
Posudek diplomové práce Taťány Turkové Jazykový rozbor tisku Legenda blahoslavené 
Anýžky ... z roku 1666 

Předložená diplomová práce podává pravopisnou, hláskoslovnou, tvaroslovnou, syntaktickou 
a lexikální charakteristiku tisku Legenda blahoslavené Anýžky z r. 1666, který je vydáním 
nedochovaného staršího (přibližně z 1. pol. 15. stol. pocházejícího) českého překladu latinské 
předlohy. Vedle vlastní jazykové analýzy obsahuje práce Taťány Turkové stručný úvod a 
závěr, dále obecnější dodatek Legenda blahoslavené Anežky (s. 73 - 75), který by čtenář
právě pro značnou obecnost - uvítal spíše v úvodní části práce, a v neposlední řadě dvě 
přílohy, a to padesátistránkovou autorčinu pečlivou transkripci celého textu památky a 
osmistránkovou přílohu uvádějící poměrně rozsáhlý vzorek (celkově zhruba třetinu) 
marginálních (především vysvětlujících) poznámek, jejichž autorem je zřejmě vydavatel tisku 
ze 16. století. 

Diplomantka v předložené práci podává jazykovou charakteristiku textu, která 
přesahuje běžný standard vlivem již zmíněné skutečnosti, že mezi vznikem staročeského 
překladu a jeho vydáním uplynula zhruba dvě století, a že jde tedy o text, v němž se do jisté 
míry prolínají či střetají dva značně rozdílné stavy jazyka. Tam, kde autorka využívá 
vysvětlujících marginálií, svědčících o tom, že komentované výrazy, tvary a konstrukce 
nebyly již v době vydání plně srozumitelné, popř. i stylově adekvátní, dochází k cenným 
postřehům o změnách v platnosti jednotlivých jazykových prostředků (srov. např. zjevné 
zastarání původního vztažného spojovacího výrazu pro něžto / proněžto projevující se ve 
vydání textu legendy vysvětlujícími margináliemi protož a pročež; s.68). Jistá časová tíseň, 
v níž diplomová práce vznikala, bohužel diplomantce znemožnila potenciál vydavatelských 
marginálií zcela vyčerpat. Časová tíseň patrně do jisté míry ovlivnila i jistou kusost poznámek 
v oddílu věnovaném syntaxi (srov. např. komentář k jednotlivým druhům vět na s. 65 - 69, 
nejednou omezený na poznámky k jednotlivým typickým spojovacím výrazům), avšak 
v zájmu objektivity je třeba uvést, že tato kusost vyplývá primárně z diferenčního zaměření 
práce a relativně nevelkého rozsahu zkoumaného textu, v němž lze najít jen málo dokladů na 
méně frekventované jazykové jevy. 

Z nedopatření, která se v práci na několika místech vyskytují, upozorňuji na 
následující: 

1. V sémanticky diferenčně zaměřeném výběru slov ze "slovní zásoby staré 
češtiny" (s. 71) se objevují i taková, která od současného spisovného jazyka liší 
jen po hláskové stránce (např. vypúštěti, porúčeti) nebo se neliší vůbec ajsou 
uváděna i v novodobých slovnících, jako je SSJč (např. šacovat, přitrejit se, 
zámysl). 

2. V předložce z nenásledoval po z jer, a tedy se nemohla vokalizovat na podobu ze 
podle Havlíkova pravidla, nýbrž jen z jiných příčin. (s. 20) 

3. Vzhledem k rozkolísanému užívání a malé odlišnosti tiskařských typů 
s diakritickými znaménky není v textu sice možno - jak správně diplomantka 
uvádí - rozhodnout, zda např. v dativu k dívce Kristové je Kristové skutečně 
složený adjektivní tvar, je to však možné v dokladu matku Jezu Kristovou, který 
je uveden na stejném místě (s. 51). 

Práce je napsána kultivovaným jazykem, jen s malou mírou v zásadě formálních 
nedostatků. Patří mezi ně poměrně malý počet odkazů, a to zejména ve smyslu provázanosti 
těch částí práce, v nichž je stejnému jevu věnována pozornost z různých hledisek: čtenář by 
očekával např. odkazy mezi stranami 62 (pasáž o slovesně-jmenném přísudku) a 48n. 
(složené tvary adjektiv ve slovesně-jmenném přísudku) nebo mezi stranami 65 (obsahové 
věty) a 55 (vztažná zájmena). Textu lze vytknout i občasné pravopisné nedůslednosti, a to 
zejména v odkazech (uvádějí se v závorkách až za tečkou), a v nedůsledném kladení čárek 



před výrazy typu a proto, a tedy. Na několika místech se vyskytují uvolněné, zkratkovité či 
nepozorné formulace typu spojkový výraz místo spojovací výraz, s.58; za opravdová 
participia považuje ... , s. 47; Vážný hovoří o tomto typu ... , s. 48; ... slov, která v dnešní češtině 
neexistují, popř. která sice existují, ale svým významem nebo některými významy se odlišují od 
dnešního jazyka, s. 70; chápeme opoznámkované vydání staré legendy jako čin veskrze 
sympatický, s. 77). V zásadě však v těchto případech jde, jakjiž bylo naznačeno, o nepříliš 
četné nedostatky formální povahy, které podstatně neovlivňují kvalitu práce jako celku. 
Předložený text Taťány Turkové proto považuji za vhodný podklad k obhajobě. 

Uvítal bych, kdyby diplomantka v rámci obhajoby vysvětlila, 
1. proč se rozhodla (v rámci kapitoly věnované morfologii) uvést slovotvorné 

poznámky právě u adjektiv (a zcela okrajově u adverbií) a nikoli u jiných 
slovních druhů a 

2. podle jakých kritérií vybrala zhruba třetinový vzorek marginálií do přílohy Č. 2. 

Navrhované hodnocení: velmi dobře 

V Praze 30. 9. 2007 


