
Posudek diplomové práce Evy Podruhové 

Internacionální prefixoidy 

s kvantifikačně-intenzifikačním významem v dnešní češtině 

Diplomová práce Evy Podruhové je věnována kompozitům obsahujícím komponenty 

prefixoidního charakteru vyjadřující větší a menší míru a další příbuzné významové odstíny. 

Zkoumáno je 17 komponentll: super-, supra-, maxi-, ultra-, hyper-, mega-, megalo-, giga-, 

giganto-, makro-, monstr-, turbo-, top-, big- a mini-, mikro- a nano-, tj. jak prvky v současné 

češtině frekventované a produktivní, tak prvky perifernější, jejichž místo v jazyce i status 

prefixoidu ještě není zcela ustálený. 

Po stručném teoretickém úvodu věnovaném především otázkám kompozice, 

hybridních kompozit a vymezení prefixoidů, se autorka podrobně zabývá analýzou 

jednotlivých zkoumaných komponentů - shrnuje jejich popis v dosavadní odborné literatuře, 

sleduje, v jakých významech se ve zkoumaném materiálu objevují a s jakými základy (z 

jakých významových okruhů) se pojí. Využívá při tom "tradiční" metodologie aplikované 

v citované odborné literatuře a slovnících a navazuje i na počet a zpúsob vymezení významú 

příslušných jednotek v daných pracích. Pokud to materiál umožňuje, vyslovuje se autorka i 

k pozici příslušné jednotky v současné češtině, k produktivitě jednotky, její stylové 

charakteristice či predikci dalšího vývoje. Třetí část práce doph'í.uje analýzu o několik sond 

nahlížejících materiál z rúzných úhlú a nabízejících širší kontext: využití více prefixoidú 

v jednom slově, řady slov založené na témže lexému, označování prodejen a také ukázky 

kontextll, v nichž jsou kompozita s uvedenými prefixoidy využívána. 

K přínosl1m práce podle mého názoru patří především to, že se věnuje češtině 

nejsoučasnější (posledním cca 4 rokům) a shrnuje opravdu rozsáhlý materiál. Autorka se 

přitom vhodně rozhodla zabývat se pouze těmi doklady, které se v dosavadních pracích a 

příručkách nevyskytují. Výběr materiálu a zpúsob jeho zpracování (viz stovky uváděných a 

utříděných příkladú) umožňují čtenáři udělat si dosti konkrétní představu o pozici a Zpllsobu 

využití jednotlivých komponentú v současné češtině i o tvořivosti uživatelú jazyka. CelU1é je 

rovněž to, že autorka (na rozdíl od řady jiných prací) věnuje pozornost i širšímu kontextu a 

nahlíží na zkoumaná kompozita z několika hledisek (viz část 3), a také to, že se zabývá i 

komponenty, jejichž status dosud není ustálený a kterým se dosavadní literatura nevěnovala 

nebo věnovala jen okrajově (např. top, big). Kladně rovněž hodnotím, že autorka si je vědoma 

probléml1 spojených např. s nejednoznačným vymezením prefixoidu (srov. opět zejm. top a 

big), neostrostí hranic mezi "cizím" a "domácím" či obtížností vysledovat u některých 
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případú postup, jakým byly utvořeny, a snaží se svou analýzu založit tak, aby nebyla těmito 

problémy narušena. K přednostem práce patří též logická výstavba výkladu a jeho velmi 

přehledné uspořádání (srov. např. symetrickou stavbu kapitol v části 2 a mj. takřka vždy 

dodržované abecední řazení příkladú). Práce má dobrou formální úroveň; případné 

nedostatky formulační či pravopisné (např. s. 11) jsou opravdu ojedinělé. 

Při obhajobě by autorka mohla nastínit cesty, jimiž by se zkoumání daného tématu 

mohlo ubírat dále. 

Práce Evy Podruhové splňuje kritéria kladená na práce diplomové, ráda ji doporučuji 

k obhajobě. Navrhuji hodnocení výbomě. 
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