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Zuzana Vorlíková ve své diplomové práci zkoumá intenzifikační adjektiva v genitivu a jejich 

sémantickou preferenci a prozódii. Řadu těchto intenzifikátorů uvádějí velké výkladové 

slovníky jako vzájemně synonymní výrazy a autorku mimo jiné zajímá, jsou-li skutečně tak 
synonymní nebo zda přece jen nepreferují jiné doplnění. Kromě toho si klade i otázku, jaká 
adjektiva se v intenzifikační funkci vůbec mohou objevit. 

Posuzovaná práce je rozčleněna do sedmi hlavních kapitol. Po úvodu se první dvě kapitoly 
věnují teoretickým aspektům klíčových termínů, jimiž jsou význam a intenzifikace. Představují 
také jednotlivé typy významových vztahů, zabývají se otázkou lexikalizace a v závěru 
představují dosavadní výzkum, který byl na poli intenzifikačních adjektiv v genitivu ve Finsku 

proveden.  

Kapitola 4 představuje vlastní výzkumné otázky, materiál a metodu. Jako zkoumaný materiál 
posloužil rozsáhlý webový korpus Araneum o velikosti zhruba miliardy slov, který je ovšem 
žánrově a stylově nevyvážený, což se autorka snaží v práci neustále reflektovat. Pátá kapitola 

se věnuje frekvenční a sémantické analýze stovky nejfrekventovanějších intenzifikátorů, 
jejichž plný seznam je i přílohou DP.  

V kapitole šesté pak diplomantka podrobněji analyzuje celkem devět intenzifikátorů ze tří 
významových skupin: velkého rozměru (valtavan, äärettömän, suunnattoman), absence 

rozumu (älyttömän, mielettömän, järjettömän) a nepříjemného pocitu (hirveän, kauhean, 

kamalan). Jakkoliv se vybrané trojice dle slovníkových hesel často jeví jako synonymní, ukazuje 

zkoumaný materiál, že sémantické preference rozhodně shodné nemají, což ve zkratce 
dokladují shrnutí v kap. 6. 1. 4., 6. 2. 4. a 6. 3. 4. i závěrečná kapitola. V ní autorka konstatuje, 

že použití daných výrazů patrně ovlivňuje daleko více faktorů, než mohla ve své práci zohlednit 

a že je třeba zjištěné výsledky tedy vnímat skutečně pouze jako preference, nikoliv pravidla.   

Přestože se Z. Vorlíková bohužel nevyhnula drobným formálním nepřesnostem (např. číslování 
v obsahu a odkazy na stránky nejsou zcela v souladu s číslováním jednotlivých kapitol) či 
ojedinělým překlepům, jde o velmi přehledně a důsledně zpracovanou DP, která je přínosem 
pro popis finských intenzifikačních výrazů. Diplomantka také prokázala schopnost pracovat 
s úctyhodným spektrem sekundární literatury ve finštině, češtině i angličtině. Ocenit lze 

nadstandardní množství analyzovaného materiálu i pečlivě zpracované přílohy práce, zejména 

pak tu, která obsahuje tabulku se 100 nejfrekventovanějších intenzifikátorů včetně překladů 



do češtiny a která může být využita jako neocenitelný materiál pro výuku finštiny, příp. jako 
materiál lexikografický.   

Domnívám se, že práce Zuzany Vorlíkové splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a 

navrhuji ji ohodnotit známkou výborně. 
 

V Praze, 29. 8. 2019     Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. 

       vedoucí práce 

 

 

 


