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Posudek oponenta 
 
Diplomová práce se zabývá méně obvyklým slovotvorným jevem, při kterém dochází k narušení 
principu nerozdělitelnosti slova vložením insertu mezi jeho části. Insert má intenzifikační funkci 
a jeho význam je nejčastěji expresívní, vyjadřující emoce mluvčího. Cílem práce je popsat 
principy, na základě kterých k tomuto jevu dochází, a také vlastnosti výsledné konstrukce.  
 
Teoretická část přehledně shrnuje dosavadní literaturu zabývající se zkoumaným jevem. 
Popisuje jak teoretické pohledy autorů na daný jev, kdy si všímá dvou hlavních tendencí, tedy 
chápat vloženou jednotku jako infix, a nebo jako insert, který se od infixu liší tím, že není 
vázaný, tak praktické otázky spojené s tímto slovotvorným jevem, tedy konkrétní pravidla, která 
tento slovotvorný proces má. V závěru teoretické části autor přehledně shrnuje nejdůležitější 
znaky, kterými se jev vyznačuje. Na str. 20 autor za seznam shrnující poznatky z literatury 
přidává také poznatek o sémantické afinitě bází založený na analýze – tento poznatek by se lépe 
hodilo prezentovat až v závěru práce.  
 
Metodologická část představuje cíle práce, popisuje získávání dat, jejich analýzu a obecné 
informace o vzorku. Z metodologického hlediska je třeba poukázat na poněkud nešťastný 
způsob kompilace vzorku, kdy velká část vzorku pochází ze sekundární literatury a jen menší 
část z vlastního výzkumu. Část, která je zkompilovaná z primárních zdrojů (BNC, COCA, web) 
byla navíc získávána různými způsoby (vyhledávání seznamu insertů na základě literatury 
z korpusu, získávání vlastních kandidátů na inserty ze slovníku a následné vyhledávání na 
webu). Kvůli tomuto nedostatku je vzorek velmi heterogenní, čehož si je autor vědom a 
argumentuje, že pro potřeby práce je vzorek použitelný, jelikož práce popisuje obecné 
vlastnosti daného procesu a kombinatorické vzorce. I z tohoto hlediska je však vzorek 
nespolehlivý, protože vychází ze známých seznamů a doplňuje seznam opět o slova stejného 
typu a teoreticky tedy hrozí přehlédnutí nějakého dalšího typu insertů.  
 
Empirická část se dělí na tři oddíly. První oddíl se věnuje analýze bází z hlediska 
slovnědruhového, slovotvorného a sémantického. Zjišťuje, že nejčastěji jsou bázemi substantiva 
a adjektiva, ale že nejsou vyloučena ani synsémantika (zájmena, předložky) a silné zastoupení 
mají i citoslovce, což souvisí s pragmatickou funkcí jevu. Ze slovotvorného hlediska vzorek 
obsahuje nejvíc slov odvozených, ale významné zastoupení mají i kompozita a slova 
monomorfematická. Ze sémantického hlediska dělí autor báze na slova s negativní konotací, 
s pozitivní konotací, vlastní jména a citoslovce. Důležitým zjištěním práce je, že dvouslabičné 
báze jsou přibližně stejně časté jako tříslabičné a čtyřslabičné (které jsou v literatuře popisované 



jako nejčastější typy). Druhý oddíl empirické části se věnuje insertům a zde autor opět 
klasifikuje výsledný seznam na základě sémantiky. Analýza ukazuje, že zdaleka největší 
zastoupení mají expletiva (zbylé skupiny představují eufemismy a neutrální výrazy). Třetí oddíl 
se věnuje pozici insertu v bázovém slově a zjišťuje, že hraje roli jak morfematická struktura, tak 
prozodie slova. Zdá se, že morfematická struktura je důležitějším hlediskem, neboť obvykle 
rozhodně o umístění insertu. Prozodie hraje roli v případě, kdy morfematická struktura 
umožňuje více řešení. Praktická část je zpracována pečlivě, přehledně a ukazuje autorův 
přehled a porozumění jevu. 
Z jazykového hlediska je práce dobře zpracována. Relativně pečlivá je i formální stránka, 
přestože některé chyby způsobené pravděpodobně nedostatečnou finální edicí lze v práci najít 
(např. preffixation v Tabulce 6, chybějící popisky dvou kategorií v Diagramu 6, používání 
desetinné čárky míst tečky – mj. na str. 42). Ze stylistického hlediska lze práci vytknout občasné 
používání příliš hovorových výrazů (např. str. 4 – „his argument […] goes like this“, str. 30 – „if 
you look at the list of irregular / regular verbs“) do stejné kategorie patří i věta na ř. 8-9 
v úvodní kapitole (str. 1, „The movie fans might remember…“), která je pro popis práce a jejich 
cílů irelevantní a do práce se nehodí.  
 
Otázky k diskuzi: 
Napadá autora nějaký způsob, jak by bylo možné získat více homogenní a objektivní vzorek slov 
s insertem? 
V abstraktu se píše: „It represents a linguistic phenomenon that […] has gained popularity with 
the rise of the Internet, social media and the movie industry.“ Toto tvrzení už není dále ve 
vlastní práci rozvedeno. Na základě jakých dat vzniklo toto tvrzení? Jedná se o autorův úsudek 
na základě nějakých dat? 
 
Práce je kvalitně zpracována po formální i obsahové stránce. Autor prokázal dobrou orientaci v 
teoretických otázkách i schopnost praktické analýzy. Jediná, avšak zásadní výtka se týká 
způsobu získání vzorku, který je popsán výše.  
 
Závěr: Jak vyplývá z výše uvedeného, předložená práce Bc. Alberta Vojtěcha kritéria kladená 
na diplomové práce splňuje. K obhajobě ji proto doporučuji a předběžně hodnotím známkou 
velmi dobře.  

V Kolíně, dne 22. 1. 2019      Mgr. Kateřina Vašků, PhD. 

 


