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I. Hodnocení dosavadního studia 
Se studentkou jsem se osobně seznámil až během třetího roku jejího bakalářského studia, kdy jsem 
po svém nástupu na ÚJCA vyhověl její žádosti o vedení bakalářské práce. Studentka ji dokončuje 
s ročním zpožděním, jež je způsobeno jejím předchozím ročním studijním pobytem v indickém 
centru výuky hindštiny pro zahraniční studenty Kendrīy Hindī Sansthān v Ágře. Některé otázky, jež 
jsou součástí práce však začala řešit již během indického pobytu, mimo jiné formou konzultací 
prostřednictvím mailu. 
 
II. Celkové zhodnocení bakalářské práce 
Ačkoli jde o bakalářskou práci, téma, jež si studentka zvolila, je poměrně nesnadné a v odborné 
literatuře nebylo dosud soustavně zpracováno. Existující gramatické popisy starých hindských 
literárních dialektů si užívání a funkcí pasiva všímají spíše jen okrajově a existenci některých 
specifických pasivních forem (pasiva kauzativ) nereflektují vůbec. Z hlediska metody zpracování je 
třeba ocenit především využití konkordančního softwaru (WordSmith, verze 7.0) a elektronického 
textového korpusu, jímž je epická skladba Padmávat avadhského básníka Malika Muhammada 
Džájasího (1494–1542). Konkordančním programem vygenerované pasivní tvary (předmětem 
zkoumání byly pouze finitní slovesné tvary) autorka následně podrobila morfosyntaktické a 
sémantické analýze, na jejímž základě bylo možno relativně přesně přiřadit jednotlivým formám 
pasiva specifické typy deontické a abilitativní modality. Práce je logicky a přehledně členěna a 
ilustrativní příklady užití většinou přesvědčivě dokládají autorčiny interpretace a závěry. 
 
III. Připomínky k práci 
Identifikace a následný popis včetně uvádění příkladů s komentářem a českým překladem je činnost 
kladoucí značné nároky na pozornost, přesnost i na čas. V některých případech chybí nezbytný 
kontext k jednoznačnému určení tvaru: tak v příkladu č. 3 na str. 25 pahũci na jāĩ lze tvar pahũci 
chápat buď jako absolutiv, nebo jako femininum minulého participia; o správné interpretaci 
rozhodne až širší větný kontext. Autorka zde bohužel neuvádí odkaz na místo v textu. Příklad č. 2 
na s. 33 není správně přeložen: gãgana nakhata jasa jāhĩ na gane neznamená „Tolik hvězd bylo na 
nebi, že se (to) nedalo spočítat“, ale „[šípy] nedají se spočítat, podobně jako hvězdy na nebi“. Jako 
kontext bylo třeba vzít v úvahu i předchozí verš, kde se hovoří o šípech; i uvedený moderní hindský 
překlad mohl napovědět správnou interpretaci. Na téže straně ve větě č. 1 sījhahĩ cāura neznamená 
„uvařená rýže“, ale „rýže se vaří“. Občas se v textu vyskytne nejasná nebo neobratná formulace, 
např. na s. 25: „Tessitori vysvětluje tuto hláskovou změnu zanedbatelností rozdílu ve výslovnosti 
-y- a -j- v době nahrazení a následnou ztrátou své síly v roli konsonantu hláskou -y-, což v jiných 
případech vedlo k úplnému jejímu vynechání.“ Pečlivá závěrečná korektura by nepochybně opravila 
zjevné překlepy – tak na s. 22 a 23 „Neučíte“ místo správného „Neurčité“ (snad chyba automatické 
opravy slov ve Wordu?) nebo soustavně chybně uváděné jméno autora jako Tagar místo správného 
Tagare. Značení inherentního „a“ apostrofem uprostřed slova je nedůsledné (např. na s. 36).  
 
IV. Závěr 
Práce představuje první podrobnější zpracování relativně obtížného tématu, navíc metodou analýzy 
elektronického textového korpusu, což je samo o sobě v kontextu indické jazykovědy dosud spíše 
výjimečný jev. Domnívám se, že výše uvedené nedostatky významně nesnižují hodnotu práce, jež 
splňuje požadavky standardně kladené na práci bakalářskou; proto ji doporučuji k obhajobě a 
navrhuji hodnocení „výborně“ (1). 
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