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Již z názvu je patrné, že autorka si zvolila za svůj cíl prozkoumat jeden druh španělských 
slovesných opisných vazeb, a to slovesné perifráze durativní.  Slovesné perifráze jsou 
relativně oblíbeným tématem závěrečných prací, na druhou stranu se však v žádném případě 
nejedná o téma triviální, neboť španělština a čeština disponují odlišnými prostředky 
k vyjadřování povahy slovesného děje. 
 
Práce má standardní strukturu: po Úvodu (str. 8) nás autorka seznamuje s teoretickými 
východisky práce, obsaženými v kapitolách Povaha slovesného děje (str. 8-13), Slovesné 
perifráze (str. 13-14), Fázové významy (str. 14-25). Následuje je praktická část (str. 25-50), 
v níž autorka zkoumá na jednojazyčném a paralelním korpusu vybrané durativní perifráze 
(andar + gerundium, seguir + gerundium, venir + gerundium, ir + gerundium). Poté se 
objevuje česky psaný Závěr (str. 51-53) a jeho španělská verze nazvaná El resumen (str. 53-
56) a dvě další résumé – v češtině (str. 56-57) a ve španělštině (str. 57-59). Práce je 
zakončena Bibliografií (str. 59-60), jež obsahuje 14 knižních titulů a jednu závěrečnou 
(bakalářskou práci), uvedeny jsou zde i dva použité korpusy. 
Z výše uvedeného vyplývá, že struktura práce je přehledná, na několika místech se objevila 
chyba v číslování jednotlivých kapitol (str. 22-24, 48). 
 
Nyní k samotnému hodnocení práce, v němž považuji za účelné oddělit část teoretickou od 
části praktické.  
 
V teoretické části se autorka snaží uchopit povahu slovesného děje, rozdíl českého 
slovesného vidu a španělského aspektu. Je třeba ocenit, že zvolenému tématu dobře 
porozuměla.  
Při výkladu vychází autorka, jak předjímá v úvodu, převážně z jednoho zdroje (Zavadil – 
Čermák 2010), místy jsou však zmíněny i zdroje jiné (české i španělské). Celkově považuji 
množství pramenů za dostačující, neboť se jedná o práci bakalářskou. 
 
Za problematické však považuji zacházení s citacemi: v textu k nim autorka přistupuje velmi 
různorodě a nekonzistentně: někdy je např. uveden pouze jeden ze dvou autorů (Zavadil, str. 
13), jindy se objeví autor, který není obsažen v bibliografii („viz Šabršula“ na str. 13), mnohdy 
je naopak uváděn jen název díla a nebo dokonce pouze číslo stránky v závorce bez bližší 
specifikace. Některé citované publikace se nevyskytují v závěrečné bibliografii (Čechová 
1996, 2000 na str. 12), jindy se jméno a v textu a v soupisu bibliografie liší (Slavomír Tomíček, 
Jaroslav na str. 12, ve finální bibliografii Tomíček, Jan Slavomír). 
 
U teoretického výkladu autorka užívá řadu konkrétních příkladů z češtiny i španělštiny. U 
většiny z nich není jasné, zda se jedná o příklady, které vymyslela sama autorka, nebo o 
příklady vyňaté z korpusů či sekundárních zdrojů. Na několika místech se objevují drobné 
chyby: např. na str. 19 je to nenormativní užití životného předmětu (Fue mirando la chica 



rubia), zaznamenala jsem i nenáležitou konkordanci v rodě (sus publicaciones están poco 
corregidos, str.19), překlepy a chyby se místy objevují i v českých překladech (např. str. 20, 
ženy nastupovali). 
 
Praktická část sestává, jak již bylo řečeno, ze dvou analýz, k nimž si autorka zvolila korpus 
CREA a InterCorp. V obou případech autorka nejprve korpus stručně popíše a poté přistupuje 
k vlastní analýze. Je třeba konstatovat, že obě korpusové analýzy jsou zpracovány pečlivě.   
 
V první korpusové analýze uvádí autorka celkový počet výskytů daných perifrází, dále 
frekvenci jednotlivých slovesných tvarů a rozložení jednotlivých perifrází dle tématu. 
Nedomnívám se však, že by se – vyjma celkové frekvence výskytu jednotlivých perifrází – 
daly z této analýzy vyvodit nějaké další závěry.  
 
Ve druhé korpusové analýze uvádí autorka kromě celkového počtu výskytů i nejčastější 
slovesa, která se s danou perifrází pojí. Dále se autorka zaměřila na překlady vybraných 
slovesných opisných vazeb do češtiny. Tuto část považuji za zdařilou. Kromě užitečných 
ukázek konkrétních překladů oceňuji i autorčinu snahu posoudit, do jaké míry se do překladu 
promítá významový odstín perifráze, což se jí většinou daří. 
 
 
Otázky a náměty k obhajobě 
 

1) Mohla by autorka upřesnit, z jakých zdrojů čerpala v teoretické části španělské 
příklady na str. 15-21? 

2) Na str. 10 uvádí autorka případy, kdy se pomocí předpony vytvoří dokonavé sloveso 
z nedokonavého základu. Vedle dvojic psát – napsat, malovat – namalovat je 
uvedena dvojice koupit – nakoupit. Je sloveso koupit nedokonavé? Jak by tomu bylo 
u dvojice kupovat – nakupovat? Co dle autorky vyjadřuje v tomto případě předpona 
na-? Dala by se tato dvojice přeložit do španělštiny tak, aby byl vystižen významový 
odstín? 

3) Proč se autorka rozhodla analyzovat na korpusu CREA rozložení perifrází dle tématu? 
Měla nějakou hypotézu?  

4) Mohla by autorka dovysvětlit svůj komentář pod tabulkami na str. 36, 39, 45, že 
vazba neklade velká omezení na plnovýznamová slovesa? 

5) Jedná se u spojení venir corriendo o durativní perifrázi? 
 
 
Závěr:  
Autorka prokázala, že se dokáže zorientovat v odborné literatuře. Vlastní korpusová analýza 
je zpracována pečlivě. Předkládaná práce i přes některé nedostatky vyhovuje nárokům 
kladeným na bakalářskou práci. Doporučuji ji proto k obhajobě. Předběžně ji hodnotím 
známkou velmi dobře. 
 
 
V Praze dne 13.6.2018  
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