
 

 

 

 

 

 

Department of Germanic Studies 

Dutch Studies 

Department of Germanic Studies 

Faculty of Arts, Charles University 

nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 

Czech Republic 

Tel.: (+420) 221 619 241 

 

marcel.istvan@ff.cuni.cz 

http://germanic.ff.cuni.cz 

katerina.svitilova@ff.cuni.cz 

 

   

 

 

 

Beoordeling masterscriptie 
 

Student:  Mgr. Martina Vokáčová 

Titel:   Classificatie van adjectieven in het Nederlands 

Begeleider:  Prof. dr. hab. Jan Pekelder 

Consultant:  Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. 
Opponent:  Mgr. Marcel Ištván, Ph.D 

 

 

 

De masterscriptie van Mgr. Martina Vokáčová inventariseert de klassieke categorisatie van 

adjectieven in het Nederlands en confronteert deze met de scalaire benadering van de 

gradueerbarheid. Vervolgens probeert Martina met behulp van een corpusonderzoek de 

eigenlijke omstandigheden te definiëren die nodig zijn voor het vormen van comparatief en 

superlatief bij (klassiek opgenomen) niet-gradueerbare adjectieven. 

 

De in het Nederlands geschreven scriptie voldoet aan de formele eisen van omvang en 

verplichte onderdelen. In de elektronische versie van de scriptie ontbreken de nummers van 

de bladzijden, wat de oriëntatie in het werk vermoeilijkt.  De scriptie is helder opgezet met 

een Inleiding, Theoretische inkadering, Corpusanalyse, Resultaten, Discussie en een 

Conclusie. Vanzelfsprekend zijn ook de Bibliografie en bijlagen inbegrepen. 

 

De inleidende passages van de scriptie laten de lezer langzaam in het thema induiken en 

formuleren de belangrijkste vragen die de scriptie wil beantwoorden: hoe zijn de adjectieven 

in de literatuur gedefinieerd, hoe zijn ze verder geclassificeerd en waarom en bij welke 

omstandigheden niet-gradueerbare adjectieven toch gegradueerd kunnen worden. Het derde 

deel is gebaseerd op een corpusonderzoek. 

 

De Theoretische inkadering is heel goed uitgewerkt. Martina heeft de verschillende 

theoretische aanpakken van de ANS, Syntax of Dutch en de scalaire benadering uitputtend 

beschreven. Bovendien zijn de verschillende invalshoeken goed met elkaar vergeleken en 

Martina heeft ook haar eigen commentaar toegevoegd. 

 

Het deel Corpusanalyse laat duidelijk zien dat Martina de technische aspecten van 

corpusonderzoek op een zeer hoog niveau beheerst. Toch heb ik een vraag met betrekking tot 

het samenstellen van het corpus. In de onderzoeksvraag zijn het onderwerp van het onderzoek 

niet-gradueerbare adjectieven, maar in het corpus staan adjectieven die niet vaak gegradueerd 

worden. Is het hetzelfde? Vanwege deze methodologie staan in het corpus misschien de 

woorden “klaar” en “grote”. Andere aspecten van het corpusonderzoek zijn mijns inziens 
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goed beschreven en laten de lezer vele nuances en problemen van een dergelijke 

onderzoekstechniek zien. 

 

In het hoofdstuk Resultaten presenteert Martina overzichtelijk de belangrijkste uitkomsten 

van het corpusonderzoek. Het deel Algemeen overzicht beschrijft de statistische 

eigenschappen van de onderzochte tokens. Hier moet ik opmerken dat Tabel 11 voor de lezer 

lastig is omdat het nodig is om terug te bladeren om de betekenissen van de afkortingen te 

vinden. Ook vind ik het jammer dat het dendrogram in het onderdeel Clusteranalyse niet 

leesbaar is. Anders waardeer ik in hoge mate de analyse van de gradueerbaarheid van 

relationele adjectieven. In het onderdeel Kwalitatieve analyse beweert Martina dat niet-

idiomatisch gebruikte tokens vaak met modificatie, priming of een expliciete 

vergelijkingsstandaard voorkomen. Hier wil ik Martina uitnodigen om wat meer gedetailleerd 

de frequentie en distributie van de kenmerken te beschrijven. 

 

Van de goed uitgewerkte Discussie zou ik graag een punt nader bespreken. Martina 

constateert dat de gradueerbaarheid niet alleen in een woord zit maar ook afhankelijk van de 

context is. Een van de factoren die hier vermeld staan is priming. Mijn vraag is of de 

aanwezigheid van priming misschien niet veroorzaakt is door de overwegend journalistieke 

teksten van die de tokens stammen. Ook zou ik als discussiepunt graag bespreken waarom dit 

fenomeen juist in journalistieke teksten het vaakst voorkomt. 

 

Ten slotte kan ik alleen constateren dat Martina een technisch en methodologisch sterke 

scriptie heeft ingeleverd, die tegelijkertijd haar vaardigheden in het verwerken van 

vakliteratuur bewijzen. 

 

Ik waardeer deze scriptie met een 1. 

 


