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Diplomantka si zvolila za téma své diplomové práce deminutivní a augmentativní sufixy v portugalštině. 

Podle mého názoru jde o velmi zajímavou ale i záludnou problematiku a to hned z několika hledisek. 

Za prvé se tomuto tématu dosud žádná závěrečná práce na FF UK nevěnovala. Za druhé ani v samotné 

portugalské či brazilské lingvistice není navrhované téma dostatečně probádáno. Pokud je mi známo, 

neexistuje žádná komplexní monografie, která by se věnovala této otázce. Jde většinou spíše o okrajové 

zmínky, které jsou roztroušené v různých gramatikách či jiných příručkách věnovaných portugalštině. 

Navíc v tomto případě jde o problematiku, kterou se zabývá hned několik lingvistických disciplín: 

morfologie, lexikologie, sémantiky ale i pragmatiky. Domnívám se tedy, že už samotný výběr tohoto 

tématu je hoden pochvaly.  

 Vzhledem k výše řečenému je vcelku pochopitelné, že se Tereza Horáková rozhodla 

problematiku portugalských deminutivních a augmentativních sufixů zpracovat jako přehledovou studii 

bez ambicí na vlastní praktický výzkum. Opírá se tak v této práci zejména o několik gramatik 

portugalštiny, historické mluvnice a jednu doktorskou práci, jež se tomuto tématu věnuje podrobněji. 

Myslím si však, že tato skutečnost není ke škodě předkládané práce, neboť jak se ukazuje, i taková 

přehledová studie v portugalské lingvistice dodnes chybí.  

 Práce je v podstatě rozdělena na pět částí. V prvních dvou poměrně stručných částech se autorka 

zabývá otázkami spíše teoretické povahy. Poté co definuje termín morfém, se věnuje zejména rozdílu 

mezi pojmy sufix a koncovka, které v portugalské lingvistice u různých autorů jsou pojímány 

nejednoznačným způsobem. Diplomantka se nakonec přiklání k termínu sufix a svou volbu náležitě 

zdůvodňuje. Stěžejní části práce představují třetí a čtvrtá kapitola, ve kterých jsou komplexně popsány  

jednotlivé augmentativní a deminutivní sufixy. Autorka u každého sufixu nejdříve uvádí etymologii, 

následně vyjmenovává jednotlivé sémantické významy, které daný sufix může vyjadřovat a nakonec se 

zabývá i možnými pragmatickými konotacemi. Takto podrobný popis každého sufixu odhaluje zajímavé 

skutečnosti. Některé sufixy mohou být například jak povahy augmentativní, tak deminutivní. K určitým 

slovům lze připojit dva sufixy najednou. Dalším zajímavým zjištěním je také skutečnost, že určité sufixy 

mohou u některých slov nabývat pozitivních konotací, ale u jiných spíše konotací negativních. Každý 

sufix diplomantka představuje rovněž četnými příklady, které jsou přeloženy do češtiny. V páté části 

práce jsou jednotlivé významy systematizovány, tzn. klasifikovány podle jednotlivých významů či 

konotací. Práce dále obsahuje český i anglický abstrakt, resumé napsané v češtině i portugalštině a 

seznam použité literatury.  

 Nutno podotknout, že předkládaná práce je velmi dobře strukturována a napsána výbornou 

češtinou. Vyskytují se v ní spíše sporadické chyby, např. stylistické …existuje hypotéza, která zastává 

názor… (str. 26) nebo gramatické … derivátům, které utváří bývají často připisovány… (str. 45).  

 U obhajoby bych se rád diplomantky zeptal na praktický dosah práce. Jaké jsou její zkušenosti 

s augmentativními a deminutivními sufixy v běžné mluvené portugalštině? Je rozdíl v používání těchto 

přípon v evropské a brazilské portugalštině?  

 Na základě výše uvedeného konstatuji, že diplomová práce Terezy Horákové splňuje požadavky 

kladené na tento typ práce a doporučuji ji k obhajobě. Navrhuji její klasifikaci známkou výborně.  
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