplatnil se
rovněž jako konzultant diplomové práce věnované kubánské španělštině.
Jako školitel Mgr. Laurencia Tacoronte úhrnem konstatuji, že průběh jeho doktorského
studia byl zcela bezproblémový a že student bohatě splňuje veškeré nároky kladené
v dnešní době na studenta doktorského studia, dokonce je i výraznou měrou
překračuje.
Disertační práce Modulación ilocutiva del enunciado. El caso de estar + gerundio
představuje syntézu dosavadního bádání Mgr. Laurencia Tacoronte v oblasti, které
autor věnuje pozornost už delší dobu a se kterou jsou spojené i některé jeho dílčí
studie. Mým úkolem není hodnotit kvalitu práce, dovoluji si jen konstatovat, že dle
mého názoru práce v rovině obsahové i metodologické dokládá doktorandovy kvality,
o kterých byla řeč výše. Za sebe ji mohu jen doporučit k dalšímu řízení.

V Praze dne 22. února 2018
..................................................
doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Ústav románských studií FF UK
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