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Posudek diplomové práce Bc. Terezy Papayové Derivace sloves v současné italštině, 

Ústav románských studií FFUK, ak. r. 2015/16 

 

Tereza Papayová si pro svou diplomovou práci zvolila téma z oblasti slovotvorby: věnuje 

se slovotvorným procesům, které vedou ke zrodu nových sloves v současné italštině. Původně 

se autorka chtěla zaměřit pouze na jediný z těchto postupů, parasyntézu, nakonec však 

koncepci své práce rozšířila i na ostatní, zejména derivační procesy, a dobře udělala: kromě 

toho, že počet dokladů sloves, která v posledních letech vznikla parasyntézou, není 

v porovnání s ostatním procesy, např. prefixací, příliš vysoký, a tudíž by se téma zřejmě jevilo 

jako příliš úzké a omezené, takto vznikl velmi pěkný a ucelený přehled současných tendencí 

v derivaci italských sloves, a třebaže byl výzkum založen na analýze vzorku čítajícího 

„pouhých“ 330 sloves (vzniklých v posledních třech desetiletích 20. století), získaného 

z elektronické verze slovníku DISC, jeho výsledky jsou velmi zajímavé a přesvědčivé a 

nesporně užitečné pro další bádání v této oblasti.  

Práce je rozdělena do dvou hlavních oddílů: v teoretické části diplomantka stručně, avšak 

přehledně a výstižně popisuje hlavní slovotvorné procesy, které se uplatňují při konstrukci 

nových sloves. V praktické části potom analyzuje vzorek již zmíněných 330 sloves, třídí 

slovesa podle jednotlivých slovotvorných postupů a dále je analyzuje, uvádí příklady a 

výsledky přehledně shrnuje v tabulkách. Po konečném Shrnutí a Závěru, které nejsou jen 

formálním završením práce, protože přehledně komentují získané výsledky, následuje 

Resumé, Bibliografie a užitečná Příloha, kde jsou v tabulkách uvedena všechna zkoumaná 

slovesa, rozdělená podle slovotvorných postupů a doplněná dalšími informacemi, např. o 

jejich významu (jde vlastně o neologismy, často spjaté s různými specializovanými obory 

lidské činnosti, takže mnohá z těchto sloves nemusí být jinojazyčným mluvčím, a možná ani 

rodilým Italům běžně známá), bázi či afixech, pomocí nichž byla utvořena. 

Předložená studie splňuje ve všech ohledech nároky na diplomovou práci kladené: 

v teoretické části je třeba ocenit samostatnou práci s velkým počtem pramenů (ostatně zaujme 

už na diplomovou práci jistě neobvykle rozsáhlá bibliografie, z níž autorka vycházela) a 

střízlivý, věcný přístup k odlišným, někdy až protichůdným náhledům různých lingvistů na 

danou problematiku (různá pojetí konverze, parasyntéza vs. dvoufázová derivace, 

komplikovaný pojem retroformace), které se autorka nebojí místy bystře okomentovat. I 

praktická část je velmi precizní, uváděné příklady jsou zajímavé, autorčiny komentáře 

užitečné a podnětné. V neposlední řadě bych ráda vyzdvihla velmi kultivovaný jazyk, jímž je 

– až na několik drobných nedostatků, o nichž se zmíním za chvíli – práce napsána, preciznost 

formulací, ale i určitou stylovou lehkost, díky níž je celý text velmi čtivý. 

 

Přesto bych však měla k práci několik drobných poznámek, popř. námětů k diskuzi: 

1) Je mi jasné, že překlady originálních citátů z italštiny, angličtiny a francouzštiny 

v poznámkách pod čarou mají jen napomoci lepší orientaci čtenáře, i přesto by bylo vhodné 

některým z nich (zejména těm z francouzštiny) věnovat větší pozornost po stránce gramatické 

i významové. Např. na s. 7, pozn. 1: „… to neznamená, že sami (afixy) o sobě nemají 

referenční schopnost, ale jsou nositeli instrukční sémantiky, které jim dovolují ….(kdo?)“; s. 

29, pozn. 31: „… pouze se projevují odlišně v závislosti na jiné morfologii jednotlivých 

jazyků“ (odlišné); tamtéž, pozn. 32: místo „flekční potenciál“ bych raději použila „flektivní“; 

s. 30, pozn. 34: „…zatímco vztahy […] nevykazují stejnou místu přesnosti“ (predicibilita = 

předvídatelnosti).  

2) Na s. 41 a 57 bych místo italského „pazientu“ použila spíš patientu. Na s. 58: 

formulace: „hýbatelná entita“. 

3) Jen formální dotaz: Je-li celá práce i většina tabulek v češtině, proč je na s. 65 tabulka 

v italštině? 
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4) Tvrzení na s. 55 a 68, že odtržením předpony od slovesa, které prošlo dvoufázovou 

derivací, získáme vlastně sloveso opačného významu – a v tom tkví hlavní rozdíl mezi těmito 

slovesy a slovesy získanými parasyntézou –, nesporně platí pro prexify de- a s-, u iterativního 

ri- tomu tak ale není: proto by bylo lepší formulaci nějak upravit. 

5) Na s. 66 se vyjadřuje určitý podiv nad tím, že přejaté francouzské sloveso fideliser 

nabylo v italštině tvaru fidelizzare a spadá do 1., a nikoli 2. konjugační třídy. Zdá se mi to 

docela přirozené, neboť fideliser je i ve francouzštině 1. konjugační třída a většina slovesných 

galicismů 1. třídy se v italštiny zařazuje rovněž do 1. konjugační třídy.  

 

Jak už bylo řečeno výše, diplomová práce Terezy Papayové je po všech stránkách velmi 

zdařilá, prokazuje diplomatčinu suverénní orientaci v problematice a dospívá k zajímavým 

výsledkům; víceméně jí není co vytknout. Proto ji s potěšením doporučuji k obhajobě a 

hodnotím ji jako výbornou. 

 

 

 

 

         

        V Praze dne 31. srpna 2016 

                                                  PhDr. Zora Obstová, Ph.D. 

                       oponent diplomové práce 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


