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 Předkládaná diplomová práce Jany Kadlecové se zabývá problematikou tzv. 

vycpávkových slov (v diplomandčině pojetí diskurzivní částice – DČ). Pokud je mi známo, 

jedná se o téma, které zatím v české portugalistické literatuře ani v žádné diplomové práci 

nebylo zatím zpracováváno. Navíc je to téma poměrně náročné a obtížně uchopitelné, které se 

prolíná různými úrovněmi jazyka fonetikou počínaje a pragmatikou konče.  

 

 Práce se skládá z devíti  částí. V první diplomandka představuje cíle a metody práce, 

popisuje korpus, ze kterého bude čerpat při samotné analýze DČ v portugalštině. V části 

druhé se zabývá historií této problematiky a téma vymezuje také terminologicky. Třetí část je 

věnována tzv. gramatikalizaci a pragmatikalizaci DČ, tedy jednotlivým přechodovým fázím, 

kterými prochází každá DČ. Ve čtvrté části se diplomandka zabývá charakteristikou a 

funkcemi DČ, opírajíc  se přitom o bohatou sekundární literaturu. Pátá část je věnována 

morfologickým aspektům DČ, tedy zejména roztřídění DČ podle jejich slovnědruhového 

původu. Sémanticko-pragmatické aspekty jsou obsahem šesté části a syntaktické aspekty jsou 

analyzovány v části sedmé. V části osmé se diplomandka zamýšlí nad používáním DČ 

v projevu mluveném a psaném. Devátá část představuje závěr. Následuje ještě resumé 

v portugalštině a češtině, anglicky psaný abstrakt a bibliografie. 

 

 Musím konstatovat, že toto náročné téma bylo diplomandkou zpracováno velmi 

zdařile, práce je výborně strukturována a vychází z bohaté sekundární literatury. Navíc 

kvantitativně daleko přesahuje nároky kladené na diplomovou práci. Potěšující je jistě i 

skutečnost, že práce působí výborně i po stylistické stránce. Počet překlepů je u takto rozsáhlé 

práce mizivý. Z gramatických chyb lze vytknout pouze výraz nejvýznamějšími – str. 74 či 

občasná snaha o skloňování číslic např. 5-ti minut str. 39. V portugalském resumé se objevuje 

tvar sintáctico i sintático, také  forma lingüístico.  

 

Konstatuji, že diplomová práce Jany Kadlecové splňuje všechny požadavky na ni kladené a 

bez výhrad ji doporučuji k obhajobě. 

 

V Brnkách dne 17. 1. 2011      PhDr. Jan Hricsina, PhD. 



 


