
Posudek oponenta na práci Bc. Zuzany Vorlíkové  
Sémantické preference a prozódie intenzifikačních výrazů ve finštině. 
 
Teoretické zázemí práce i metoda výzkumu jsou na vynikající úrovni. Diplomantka dle mého soudu 
vhodně omezila materiál a předmět, což v případě sémantiky intenzifikačních výrazů představuje 
výrazný problém například vzhledem k jejich kontinuitnímu charakteru na škále mezi kvantifikací a 
kvalifikací. Použité kategorie pro třídění intenzifikátorů jsou komplexní a inovované. 
 
V úvodu věnovaném teorii významu by možná bylo lepší soustředit se pouze na základní vymezení 
termínů, jež budou v práci používané. Snaha postihnout různé pohledy vede k příliš heslovitému 
výčtu, v němž samozřejmě mnoho důležitého chybí a mnohé není dostatečně vysvětlené (s. 13): 
„Denotativní význam lze stručně popsat jako ten, který se nachází ve slovnících.“ Tomu odpovídá i 
stylistika prozrazující definiční nejistotu (s. 12): „Rozdíl mezi nimi by bylo možné stručně vyložit tak, 
že…“ Obor teorie významu je podobně bezbřehý jako oblasti významu samotného. Kategorie jako 
denotace, konotace či reference se co do svého významu a smyslu proměňují a k těmto proměnám 
se váží rozličná myšlenková ohniska a školy. Nicméně odvaha aspoň v základech postihnout co 
nejširší teoretické zázemí je sympatická a chvályhodná. Zároveň rád přiznávám, že míra definiční 
nouze je v případě slečny Vorlíkové a ve srovnání s většinou jiných diplomních prací mizivá. Zde 
tedy v roli oponenta míním svou výtku jako pochvalu (běžná to figura posudků). Taktéž přiznávám, 
že heslovitý výčet se vyskytuje jen v úvodové, nejobecnější části práce a dále v deduktivním sestupu 
mizí a heslovitost nahrazuje rozumná výkladová kontinuita. 
 
Jako dotazy k obhajobě bych vznesl několik otázek doplňujících pasáže, jež mi nebyly zcela, zřetelně 
srozumitelné: Co znamená termín „tvorba opozit“ v jazykovědném kontextu? Co znamená, že tato 
tvorba je „závislá na subjektivní intuici“ (s. 14)? Jde pouze o výběr dvou lexémů jako opozitních, 
nebo „subjektivní intuice“ (co to je?) nějak zasahuje také strukturu jazyka? Jak se má k opozitům 
negace? Co znamená, že (s. 15)„v případě teploty existuje přirozený nulový bod, od kterého se 
opozitní vlastnosti postupně zvyšují každá na opačnou stranu“? Co je oním „přirozeným bodem“? 
 
Jako doplňující otázky pak vznáším následující: Který další morfém vedle prototypického -hkO 
snižuje míru predikované vlastnosti a frekvenčně i svou produktivitou mu předchází? Která kritéria 
vstupují do hry při rozhodování o původu adverbiálního sufixu -n a které možnosti jeho původu se 
nabízejí? 
 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „výborně“. 
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