MORFOLOGIE SOUČASNÉHO PORTUGALSKÉHO JAZYKA II

1. ÚVOD
Skripta Morfologie současného portugalského jazyka II jsou určena zejména posluchačům portugalštiny ÚRJL FFMU v Brně, kteří navštěvují přednášky a semináře portugalského jazyka a jazykovědy. Mohou je však využít také posluchači jazykových škol se
základními znalostmi portugalštiny nebo například zájemci o obecnou jazykovědu.
Našim cílem je totiž poskytnout podrobný popis portugalského slovesa jak v souladu
s normativní mluvnicí portugalského jazyka, tak v jakési abstraktnější rovině, tedy
z hlediska povahy jazykového systému.
K takovému popisu jazyka, který by byl přijatelný pro české či slovenské posluchače,
nás výrazně inspirovala lingvisticky interpretační Mluvnicí španělského jazyka, kterou napsali autoři doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. a prof. PhDr. Bohumil Zavadil CSc.
Jejich metodologie a terminologický aparát, kterého zde částečně využíváme, nám totiž
poskytuje obecný, systematický, přehledný a jasný model popisu jednoho románského
jazyka v kontextu české lingvistiky.
Při metodologickém popisu vycházíme však především z dostupných portugalských
gramatik, jako jsou “Gramática da Língua Portuguesa”, “Nova Gramática do Português
Contemporâneo” a “Gramática do Português”. Mimo tyto zdroje však používáme obecnělingvistické práce a výsledky jazykových výzkumů českých romanistů, hispanistů
a portugalistů: PhDr. Jana Hricsiny, Ph.D., PhDr. Jaroslavy Jindrové, Ph.D., Mgr. Petry
Svobodové, Ph.D., Joaquina Ramose LL.M.Dr, Mgr. Petra Stehlíka, Ph.D., Mgr. Ivo
Buzka, Ph.D, Mgr. Jana Budi a Mgr. Metoděje Poláška. V části týkající se obecné charakteristiky slovesných kategorií vycházíme především z obecně lingvistických prací
a monografií prof. PhDr. Adolf Erharta, DrSc. („Základy jazykovědy“) a prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc. („Úvod do obecné jazykovědy“).
Autorka děkuje zvláště recenzentce Mgr. Petře Svobodové Ph.D. z Filozofické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci za vytvoření cenných podnětů a zdrojů, ale také
za velmi cenné připomínky, které přispěly ke zdokonalení této publikace jak po stránce
obsahové tak po stránce formální. Děkuji ale také své rodině za toleranci, pochopení a
za poskytnutí harmonického rodinného zázemí, bez něhož by tato skripta nebyla
možná.
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