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Bc. Kamila Řepíková 

Prefixace v současné španělštině 

(posudek vedoucího diplomové práce) 

 

Předkládaná  práce  je  názornou  ukázkou  toho,  jak  zásadně  se  současná  španělská 
slovotvorba liší od té tradiční. Autorka se rozhodla představit současný pohled moderní 
lingvistické teorie na místo prefixace v systému španělské slovotvorby, což je úkol stejně 
záslužný jako komplikovaný. Opustíme‐li totiž tradiční schémata slovotvorných modelů, 
nespokojíme‐li se se sémantickými a formálními slovotvornými vzorci, pouštíme se na 
velmi  nepřehledné  pole,  na  kterém  vládne  i  u  zásadních  otázek,  jako  je  například 
chápání prefixace, mezi předními odborníky jen malá shoda. 

Vzhledem k nejednotnosti názorů na mnohé zásadní otázky nepřekvapí, že teoretická 
část textu je velmi rozsáhlá, zahrnuje cca 40 stran, tj. většinu práce. V jejích jednotlivých 
podkapitolách  se  autorka  věnuje  interpretaci  základních  pojmů,  resp.  základních 
systémových  protikladů  v současné  slovotvorbě  (derivace,  kompozice,  prefixace  vs. 
kompozice, prefix apod.). Praktická část práce pak obsahuje několik případových studií, 
ve  kterých  autorka  na  základě  dat  získaných  z korpusu  InterCorp  ilustruje  význam, 
frekvenci a české protějšky slov obsahujících vybrané prefixy.   

Obě  části  práce  jsou  svou  povahou  dosti  odlišné,  proto  se  jimi  ve  svém  úvodním 
hodnocení budu zabývat odděleně. 

Je zřejmé, že při přípravě teoretické části práce se autorka musela vyrovnat zejména se 
dvěma úkoly:  

1) s pochopením nastudovat rozsáhlé množství sekundární literatury, což je, jak už 
bylo  naznačeno  výše,  úkol  nelehký,  protože  v oboru  vládne  poměrně  značná 
názorová nejednotnost, promítající se často i do terminologie; 

2) strukturovat výklad tak, aby byl co nejpřehlednější a pro čtenáře srozumitelný – 
ani  to není  snadné, protože při provázanosti  traktovaných podtémat hrozí,  že 
výklad se bude pohybovat v kruhu. 

Domnívám  se,  že  pokud  jde  o  sekundární  literaturu,  v textu  jsou  zmíněny  všechny 
relevantní  názory  na  problematiku.  Pozornější  pohled  nicméně  čtenáři  odhalí,  že 
autorka  pracovala  především  s několika  málo  zdroji  a  citace  z některých  textů  jsou 
citacemi z druhé ruky. Velmi podstatným zdrojem byly pro autorku práce brněnského 
hispanisty  Petra  Stehlíka,  zejména  pak  jeho monografie,  která má  stejné  téma  jako 
diplomová  práce.  Text  diplomové  práce  proto  často  parafrázuje  Stehlíkovy  texty. 
Vzhledem  ke  složitosti  tématu  a  autorčině  chvályhodné  snaze  přihlížet  k opravdu 
současným  názorům  na  problematiku  není  podle mého  soudu  nutné  hodnotit  tuto 
skutečnost jako zcela zásadní nedostatek, nicméně je faktem, že v odborném textu je 
práce s původními texty nezbytnou praxí. Proto je třeba považovat tento rozměr práce 
se zdroji za slabší stránku práce – schopnost náležitého zpracování sekundární literatury 
je  ostatně  jednou  z dovedností,  které má  autor  diplomové  práce  prokázat.  Naopak 
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kladně  hodnotím  skutečnost,  že  až  na  výjimky  autorka  i  složitá  témata  traktuje 
s pochopením, nadhledem a správně. 

Pokud  jde  o  strukturu  práce,  čtenář  má  místy  dojem  jistého  opakování,  nicméně 
myslím, že je to důsledek snahy o srozumitelný výklad. Ostatně jistá nepřehlednost a 
komplikovanost  výkladu  je  dána  složitostí  problematiky,  což  dokládají  i  existující 
přehledové studie, např. právě práce Petra Stehlíka. 

Obsahově  v práci  nenacházím  závažnější  nedostatky  –  autorka  si  osvojila  moderní 
lexikologickou terminologii a je schopna „převádět do společného jazyka“ různorodou 
terminologii, a to i různojazyčnou. Nepřesností v lingvistickém vyjadřování jsem nalezl 
minimum (např. „sémantický význam“). 

Praktická  část,  věnovaná  analýze  dat  získaných  z korpusu,  je metodologicky  správně 
koncipována,  autorka  se  úspěšně  vyrovnala  i  s některými  technickými  problémy 
spjatými  s chybným  značkováním  korpusu.  Přehled  českých  protějšků  slov  se 
zkoumanými prefixy je doplněn o základní komentář (textu by prospěla krátká obecná 
charakteristika situace v češtině, na jejímž základě by možná šlo načrtnout detailnější 
typologii  protějšků),  a  přestože  nepřináší  převratná  zjištění,  je  podle  mého  soudu 
solidní korpusově orientovanou studií. 

V souvislosti  s korpusovými analýzami mám dotaz k obhajobě:  jaká  je podle autorky 
využitelnost  metodologie  paralelních  korpusů  při  srovnávacím  studiu  slovotvorby? 
Existují názory, že pro tento typ výzkumu nejsou paralelní korpusy příliš vhodné.  

Z formálního hlediska je práce připravena solidně, byť občasné překlepy a nejednotná 
úprava textu svědčí o jistém spěchu v závěrečné fázi přípravy.  

Celkově se domnívám, že předložený text splňuje požadavky kladené na diplomovou 
práci,  doporučuji  ho  k obhajobě  a  s ohledem  na  nedostatky  v práci  se  sekundární 
literaturou ho předběžně hodnotím stupněm velmi dobře. 

 

V Praze dne 14. 8. 2016          doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. 


