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Diplomantka Barbora Černá se ve své diplomové práci rozhodla věnovat syntetickému absolutnímu superlativu 

v portugalštině a následně na vícejazyčném korpusu analyzovat jeho převody do českého jazyka. V české 

portugalistice je to téma nové, neboť pokud vím, tak se mu doposud nikdo podrobněji nevěnoval. Před třemi lety 

bylo toto téma zpracováno pro španělský jazyk (viz bibliografie), což však v žádném případě nesnižuje hodnotu 

předkládané práce a její tématickou inovativnost. Její autorka si toto téma zvolila jistě i proto, že již má zkušenosti 

s analýzami prováděnými na jazykových korpusech, např. ve své bakalářské práci se věnovala postavení adjektiv 

v současné portugalštině.  

Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první části se diplomantka nejdříve věnuje obecné charakteristice 

adjektiv, zejména jejich významové klasifikaci, pozici a také možnostem jejich stupňování. V další kapitole 

podrobně analyzuje stupňování adjektiv v portugalštině a následně již přechází k rozboru absolutního superlativu 

v současné portugalštině. Zde se velmi podrobně věnuje jak morfologii tohoto tvaru, tak i např. určitým restrikcím, 

která vykazují určitá portugalská adjektiva, jež nemohou superlativ vytvářet. Dále uvádí také jiné možnosti 

vyjadřování nejvyšší míry vlastnosti. V následující kapitole popisuje stupňování adjektiv v češtině se zvláštním 

zřetelem k vyjadřování vysoké míry vlastnosti u českých adjektiv. V závěru této teoretické části shrnuje shody a 

rozdíly ve vyjadřování nejvyšší míry vlastnosti adjektiv v portugalštině a češtině.  

Jádrem celé diplomové práce je korpusová analýza užívání absolutního superlativu a jeho překladů do češtiny. 

Tato část je rozdělena ještě na dvě podčásti. V první z nich se diplomantka zabývá výsledky korpusové analýzy 

provedené na jednojazyčném korpusu portugalštiny Corpus do Português. Zde autorka využila takřka všechny 

možnosti analýzy, které daný korpus nabízí. Uvádí tak absolutní i relativní frekvence výskytu absolutního 

superlativu v současné portugalštině, srovnává jeho výskyt v hlavních variantách tohoto jazyka (evropské, 

brazilské, angolské a mosambické), zkoumá také výskyt tohoto tvaru z diachronního hlediska či podle textových 

typů, tedy z hlediska stylistického. Dále poměrně podrobně analyzuje rovněž používání a frekvence dubletních 

tvarů, jako jsou např. adjektiva altíssimo a supremo. V následující podčásti se již věnuje překladům portugalského 

absolutního superlativu do češtiny. Vzhledem k jazykovému typu češtiny a ke skutečnosti, že v češtině neexistuje 

syntetický tvar absolutního superlativu jistě nepřekvapí, že se tento tvar do češtiny většinou nepřekládá pomocí 

tvarů superlativu relativního či komparativu. Naopak velmi časté jsou převody pomocí různě stylisticky 

zabarvených adjektiv či adverbií. Čeština se tak uchyluje spíše k lexikálnímu vyjádření nejvyšší míry vlastnosti. 

Následuje závěr, kde autorka podrobně shrnuje výsledky svého výzkumu. Práce dále obsahuje portugalské i české 

resumé, bibliografii, seznam tabulek i grafů, i povinných částí, jako jsou český i anglický abstrakt a klíčová slova 

v češtině a angličtině.  

S velkou radostí mohu konstatovat, že Barbora Černá napsala skvělou diplomovou práci na téma, které v české 

portugalistice zatím nebylo zkoumáno. Práce je vyvážena jak formálně, tak obsahově. Je velmi čtivá, neobjevují 

se v ní chyby faktické, ani pravopisné či překlepy. Téma je velice pečlivě zpracováno a vše působí nadmíru 

přehledně. Orientaci v textu usnadňují četné grafy a tabulky. Navíc rozsah práce vysoce překonává standardy 

kladené na diplomové práce na FF UK. Diplomantka prokázala vrchovatou měrou, že se orientuje v lingvistické 

literatuře a dovede s ní velmi umně pracovat v rámci teoretické části práce. Práce s jazykovými korpusy je též na 

vysoké úrovni. Jsem přesvědčený, že Barbora Černá je velkým příslibem pro českou portugalistiku i do budoucna.  

U obhajoby bych se rád diplomantky zeptal, čím si vysvětluje skutečnost, že v současné francouzštině a rumunštině 

se syntetické tvary absolutního superlativu moc nepoužívají a jsou často nahrazovány opisy (na rozdíl od ostatních 

románských jazyků). Dále bych se zeptal, jakou vidí autorka příčinu vysoké relativní frekvence tohoto tvaru 

v beletristických textech v porovnání s ostatními typy textů či mluveným jazykem.  

S vědomím výše řečeného konstatuji, že diplomová práce Barbory Černé splňuje všechny požadavky kladené na 

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