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Diplomatka se ve své práci zaměřila na analýzu vlivu slovesných částic ve švédštině na 

změnu složení sémantických rysů slovesa. Zkoumá slovesné částice ze dvou úhlů pohledu: 

podle syntaktické vazby jako částice volné a vázané a podle slovního druhu, jako předložky a 

adverbia. V teoretické části vychází z přístupů funkční lingvistiky, protože ta staví na reálném 

použití a fungování jazyka. V praktické části diplomantka porovnává závěry sekundární 

literatury se skutečným chováním částic ut a av v korpusovém vzorku. Korpusový vzorek 

svým výběrem zároveň do jisté míry nahrazuje současnou mluvenou řeč, protože je postaven i 

na příkladech z různých aktuálních blogů, které odrážejí moderní, neformální použití jazyka.  

Diplomová práce tedy vychází z teoretických poznatků současné jazykovědy a 

prověřuje je na obsáhlém vzorku současné mluvy. Diplomantka si pro tuto analýzu stanovila 

několik hypotéz a zkoumá jejich platnost. Upřesňuje, případně poupravuje závěry opírající se 

nejen o teoretické poznatky z jiných analýz, ale i o vlastní závěry tam, kde dostupná literatura 

nic podobného nenabízí. 

U změny významu sleduje diplomová práce celou škálu procesů od konkrétního a 

přeneseného posunu po gramatikalizaci a lexikalizaci, jejichž prostřednictvím vznikají nové 

jazykové jednotky, a zaměřuje se na četnost jejich výskytu u jednotlivých druhů spojení 

slovesa s částicí.  

Diplomatka se nadto věnuje i změnám aspektuality, která je jednou z funkcí slovesných 

částic ve švédštině, a to zejména ohraničenosti slovesného děje. Zkoumá vztah švédských 

slovesných částic a českých slovesných předpon při vyjadřování ohraničenosti děje a definuje 



rozdíly mezi nimi. Srovnání s češtinou v oblasti aspektuality a ohraničenosti děje je jednou 

z předností práce. 

  Diplomová práce je založena na mimořádně rozsáhlé sekundární literatuře, je dobře 

strukturovaná a pečlivě zpracovaná, teoretická a praktická část jsou výjimečně dobře 

propojené, má promyšlenou a důsledně naplňovanou metodu výkladu i analýzy. Na základě 

výše uvedeného mohu jen konstatovat, že předložená práce splňuje nároky kladené na 

magisterskou diplomovou práci, a bez výhrad ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení 

výborně.  
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