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Tereza Papayová předložila diplomovou práci, která je ve všech ohledech příkladným textem. 
Zvolila si zdánlivě úzké téma – derivace sloves v současné italštině za posledních třicet let – a 
zpracovala je pečlivým a precizním způsobem, kterému nelze v zásadě nic vytknout. 
Diplomantce se podařilo nabídnout zajímavý – byť omezený – obrázek současných tendencí 
v derivaci sloves, z něhož plyne jasná dominance prefixace (omezená navíc jen na hrstku 
prefixů), výrazné zastoupení sufixace (a zde je ve hře v podstatě jen jediný sufix, -izzare) a 
nezanedbatelné využití konverze. Jako okrajové se naopak jeví parasyntéza, retroformace a 
kompozice; diplomantka též zahrnula výpůjčky, ačkoli do úzce vymezené slovotvorby nepatří 
(jak sama správně podotýká). Přestože jsou tyto výsledky založeny jen na menším vzorku 330 
sloves získaných ze slovníku DISC (za roky 1976-2001), určitě představují užitečný základ 
pro jakoukoli další analýzu či pro jakékoli další srovnání s rozsáhlejším vzorkem (jak také 
Tereza Papayová naznačuje, když svá data konfrontuje s výsledky C. Iacobiniho).  
 Diplomová práce je přehledně rozvržena do dvou částí: teoretické („Slovotvorné 
procesy“) a praktické („Analýza vzorku“). V teoretické části nám autorka nabízí stručný, ale 
výstižný přehled jednotlivých slovotvorných procesů. Okamžitě zaujme fakt, že diplomantka 
neparafrázuje jen běžnou sekundární literaturu, ale pouští se do mnohdy náročných 
teoretických prací, z nichž vhodně cituje (a to nejen z italsky psaných, ale také z francouzské 
a anglické odborné literatury) a rozumně je komentuje. V některých případech je skutečně 
takový postup velmi svízelný – například tam, kde je řeč o parasyntéze. Jak známo, jde o 
pojem, který za poslední roky prošel bouřlivou diskusí. Tereza Papayová pak neváhá vyjádřit 
(s. 55) určité pochybnosti i v případě Iacobiniho distinkce mezi parasyntetickými slovesy a 
slovesy „a doppio stadio derivativo“. Právě takové diplomantčiny postřehy, byť formulované 
velmi opatrně, patří – samozřejmě spolu s precizními formulacemi – k pozitivním aspektům 
celé práce.  
 Měl bych jen pár drobných připomínek a dotazů. 
 1) Na s. 9 diplomantka píše, že parasyntetická slovesa budou v této práci považována 
za výsledek společného působení prefixace a kompozice. Není místo kompozice míněna 
konverze? (To by bylo v souladu s následujícími kapitolami). 
 2) Na s. 11 v pozn. 5 je trochu nepřesně psáno „slovesy mammina a scioccone.“ 
 3) Na s. 12 autorka píše, že sufixy jsou etymologicky vzato homogenní skupinou (na 
rozdíl od prefixů). Co je tím míněno? 
 4) Na s. 22, kde je řeč o Allenovi, má být o „Allenové“. Scaliseho formulace se týká 
disertační práce Margaret Allenové Morphological Investigations z r. 1978, která se dočkala 
nečekaného ohlasu, ačkoli nikdy nevyšla knižně (a lingvisté měli původně k dispozici jen 
cyklostylovaný výtisk, popř. později naskenovanou verzi jednoho z výtisků). 
 5) Na s. 22, pozn. 21 – Aronoffův model připouštěl derivaci OD existujících slov. 
 6) Na s. 26 operuje diplomantka s adj. přirozený / nepřiroezný. Bez vazby na 
teoretický rámec tzv. Přirozené Morfologie je použití těchto adjektiv trochu zavádějící. 
 7) Na s. 41-42 bych řekl, že i reflexiva s auto- mohou nabývat oné fokalizační 
konotace (mezi citarsi a autocitarsi by měl být tedy rozdíl: fokalizační funkce znamená, že 
subjekt takového slovesa je tu vyjádřen jako netypický, nečekaný konatel). 
 8) Na s. 49 uvedené sloveso pinneggiare je velmi zajímavé; a souhlasím s tím, jak ho 
diplomantka interpretuje. 



 9) Za zmínku stojí i to, že si diplomantka velice dobře všimla, že v rámci kolektivního 
díla La formazione delle parole z r. 2004 – na němž se podílelo více než 15 autorů – jsou 
určité rozpory mezi jednotlivými kapitolami (konkrétně Rainer vs. Iacobini). 
 10) Na s. 66 je (2x) drobný lapsus: slovesa třídíme do konjugačních tříd, nikoli do 
deklinačních. 
 
 Přes tyto zcela zanedbatelné připomínky považuji diplomovou práci Terezy Papayové 
za velmi zdařilou. Mám za to, že diplomantka prokázala nejen schopnost precizně zpracovat 
určitá jazyková data, intepretovat je a sepsat o nic zajímavou práci, ale zdá se mi, že za tyto 
předepsané požadavky také výrazně vykročila. Diplomovou práci Terezy Papayové tedy vřele 
doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou. 
 
V Praze dne 30. 8. 2016 
 

.................................................... 
doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. 

vedoucí diplomové práce 
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