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Oponentský posudek diplomové práce Táni Turkové 
Jazykový rozbor tisku Legenda blahoslavené Anýžky ... z roku 1666 

Diplomová práce Táni Turkové analyzuje legendistický tisk z barokního období, jehož 
podkladem je překlad z latiny pocházející z 1. poloviny 15. století. Analýza postupuje 
standardním způsobem podle jednotlivých jazykových rovin a soustřeďuje se především na 
rozdíly mezi češtinou tisku a dnešním spisovným jazykem a na jevy, které uvnitř textu 
kolísají. Přílohy práce přinášejí edici textu a soupis vysvětlujících jazykových poznámek, 
které k původnímu překladu přidal editor tisku Jiří Plachý Ferus. Vzhledem ke specifické 
jazykové dvojakosti textu je škoda, že se autorka práce podrobně nevěnovala právě rozboru 
těchto editorových poznámek; jistě by stálo za to analyzovat, které jevy jazyka 15. století byly 
po více než dvou stech letech hodny vysvětlení. 

Práce se začíná rozborem pravopisné a hláskoslovné stránky textu. Výklad je přehledný, 
avšak oddíl pravopisný obsahuje i některé jevy hláskoslovné (karbuňku!) a oddíl hláskoslovný 
jevy pravopisné (ježto~ješto) - autorka je přitom schopna tyto jevy správně zařadit. 

Nejrozsáhlejší oddíl analýzy je zaměřen na tvarosloví. Zde mám řadu připomínek nebo dotazů 
k jednotlivostem, např. tyto: 

1. Autorka si dala tu práci a spočítala případy užití pomocného slovesa ve 3. os. sg. a pl. 
préterita, avšak neuvedla počet případů, kdy je pomocné sloveso vynecháno. 

2. O co se opírá domněnka, že tvar psaný zgewj se - vyskytující se nedaleko historického 
prézentu hledj - je chybně vytištěný aorist? 

3. Kde jsou v příkladech na s. 40 vyjádřeni původci dějů předložkovým pádem? 
4. Na s. 42 se píše, že v některých případech nelze rozhodnout, zda jde o s-ové, nebo 1-

ové participium. Nepomůže při takovém rozhodování způsob připojení (nepřítomnost 
spojky) ajsou v textu legendy nějaké prokazatelná l-ová participia bez -l? 

5. Jaký význam má "substantivizované zájmeno" svůj v příkladech uvedených na s. 53? 
6. Zjevující na s. 44 není dokonavé. 
7. Neexistuje lepší možnost transkripce tvaru psaného třechdcytech než třechdcietech? 

Diplomantka dále analyzuje text po stránce syntaktické (přitom konstatuje značnou závislost 
na latinské předloze) a velmi stručně i lexikální. Zde je jádrem výběrový (proč a podle jakých 
kritérií?) diferenční slovníček některých stč. slov v legendě užitých a jejich nč. ekvivalentů. 
Slovníček pohříchu obsahuje i několik výrazů odlišných pouze hláskoslovně: papršlek, 
stkvění, horúcí, porúčeti, vypúštěti, hříti se. 

Významnou složkou posuzované diplomové práce je přepis textu legendy, čítající padesát 
stran. Bohužel není doprovázen ediční poznámkou; jednotlivé zásady jsou tu a tam 
zmiňovány v analytické části práce a v úvodu se uvádí, že se transkripce řídí Vintrovými 
pravidly a zčásti zásadami uvedenými v edici Kořínkových Starých pamětí kutnohorských 
(aniž by bylo v tomto úvodu nebo aspoň v seznamu literatury uvedeno, kdo je autorem těchto 
zásad) - není však specifikováno, v čem konkrétně a proč se edice od Vintra odchyluje. Přepis 
přitom obsahuje pravopisné a interpunkční jevy, jejichž zachování nepřipouští ani Vintr 
(natožpak Stich), jako je absence čárky na konci vložené časové věty (s. 14), ponechání 
ypsilon ve slově cýbule (s. 15) apod. 

Závorkou a řezem písma jsou v textu přehledně vyznačeny vysvětlivky barokního editora 
(druhou přílohou práce je pak úplný seznam těchto vysvětlivek i s uvedením kontextu). Vedle 
toho edice obsahuje poznámky v zásadě dvojího druhu: zaprvé věcné odborné vysvětlivky 
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převzaté ze sekundární literatury (Kalista, Vyskočil, slovníky ... ) a zadruhé údaje o původním 
znění, které bylo opraveno. Není však zcela jasné, kdo a proč tyto opravy provedl -
z analytické kapitoly o pravopise textu se zdá, že to byl A. Sláma a zde že jsou jeho opravy 
převzaty. Opravy však vyvolávají řadu otázek a pochybností: 

1. Některé opravy nic neopravují, nýbrž jen sjednocují typ písma (frakturu a antikvu) -
to je přitom plošná grafická úprava, provedená mimochodem v souladu s Vintrovými 
zásadami (lnnocencem). 

2. Některé opravy nejsou v souladu s Vintrovými ani Stichovými zásadami, např. matce 
Jezu Kristově, pův. ps. -owi; téměř, pův. ps. témýř;pryč, pův. ps.preč. 

3. Proč se v rámci těchto oprav sjednocuje hláskové kolísání Konrád/Kunrád, když se na 
téže straně ponechává pouze pravopisné kolísání Žoj]iaIŽojii? 

4. Naopak nejsou opraveny jiné jevy, které lze za chybu pokládat celkem s jistotou: např. 
na tvrdé opoče m. opoce (autorka sama na jiném místě upozorňuje, že Plachý výraz 
opoka neznal), N sg. za/ohá atd. 

Přepis textu je vinou těchto chyb a "oprav" třeba vnímat jako značně nespolehlivý. 

Konečně k formální stránce práce: je velice slabá. Tiskových chyb je velmi mnoho, pravopis 
přejatých slov je nesjednocený (např. rejlexivní i rejlexívm), výraz viz se píše s nepatřičnou 
tečkou, chyby v interpunkci jsou četné a jsou mnoha různých typů. Soustavně, zdá se, 
diplomantka neklade čárku ve spojeních důsledkových, čárkou soustavně neodděluje 

anteponovanou obsahovou větu. 

Obvyklé požadavky posuzovaná diplomová práce splňuje. 
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Vodňany 23. srpna 2007 Robert ADAM, Ph.D. 


