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Chceme zde bohemisty ve vší stručnosti upozornit na práci popisující vývoj sémantiky dativu v češtině od počátku do dneška. Její obsah je následující. Po stručném úvodu (1. Introducción, s. 13–16) se pojednává o metodologických – kognitivně lingvistických – principech,
jichž autor chce užít, a o stavu bádání o dané otázce (2. Principios metodológicos y estado de la
cuestión, s. 17–86). Pak se popisuje a zdůvodňuje textový korpus, s nímž autor bude pracovat: Dalimil pro starou češtinu, evangelia Bible kralické pro střední češtinu, Němcové Babička pro novou češtinu a po jedné knize od Bohumila Hrabala a Martina Reinera pro češtinu
současnou (3. Descripción y justificación del corpus, s. 87–107). Čtvrtá kapitola přináší vlastní analýzu: sémantickoklasifikační popis dativních forem obsažených v autorově korpusu
(4. Estudio semántico diacrónico del dativo en la lengua checa, s. 109–124). Poslední kapitola pak
shrnuje výsledky této analýzy (5. Conclusiones del estudio, s. 125–147).
Kromě různých konkrétních otázek, o nichž by bylo možno diskutovat (např. periodizace
dějin češtiny, reprezentativnost zvoleného korpusu, adekvátnost interpretace jednotlivých
dokladů), hlavní problém anoncované práce je, že je napsána španělsky; sice obsahuje poměrně obsáhlá resumé anglické na s. 169–185 a české na s. 187–203, ale i tak by bylo lepší,
kdyby bývala byla napsána v jazyce v bohemistice běžnějším. Jinak jde o zajímavý pokus
o aplikaci něčeho v historické bohemistice dosud chybějícího, totiž metody sémantických
map. Kdo tuto metodu, příp. vůbec kognitivní lingvistiku považuje za užitečnou, tomu lze
knihu doporučit k pozornosti.
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