
Posudek DP Kristiny Karasové České názvy hub z etymologického a slovotvorného 
hlediska 

DP práce K. Karasové je jednou z těch ambiciózních prací, které se snaží obsáhnout a 
analyzovat názvosloví celého jednoho vědního oboru, navíc oboru, jehož terminologie je 
značně rozkolísaná a především ve své lidové podobě neobyčejně rozkošatělá. 

Úspěch takové práce často závisí na tom, jak se autorovi podaří utřídit rozsáhlý a 
různorodý materiál a jak zachází s pramennou a sekundární literaturou. Myslím, že obě tyto 
základní výzvy diplomantka zvládla velmi dobře. Struktura práce je dobře promyšlená, své 
opodstatnění má vydělení starých názvů (doklady do r. 1800) i oddělené zkoumání jmen 
rodových, druhových a lidových. Pokud jde o práci s literaturou, ocenění zaslouží především 
fakt, že diplomantka většinu citovaných údajů mechanicky nepřebírá, ale ověřuje si je a 
pečlivě zkoumá i původní prameny. To ji umožňuje korigovat některé vžité a přejímané 
omyly či nepřesnosti, ať už se týkají podcenění počtu starých názvů v pramenech do r. 1800, 
prvního výskytu některých názvů či nejasností ve vědeckém pojmenování určitých hub vůbec. 
Tyto korekce a upřesnění považuji za největší přínos práce. Odkazy na bohatou bibliografii 
pak nenechávají na pochybách., že autorka je s tématem velmi dobře obeznámena, což se 
projevuje např. v poutavých úvodních kapitolách o historii užívání a pojmenovávání hub od 
indoevropského až do novočeského období. 

Hlavní částí práce je slovník a v jeho rámci motivační analýza pojmenování. Vedle 
necelých tří stovek rodových názvů autorka zkoumá motivaci i půldruhého tisíce druhových a 
stejného počtu lidových názvů (pravda, často variantních., přesto je to obrovské číslo). 
K tomuto účelu vytvořila podrobné třídění v rámci tří hlavních kategorií (podle vlastností 
plodnice, podle vnějších okolností a ostatní), i když - jak sama uznává - některá řešení musejí 
být nutně subjektivní (s. 46). Sporná řešení se určitě najdou (např. lidová jména ryzce 
kravařka, kravička, kravírka, kravka, kravinčák jsou autorkou hodnocena jako motivovaná 
konzistencí plodnice, zatímco podobné kravák, kravina, kravinec hodnotou houby) (s. 101). 
V některých sporných případech by zřejmě pomohla konzultace s mykology, ale chápu, že 
tento požadavek byl z časových i personálních důvodů těžko splnitelný, a nijak to nesnižuje 
mravenčí úsilí diplomantky při dobírání se těch nejpravděpodobnějších motivací. 

Diplomantka projevila i dobrou orientaci v náročných a nejednoznačných etymologických 
výkladech starobylých jmen hub (hřib, houba, bedla) a vesměs je i s porozuměním 
interpretovala (určité větší nesrovnalosti jsem našel na s. 27 u hesla hřib, kde je u 
Peterssonova výkladu citovaného podle Vasmerova slovm'ku zaměněno chorvatský za norský 
a islandský za irský a přidán odkaz na slovinské hríb, který ve Vasmerovi není). 

Vyhodnocení slovotvorné i sémantické analýzy je opět provedeno pečlivě, vedle 
statistických přehledů v tabulkách autorka uvádí v několika bodech i určitá zobecnění. 
Zajímavá jsou některá zjištění týkající se rozdílů mezi názvy rodovými, druhovými a 
lidovými, na druhé straně některá konstatování znějí poměrně banálně, např. Nejvíce jmen hub 
je tvořeno procesem derivace, a to zejména pomocí přípon (s. 126) či Přejatých jmen je mezi 
českými názvy hub málo (s. 132). 

Jazyková, pravopisná i typografická stránka práce je na výši, i když diplomantka někdy 
poněkud hledá ten správný vědecký styl - v některých pasážích je snad až příliš strohá, 
úsečná, jinde v náznacích sklouzává k esejistickému či popularizačnímu stylu. Svou pravou 
literární přirozenost pak zřejmě odkrývá v příloze, v povídání o pátrání po Machkově 
rukopisu, jež stylem připomíná nejspíše popularizační literaturu faktu. 

Na závěr mohu konstatovat, že práce Kristiny Karasové splňuje a v mnohých ohledech i 
převyšuje požadavky kladené na DP a rád ji doporučuji k obhajobě. 
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