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Posudek dizertační práce 

Hned zpočátku je potřeba vysoce ocenit téma, které si doktorandka zvolila pro svou 
dizertační práci. Problematika užívání členu a zvláště interpretace jeho sémantiky v různých 
odchylkách od běžného úzuje jistě pro nerodilého mluvčího velmi náročná. Navíc je analýza 
používání členu ze stylistického hlediska v portugalské lingvistice značně opomíjena. 

, 
Práce je rozdělena na Uvod (str. 7-8), ve kterém autorka vymezuje cíle své dizertace, 

na část nazvanou Stylistika ajejí místo v evropském kontextu (~tr. 9-42), kde doktorandka 
prokazuje vynikající znalost portugalských i českých děl zabývajících se stylistikou. Poté 
následuje krátká část nazvaná Metoda zkoumání stylistických hodnot členu (str. 42-44). Zde 
autorka vysvětluje lingvistické metody, které bude aplikovat v dizertaci. Sem ale směřuje 
první výtka. Autorka čtenáře dostatečně neinformuje o vybraném korpusu a následné práci 
s vyexcerpovaným jazykovým materiálem. Na straně 108 se pak doktorandka odvolává na 
skutečnost, že zaznamenala malý výskyt členu v příslovečných určeních. To se týká všech děl 
uvedených v položce Beletrie a publicistika nebo i některých jiných? Navíc v textu u řady 
příkladů není uvedeno, z jakého zdroj e se čerpá (namátkou str. 101, 111, 118, 124-127 atd.). 
Jedná se o věty zformulované samotnou doktorandkou či převzaté z jiného zdroje? 

Dále již následují hlavní části práce, Mikrolingvistické vlastnosti členu (str. 45-60), 
ve které autorka zasvěceně analyzuje používání členu z hlediska foneticko-fonologického i 
morfologického. K této části práce je třeba uvést dvě poznámky. Změna kvality 
V realizovaného ve členu určitém opravdu souvisí s využitím tzv. logického či emotivního 
přízvuku, který se posunuje na V, který je jinak atonický. Není tedy proto důvod k elevaci již 
přízvučného V (str. 50-51). Na straně 55 je zase poněkud nešťastné mluvit o užívání 
amalgamované formy al v galicijské portugalštině. Galicijsko-portugalština (o galego
portugues) představovala víceméně uměle vytvořený literární jazyk, kterým byla psána 
galicijsko-portugalská lyrika, ale kterým se zřejmě nikdy nemluvilo. Proto je vhodnější 
používat termín stará portugalština, který užívá i citovaný autor Edwin Bucher Williams (o 
portugues arcaico). 

Následuje stěžejní část práce Makrolingvistické vlastnosti členu (str. 60-128). Zde 
autorka velice podrobně a zasvěceně zkoumá různé typy determinace, opírajíc se zejména o 
Gramática da Língua Portuguesa. Velice cenné a v podstatě novátorské pro portugalsl(ou 
lingvistiku je sémanticko-pragmatická analýza zejména nulového členu. Jak sama 
doktorandka uvádí, portugalské gramatiky s pojmem nulový člen nepracují. Nutno 
podotknout, že v této hlavní části práce autorka prokázala vynikající schopnosti analytické i 
interpretační. Přesné a výstižné jsou i její vlastní překlady jak excerpovaného portugalského 
materiálu, tak citací portugalských lingvistů. I proto může být tato dizertace využita pro 
kontrastivní studium členu v portugalštině a češtině, kde se teprve člen začíná konstituovat. 
Celá tato část je zpracována přehledně a je velmi dobře strukturována. 

Dále je ještě přidána část nazvaná Stylová hodnota členu v žurnalistickém textu (str. 
129-149), ve které j sou probrány některé neméně zajímavé aspekty specifického používání 
členu v novinářském stylu. 



V Závěru (str. 150-157) působí velice sympaticky, jak doktorandka naznačuje 
možnosti svého dalšího bádání v oblasti portugalského členu. Následuje Abstrakt v českém 
jazyce (str. 158-161), Abstrakt v anglickém jazyce (str. 162-166), Bibliografie (str. 167-171) a 
Seznam použitých zkratek (str. 172-176). Zde si dovoluji poznamenat, že způsob uvádění 
citací pomocí celé řady zkratek je poněkud nezvyklý a ztěžuje orientaci v práci. 

Poslední výtka se týká pohříchu snad až příliš velkého počtu chyb v samotném textu 
práce, které kazí celkový dojem z jinak zdařilé dizertace. Objevuje se v něm řada překlepů 
(např. str. 10 - má každý jazykový emocionální zabarvení, str. 17- bylo vysvětleny, str. 28 -
od slova vábora, str. 38 - Ramo da linguísrica atd.), několikrát také stylistická chyba v české 
formulaci (např. str. 44- v portugalském současném jazyce, str. 50 - realizace fonému dochází 
v mluvenosti atd.), některé chyby pravopisné a gramatické (str. ... 50 - mezi členem a k němu 
připojenému podstatným jménem, str. 88 portugalci, str. 79 Transmontánci, str. 105 - " 
v přísudku jmenný se sponou atd.), navíc některé chyby ve francouzštině (např. str. 92 dans 
certains grammaires, str. 93 - tout procés, str. 138 - l' article zero - r article de etiquetage). 

Přes tyto výhrady zejména formálního charakteru je třeba konstatovat, že j de o práci 
zdařilou, která bezpečně splňuje všechny požadavky kladené na dizertační práci. Proto ji 
doporučuji k obhajobě. 
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