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Diplomová práce Sylvy Filiačové  se zabývá analýzou sémantiky tří vybraných 

prefixů objevujících se ve slovesných neologismech v současné češtině. Autorka předkládá 

k obhajobě kvalitní a obsahově velmi kondenzovaný text představující analýzu dobře 

ukotvenou v převážně funkčněstrukturním přístupu. Práce svědčí o autorčině dobré schopnosti 

kriticky pracovat s odbornými zdroji, dobře připravit a systematicky provést analýzu 

materiálu a výsledky odpovídajícím způsobem prezentovat. 

 

Teoretické části práce shrnují poznatky ze současné i starší odborné literatury 

věnované prefixaci v češtině, a to zejména u sloves, přičemž autorka dokázala přehledně a v 

přiměřeném rozsahu nastínit prakticky všechna obvykle diskutovaná témata s prefixací sloves 

spojovaná. Podobně přehledně a kondenzovaně text představuje i nelehkou otázku polysémie, 

kosémie a homonymie a také přináší základní charakteristiky využité materiálové báze – 

archivu Neomat (v  části o Neomatu mohlo být výrazněji odkazováno na zdroje informací). 

Teoretická část prokazuje autorčinu schopnost adekvátním a kritickým způsobem zpracovat 

odbornou literaturu k tématu výzkumu. Kladně hodnotím i to, že autorka si je vědoma limitů 

analyzovaného materiálu a že důsledně usiluje o přesné vymezení zkoumaných jevů a užitých 

kritérií i o systematičnost výzkumu (autorka mj. svým důkladným kritickým přístupem 

opakovaně z nedůslednosti usvědčuje i publikované práce, z nichž čerpá). V práci snad mohly 

být detailněji vymezeny termíny valence, prototyp, abstraktní pohyb. Nabízí se též otázka, zda 

by nemohlo být výhodné zavést termín lexie. 

Výběr analyzovaného materiálu, prefixů  od-, pro-, vy- i volbu teoretického rámce, 

v němž je analýza provedena, pokládám za vhodné. Autorka pečlivě zpracovala značené 

množství sloves (užitý materiál je navíc mnohdy velmi zajímavý) a výsledky své práce 

odpovídajícím způsobem  prezentuje. Výzkum ukazuje na některé zajímavé tendence jak u 

každého vybraného prefixu, tak v oblasti prefixace u slovesných neologismů vůbec (osobně 

pokládám za nejzajímavější vztahy mezi významy souvisejícími s pohybem „fyzickým“ a 

„abstraktním“, s časem, s výsledkem a intenzitou). Oceňuji, že autorka si je vědoma i 

vícerých možností interpretace některých případů a že naznačuje řadu dalších cest, jimiž by se 

pokračující výzkum mohl ubírat (podnětné jsou např. otázky konkurence prefixů a vztahy 

mezi významy prefixů a významy sloves). 



Pokud by autorka v práci dále pokračovala, mohla by zvážit, zda do svého 

teoretického aparátu nezařadit i některé další pojmy či postupy kognitivního přístupu k jazyku 

(kognitivní lingvistika pokládá za jeden ze svých přínosů právě zavedení jistých metod pro 

analýzu prefixace), které by mohly pomoci např. v stanovování vztahů mezi jednotlivými 

významy, interpretaci některých doplnění či v určování toho, které významy jsou základnější. 

Tuto poznámku nemyslím jako výtku (autorčina analýza je v rámci zvoleného rámce 

provedena rozhodně kvalitně), ale jako možnou inspiraci. 

Diplomová práce je přehledně a logicky uspořádána, po stránce formulační odpovídá 

požadavkům na daný typ prací. Překlepy, popř. drobnější formulační nedostatky jsou jen 

občasné. 

 

Diplomová práce Sylvy Filiačové splňuje požadavky kladené na práce diplomové, 

ráda ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně. 
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