
Posudek diplomové práce Kristiny Karasové České názvy hub z etymologického a 
slovotvorného hlediska 

Jádrem předložené diplomové práce je shromáždění, utřídění, etymologický výklad a 
následná slovotvorná analýza bezmála 2000 českých pojmenování hub, která zahrnují názvy 
staré (v diplomantčině pojetí od nejstarších dokladů do roku 1800) i novodobé, odborné i 
lidové. Kristina Karasová mapuje zvolenou oblast velmi pečlivě, systematicky (doplňuje i 
renomované dosavadní práce) a s potřebnou mírou kritičnosti a obezřetnosti, s níž posuzuje 
dosavadní etymologické výklady a možné motivační souvislosti jednotlivých pojmenování 
hub a s níž také nabízí etymologické výklady vlastní. Za povšimnutí stojí i její kvantitativně 
zpracovaný přehled formální stránky pojmenování hub, podávající vedle souhrnných 
slovotvorných charakteristik i slovotvorné charakteristiky dílčí, týkající se názvů starých, 
druhových a lidových. 

Po věcné stránce je práce precizní a s výjimkou zcela ojedinělých nedopatření jí podle 
mého názoru nelze vytknout žádné podstatné nedostatky Gedním ze zmíněných nedopatření je 
nesoulad mezi vyjádřením, že "i ujmen lidových převládají maskulina" (s. 125), a souhrnným 
konstatováním na téže stránce, z něhož vyplývá, že jak u jmen rodových, tak u jmen starých 
nepřevládají maskulina, nýbrž feminina). 

Několik poznámek zasluhuje jazyková stránka práce. Její slovníková část je 
zpracována jednotnou formou promyšleně strukturovaných hesel, které odpovídá i vyhraněně 
věcný, do jisté míry až strohý výkladový styl. S tím kontrastuje charakter textu jednak v 
některých výkladových pasážích v samotné slovníkové části, jednak obecně v ostatních 
oddílech práce (v úvodních kapitolách, v části analytické a v závěru): vyjadřování je zde do 
značné míry uvolněné (srov. např. formulace jako takové vysvětlení se mi zdá nejméně 
krkolomné, s. 23; ... nebývá zas až tak výjimečná, s. 112; názvy dvouslovné, jichž není až tak 
málo, s. 124; zjedné osamocené houby by se [člověk] například tolik nenajedl, s.126; tam, 
kde to šlo, jsem výsledky zaokrouhlila, s. 132; krátká příloha nazvaná K Machkovu rukopisu 
na s. 154n. je pak zpracována víceméně jako vyprávění). Tyto mé poznámky však poukazují 
pouze na ryze formální nedostatky, které nijak nezpochybňují nespornou přínosnost práce 
(autorka sama si je této přínosnosti zřejmě vědoma, když na s. 134 - rozhodně bez přemrštěné 
skromnosti - o stěžejní slovníkové části textu říká: "tuto část práce považuji ( ... ) v podstatě za 
průkopnickou. "). 

Celkově je třeba konstatovat, že Kristina Karasová zpracovává materiál, který je na 
diplomovou práci neobvykle rozsáhlý, a činí tak se značným přehledem i nadhledem, pečlivě, 
systematicky a kriticky, a proto považuji její diplomovou práci za velmi vhodný podklad 
k obhajobě. 

Uvítal bych, kdyby diplomantka v rámci obhajoby upřesnila, na čem je založeno její 
vyjádření na s. 126, v němž poukazuje na "relativně vysoký podíl složenin mezi názvy 
rodovými (10,29 %)" a dodává, že "to je rozhodně více, než běžné zastoupení kompozit 
v českém jazyce". Co přesně autorka rozumí "běžným zastoupením kompozit v českém 
jazyce" ajakje toto zastoupení velké? 
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V Praze 30. 9. 2007 Karel Kučera 


