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Bc. Kamila Řepíková si zvolila skutečně náročné téma diplomové práce, které s sebou nese 

řadu úskalí vyplývajících zejména z velmi rozsáhlé a náročné sekundární literatury, jež se 

k němu váže. Autorka předkládá práci zajímavou, za jejímž zpracováním jistě stojí nemalé 

úsilí, nevyhnula se však bohužel některým nedostatkům, které v tomto posudku musím zmínit. 

Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. Část teoretická, v níž nás 

autorka seznamuje s problematikou slovotvorby obecně i samotné prefixace, je poměrně 

rozsáhlá (cca 40 stran), právě k jejímu zpracování však míří většina mých výtek. Tematika 

slovotvorby je, jak jsem již uvedla, tématem velmi komplikovaným, jemuž se věnuje velké 

množství lingvistů. Z toho vyplývá i velká škála možných přístupů k problematice a nejednotná 

terminologie. Orientace v těchto pramenech je tedy skutečně náročná. Autorka se v úvodu 

snaží vyjádřit k velkému množství dílčích témat a žádné neponechat stranou, což je 

samozřejmě chvályhodné. Také struktura této části práce je v rámci možností přehledná  

a autorka se snaží postupovat co nejsystematičtěji, což také oceňuji. Problematická je však 

práce se sekundární literaturou a především omezené množství pramenů, které měla autorka 

fyzicky k dispozici.  

Shánění literatury k takto široce traktovanému tématu je pochopitelně časově velmi 

náročné a u diplomové práce je pochopitelné, pokud její seznam není ve výsledku zcela 

vyčerpávající. Počet děl, s nimiž pracuje autorka, je však skutečně velmi malý. Celá rozsáhlá 

úvodní část je až na výjimky tvořena parafrázemi z NGLE, GDLE, článku autora Alby de Diega 

(v bibliografii chybně zařazen pod písmeno V, což je ale iniciála křestního jména) a především 

prací Petra Stehlíka z Masarykovy Univerzity v Brně. Citování posledně jmenovaného autora 

je pro mne nejproblematičtější, neboť kapitoly 4-6 jsou prakticky celé pouze kompilátem 

myšlenek převzatých z jeho knihy a chybí zde porovnání s jinými publikacemi. Autorka 

začasté zmiňuje i jiné autory, jedná se však ve všech případech o citace „z druhé ruky“,  

tj. převzaté z interpretace Petra Stehlíka. Podobný postup je obhajitelný pouze výjimečně  

u těžko dostupných publikací a musí být v práci dostatečně zdůrazněn. Autorka bohužel 

z knihy Petra Stehlíka přebírá i doslovné citace z jiných děl a nemohu se zbavit dojmu, že 

proces získávání sekundární literatury a jejího pročítání, který je jedním ze zásadních kroků při 

psaní závěrečné práce, byl v tomto případě velmi ošizen a autorka si ho značně usnadnila.  

Výtky mám také ke způsobu citování, který je velmi nepřehledný, často odkaz na zdroj 

úplně chybí (to však přímo souvisí s již zmíněným přebíráním informací od jiných autorů). 



Názvy článků jsou chybně uváděny kurzívou, což způsobuje, že mohou být zaměněny za názvy 

monografií, nejednotný je také způsob citování z GDLE (někde je uváděna kniha jako celek, 

někde je odkazováno prostřednictvím autora příslušné kapitoly). Drobné chyby a nepřesnosti 

se pak přenášejí i do celkového seznamu bibliografie uvedeného na konci práce. U doslovných 

citací ve španělštině chybí český překlad. 

Vzhledem k tomu, že součástí práce je také porovnání situace ve španělštině se situací 

v češtině, postrádám v úvodní části alespoň stručnou kapitolku věnovanou této problematice 

z hlediska češtiny. 

Jako zdařilejší hodnotím kapitoly 8-9, které jsou věnovány samostatnému výzkumu 

autorky, k němuž využila paralelního korpusu InterCorp. S jeho pomocí zkoumá české 

protějšky vybraných španělských prefixů. Použití poměrně malého korpusu pro tento typ studie 

je vždy náročné, ale autorka se i z omezeného množství výsledků snaží získat maximum 

informací a její komentáře jsou zajímavé a podnětné. Osobně je pro mne poněkud nepřehledný 

způsob jejich uvádění, kdy jsou nejprve podrobně komentovány dílčí výsledky a teprve 

v závěru je uvedena souhrnná frekvenční tabulka, ale to může být věcí subjektivního názoru. 

Po formální stránce nacházím v práci určité nedostatky (občasné překlepy, chybějící 

číslování tabulek, na str. 15, 43 a 60 bylo opomenuto zarovnat text do bloku, nerozumím 

významu velké mezery na str. 50), drobné chyby nacházím také ve španělském resumé,  

ale nejedná se o nedostatky nijak závažné.  

 

Námět k obhajobě: 

Jaké jsou podle autorky možnosti využití paralelního korpusu pro studie o slovotvorbě? 

Lze podle jejího názoru na základě předkládaných výsledků vyslovit jednoznačné závěry 

týkající prefixace v češtině a ve španělštině? Na jaké problémy v této oblasti v současné chvíli 

narážíme? 

 

V celkovém hodnocení práce jsem poněkud rozpolcena. Pokud by autorka 

zpracovávala téma méně náročné, byla bych kvůli nezvládnuté práci se sekundární literaturou 

pravděpodobně nucena navrhnout hodnocení dobře. Jsem si však vědoma všech problémů, 

které s sebou podobně složité a rozsáhlé téma přináší, a oceňuji solidně zpracovanou 

praktickou část. S ohledem na výše řečené tedy práci doporučuji k obhajobě a předběžně 

navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

 

V Praze 15. srpna 2016     PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D. 


