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Magisterská práce Terezy Horákové se věnuje problematice augmentativních a deminutivních sufixů v 

portugalštině, což považuji za téma velmi nosné, neboť se jedná o problematiku značně komplexní a 

v existujících gramatikách ne vždy systematicky zpracovanou. O systematické zpracování tohoto 

tématu ve veškeré jeho šíři se tudíž pokouší autorka předkládané práce a dlužno rovnou předestřít, že 

podle mého názoru se jí to daří. 

Práce je přehledovou studií postavenou nikoli na vlastním (např. korpusovém) výzkumu, ale na 

sekundárních pramenech, se kterými však autorka pracuje velmi umně, adekvátně je využívá a údaje 

z nich získané dobře interpretuje a vyvozuje z nich vlastní závěry.   

Práce je velmi systematicky a přehledně strukturována do čtyř stěžejních kapitol. První kapitola se 

zabývá definicí základních morfologických jednotek a poukazuje na klíčovou problematiku, tj. zda 

chápat augmentativní a deminutivní morfémy jako sufixy nebo jako koncovky, ve které nejsou ani 

renomovaní portugalští lingvisté jednotní. Autorka dochází k závěru, že se jedná o morfém spíše 

derivační, tj. o sufix, a svou prací se to následně pokouší - dle mého názoru úspěšně - dokázat.  

 Ve druhé a třetí kapitole se už autorka věnuje samotným augmentativním a deminutivním sufixům. 

Provede jejich vyčerpávající výčet, což není samo o sobě jednoduché, protože prakticky žádná 

gramatika se o toto nesnaží a uvádí pouze reprezentativní příklady. Každému sufixu se pak věnuje 

detailně jak po stránce formální, tak významové, a popíše, k jakým slovním základům může být daný 

sufix připojen, jaké deriváty vytváří a k jakým významovým posunům při tom může dojít. To vše 

dokresluje bohatou škálou příkladů doplněných i českým překladem, díky čemuž můžeme vidět, že 

překlad do češtiny nepředstavuje vždy snadnou záležitost a ve většině případů je nutno si vypomoci 

spíše opisem. Nabízí se tak téma, které by autorka mohla rozvinout při obhajobě své práce, tj. jak ve 

srovnání s portugalštinou fungují augmentativa a deminutiva v češtině a jakými jazykovými 

prostředky je čeština vyjadřuje?  

Z těchto systematických popisů chování jednotlivých sufixů pak vyplývají zajímavé a mnohdy i 

nečekané závěry dokazující komplexnost celé problematiky, jako např. že mnohdy můžeme přidat dva 

sufixy tohoto typu souběžně (např. pratarraz), že jeden sufix může být u jednoho slova nositelem 

pozitivní konotace zatímco u jiného bude mít konotaci negativní (např. mestraço - professoraço), či že 

jeden sufix může fungovat souběžně u téhož slova jako augmentativní či deminutivní (např. festarola).  

Tyto závěry, které jsou přehledně shrnuty ve čtvrté části práce, pak vyvolávají další doplňkové otázky, 

jako např. zda je nějaký významový rozdíl, když ke stejnému základu přidáme jeden či dva 

augmentativní sufixy (např. facalho – facalhaz) či zda je významový rozdíl, přidáme-li jeden či druhý 

sufix téhož typu (např. pratázio – pratarraz), a dokládají, že problematika těchto sufixů je natolik 

komplexní, že není možné dojít k nějakým absolutním a všeplatným závěrům.  

Celkově se domnívám, že předkládaná práce podává o dané problematice vyčerpávající informace a že 

je zpracovává velmi pečlivě a systematicky. Po formální stránce je práce napsána velmi čtivě pěknou 

češtinou prakticky bez chyb či překlepů. Obsahuje všechny povinné části, které má magisterská práce 

mít, jako např. anglický i český abstrakt, resumé v portugalštině či bibliografii. Splňuje tudíž 

požadavky na tento typ práce kladené a doporučuji ji k obhajobě. Práci navrhuji hodnotit jako 

výbornou.   
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