
Posudek oponenta na diplomovou práci 

Barbora Černá, Kontrastivní analýza superlativu absolutního v portugalštině a jeho 

protějšků v češtině, 2020, 118 str. 

Diplomadka Barbora Černá se ve své práci zabývá problematikou superlativu absolutního, 

což je problematika v českém kontextu originální a nadmíru podnětná, nabízející spoustu 

výzkumných otázek. 

Práce je velmi přehledně strukturována. V úvodu autorka nastíní problematiku, které se míní 

věnovat, ovšem dlužno dodat, že zrovna úvod je dle mého názoru mírně nekoherentní, kdy na 

nástin historického vývoje koncovky –issimus v románských jazycích naváže nástin situace 

v češtině a lakonický závěr, že se práce bude zabývat především dubletními tvary superlativu 

absolutního, aniž by o jejich existenci byla předtím zmínka (navíc to a priori není pravda, 

práce se věnuje syntetickému absolutnímu superlativu obecně). K nepřehlednosti této 

kapitolky přispívá také to, že není vždy jasno, k jakému jazyku autorka odkazuje (což je do 

značné míry dáno ne vždy šťastně volenými formulacemi, jako např. že v češtině se můžeme 

superlativu absolutnímu vyhnout a místo něj použít „výrazové prostředky portugalštiny“, 

nebo použitím spojky „Přestože“ tam, kde bych logicky volila spíše „Jelikož“.). Ocenila bych 

zde pregnantnější formulaci cílů a považovala bych za vhodné nastínit strukturu práce (v 

jejímž rámci by se mohlo vyjasnit třeba to, co autorka rozumí pod termínem „dostupné 

gramatiky“, se kterým pracuje v následující kapitole. Znamená to opravdu, že jiné gramatiky 

dostupné nejsou, nebo si tyto zvolila spíše z jiného důvodu, než je jejich dostupnost? A když 

už autorka odkazuje na různé gramatiky, narazila při jejich studiu na nějaké zásadní 

diskrepance v pojetí adjektiva a jeho stupňování u různých autorů?). 

Následuje kapitola 2, kde se autorka věnuje obecné charakteristice adjektiva a možnostem 

jeho stupňování v češtině i portugalštině. V kapitole 2.1 (Adjektivum) bych ocenila 

důslednější srovnávání mezi češtinou a portugalštinou. Zatímco ostatní kapitoly jsou striktně 

rozděleny na „Stupňování v portugalštině“ a „Stupňování v češtině“, tato kapitolka je 

společná pro oba jazyky a považovala bych tudíž za přínosné komentovat danou 

vlastnost/charakteristiku adjektiva z pohledu obou jazyků, což si autorka v některých 

kapitolkách (např. 2.1.3) uhlídá, v jiných (např. 2.1.2) už méně. Vzhledem k tomu, že koncept 

práce je postaven na srovnávání těchto dvou jazyků, bych považovala za žádoucí toto 

srovnání obsáhnout ve všech kapitolách, nikoli ho okrajově zmínit pouze tam, kde je rozdíl 

markantní. Mohla by autorka při obhajobě doplnit, zda v charakteristice adjektiv narazila na 

nějaké zásadní rozdíly mezi českým a portugalským pojetím (vyjma pozice adjektiv)? 

Větší důslednost bych považovala za přínosnou také u překládání uvedených příkladů v rámci 

celé druhé kapitoly; ve většině případů je autorka ponechá pouze v portugalštině, ale 

výjimečně se uchýlí k překladu do češtiny (např. str. 15 – vlasy černé jako uhel). Rozumím-li 

tomu dobře, autorka překládá ty příklady, které považuje za hůře srozumitelné, nicméně 

nedomnívám se, že je to nezbytně nutné.  

Navzdory těmto drobným výtkám je však třeba vyzdvihnout, že celá druhá kapitola je velmi 

přehledně zpracována a obsahuje výčet všech myslitelných informací souvisejících 



s předkládaným tématem. U obhajoby by snad mohla autorka jen trochu upřesnit, za jakých 

okolností je v češtině přípustné kombinovat analytické a syntetické stupňování (jak okrajově 

zmiňuje na str. 28) a zda má tato duplicita nějakou stylistickou či sémantickou hodnotu. 

Stejně tak by mě zajímalo, zda je v gramatikách upřesněno, u kterých adjektiv se v češtině 

může použít jak komparativ analytický, tak syntetický, o něco více, než jak to autorka  

zmiňuje na str. 33? Může být užití analytického komparativu stylisticky příznakové? A co se 

týká překladu českého absolutního komparativu do portugalštiny, mohla by autorka uvést i 

příklad nějakého analytického řešení? V neposlední řadě bych se vrátila ke kapitole 2.4.6., 

kde autorka hovoří o nestupňovatelných adjektivech. Nenarazila někde autorka na to, že by 

bylo alespoň v hovorové češtině přípustné stupňovat i adjektiva končící na – cí, což dle 

gramatik (jak autorka uvádí na str. 32) možné není? Vzhledem k tomu, že lze dle gramatik 

v češtině tolerovat výraz „nejoptimálnější“ (který se stal v hovorové češtině zcela běžným), 

bych považovala za logické prokázat stejnou toleranci i výrazům jako např. „více/nejvíce 

vzrušující“, které jsou v hovorové češtině přinejmenším stejně běžné.   

Po teoretickém shrnutí poznatků o adjektivu přechází autorka ve 3. kapitole k vlastnímu 

výzkumu postavenému na korpusové studii, ve kterém se snaží analyzovat výskyt superlativu 

ze všech myslitelných úhlů pohledu. Zde je třeba v prvé řadě vyzdvihnout erudici, s jakou 

autorka s korpusy pracuje a umí z nich vytáhnout veškeré žádoucí informace.    

Na několika korpusech tak napřed srovnává frekvenci sufixů – íssimo, – érrimo a – ílimo a 

následně frekvenci těchto sufixů srovnává v evropské, brazilské, angolské a mosambické 

portugalštině. Tyto kapitolky nepřináší nijak nečekané závěry, spíše jen dokreslují, že mezi 

nepravidelnými superlativními sufixy naprosto dominuje sufix – íssimo. Následuje srovnání 

frekvence těchto sufixů na rovině časové, které potvrzuje, že tento superlativ se začíná 

objevovat až v 15. století, a přináší zajímavou informaci o prudkém poklesu jeho používání ve 

20. století, který však autorka přičítá změně typů textu v korpusu a tím výsledek relativizuje. 

Za nejvíce relevantní a přínosnou pak považuji analýzu užití superlativů dle textových žánrů, 

která dokládá, že superlativ dominuje v textech beletristických a nejméně je, poněkud 

překvapivě, zastoupen v textech akademických. V další analýze se pak autorka věnuje typu 

adjektiv, které se pojí s danými sufixy, a dospěje i k zajímavým závěrům, že některá 

adjektiva, která se běžně pojí se sufixem – íssimo, se v korpusu objeví se sufixem – érrimo. Je 

pro preferenci tohoto méně frekventovaného sufixu právě v brazilské portugalštině nějaké 

vysvětlení? Za neméně přínosnou pak považuji pečlivě a systematicky zpracovanou kapitolu o 

dubletních tvarech a jejich frekvenci. I zde se nabízí otázka, zda autorku napadá nějaké 

vysvětlení, proč u některých slov převládá užití formy erudované, zatímco u jiných dominuje 

varianta lidová? Do jaké míry v jejich užití hraje roli i sémantický aspekt (jak vidíme např. u 

„supremo“, kde se dá očekávat mnohem užší využití v omezenějším počtu kolokací než u 

„altíssimo“, které se pojí s konkréty i abstrakty)?    

Během svých analýz autorka občas zmiňuje, že se dané varianty používají rozdílně v evropské 

a brazilské portugalštině, postrádám však nějakou systematickou závěrečnou syntézu využití 

dubletních tvarů v těchto dvou variantách portugalštiny. Mohla by ji autorka doplnit u 

obhajoby? 



V poslední části 3. kapitoly se autorka věnuje kontrastivní analýze v InterCorpu a sleduje 

výskyt syntetického superlativu absolutního v literárních textech a jejich překlad do češtiny. 

Tuto část práce považuji za velmi zajímavou a přínosnou, navíc jsou výsledky výzkumu velmi 

přehledně zpracovány v podobě grafů. Z hlediska struktury bych jen považovala za vhodnější 

tuto kapitolku rozdělit do dílčích podkapitol (pro každé české řešení samostatnou 

podkapitolu). Z hlediska obsahu bych si pak dovolila oponovat tvrzení na str. 73, že 

portugalština tíhne k větší expresivitě než čeština; domnívám se, že ji spíše jen vyjadřuje 

jinými jazykovými prostředky (morfologicky, spíše než lexikálně). A nejsem si ani jistá 

formulací v poznámce 23, že výrazy „cada“ a „todo“ jsou řazeny k adjektivům. Nejedná se 

spíše o neurčitá zájmena?  

Můžeme tak shrnout, že v rámci svých vyčerpávajících analýz někdy autorka jen potvrzuje 

známá fakta, ale jindy dochází k zajímavým a nečekaným závěrům. Vzhledem k výsledkům 

zpětné kontroly, kde se v portugalském originálu velmi často objevilo řešení pomocí 

analytického absolutního superlativu, by bylo nesmírně zajímavé srovnat v práci u 

jednotlivých adjektiv také frekvenci jejich využití buď v syntetickém, nebo analytickém 

superlativu, a dobrat se toho, který v portugalštině převažuje, případně u kterých adjektiv 

(zejména u dubletních tvarů se dá předjímat, že nevyskytují-li se v korpusu ani v erudované, 

ani v lidové podobě, mohou se tam objevit v podobě superlativu analytického). Nicméně je 

zjevné, že tyto výskyty by byly v korpusu podstatně hůře dohledatelné, a také by to rozšířilo 

rozsah této již tak značně rozsáhlé magisterské práce na práci takřka doktorskou. Dá se 

nicméně alespoň trochu odhadnout, jak by takové srovnání dopadlo?   

V práci se jen zřídka objeví nějaké drobné překlepy či formulační nepřesnosti –  namátkou 

str.11 – „relégio“ místo „relógio“, str.19 – „namysli“ místo „na mysli“, str. 29 – „z“ není 

spojka, jak autorka uvádí, ale předložka; tamtéž „komparativ a superlativ se tvoří od jiného 

základu než pozitivu“, nikoli „komparativ a pozitiv“, str. 31 „prachsprostný“ místo 

„prachsprostý“, případně str. 36, kde je zmíněno, že „Intercop (místo „Intercorp“) obsahuje 

1,5 milionů slov“, přičemž „portugalská sekce čítá přes 89 miliónů“ (?), či repetice „můžeme 

shrnout“ na téže straně. Občas se objeví i nedokončené věty/souvětí (např. str. 80 – 

„Vzhledem k tomu, že korpus složený z výhradně portugalských textů není příliš objemný.“), 

obecně vzato má však práce vysokou jazykovou a stylistickou úroveň.  

Jak je z výše řečeného patrné, moje drobné komentáře jsou povýtce formálního a 

formulačního rázu, nikoli rázu obsahového; po obsahové stránce se práci nedá prakticky nic 

vytknout, téma zpracovává důkladně a maximálně vyčerpávajícím způsobem. Otázky uvedené 

v posudku slouží hlavně k doplnění informací, které se vzhledem k rozsahu práce do textu 

prostě nemohly vejít. Práce splňuje všechny formální náležitosti kladené na tento typ práce a  

rozhodně ji považuji za velmi kvalitně zpracovanou jak po formální, tak po obsahové stránce.  

Doporučuji ji tudíž k obhajobě a navrhuji ji ohodnotit známkou výborně.  

V Olomouci, 8. července 2020 

 

                                                                                             Mgr. Petra Svobodová, Ph.D. 


