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1. Jde o práci postavenou na výsledcích autorova terénního 
výzk u mu rom ského dialektu, který autor nazývá "Hung ar lan 
Romani of Selice li a charakterizuje jej jako II language ol some 
1350 Rom (GJTPSJT) inhabitants ol' the Hungarian· "\Tillage ol' Selice 
(Hungarian Sók, SR Šóka) in South lKlestern Slo1,Takia. " 

V úvodu bych chtěl zdůraznit tři metodické skutečnosti: 
1.1. ani romistika ani ugrofinistika nejsou ani nikdy nebyly 

mými obory, k lingvistické povaze a kvalitě analytických 
výsledk ů práce z hlediska konkrétních obou zmíněných oborů 
ne j se m kom petentním recenzente m. O vlastních jazykových 
materiálech (ať romských či mad'arských), na nichž je práce 
postavena, nemohou tedy moje okrajové poznámky vypovídat v 
jakémkémkoli hodnotícím směru. Tento posudek může snad 
hodnotit práci z hlediska obecného; 

1.2. z hlediska techniky lingvistické práce a její prezentace autor svou 
práci předkládá jako "případovou studii" (přiznám hned v úvodu, že nad 
tímto překladem jinak běžného anglického termínu "case study" mé české 
filologické já kroutí nevěřicně hlavou, ale to může být otázka generačních 
rozdílů našich odborných sociolektů): nicméně' i v takových 
případech by obecně lingvistické studii slušelo trochu více 
informací o širších systémových kontextech jak jazyka L I, tak 
jazyka L2, o něž v tomto případě jde; 

1.3. s tím širším kontextem a jeho specifikací to autor "příliš" 

nepřehání ani z hlediska informací o místě a okolnostech svých terénních 
výzkumů (jihozápadní Slovensko je opravdu prostorově široké vymezení: 
za dřevnich časů dialektologové neváhali uvádět ty různé ŽU pyj 
farnosti, panství ap., dnes by z hlediska upřesnění sociolingvistické 
situace zkoumaného systému prospěly nejen bližší údaje administrativní 
(okres), ale i další údaje o okolnostech koexistence s jinými jazyky obce a 
širšího okoli (vzdělání, ekonomické kontakty, informační média 
(preference sledování a využití, ap.): jinými slovy řečeno Vachkovou 
terminologií minuciozní analýze konkrétních detailů "vnitřní 

stavby" jazykových struktur, již autor nepochybně předkládá, by 
neměly chybět alespoň základní informace o "vnějších II 

okolnostech jazykového vývoje a interference. 



2. Samotná práce je velmi zajímavou studií tzv. "al'ixálni 
e~ytrakce". Autor zdúrazňuje rozdíl mezi vypújčováním gramémů 
(afixů, bound morphemes) prostřednictvím výpůjček celých 
konstrukcí semém+gramém (jinak řečeno l'ree+bound morpheme), 
pro které používá systematicky výše zmíněný termín II aIJ'ix 
extraction" od případů II přímého" (outright) transféru gramémů 
(bound morphemes), pro které náš autor používá systematicky 
termín 'ialfix-coPJTing", Oba procesy pak shrnuje pod termín "al'Jlx 
borrO'\Tingl! . 

Jde v zásadě o poj my zavedené již v počátcích v tzv. "kontaktní 
lingvistiky" (samotný termín a pojem kontaktní lingvistika v poslední 
době ovšem opakovaně zpochybňován) známým U. Weinreichem, který s 
nimi pracuje již v padesátých letech minulého století, dlužno ovšem 
podotknout, že Weinreich pracuje s předpokladem, že pro kategorii první v 
daném L 1 existují vedle sebe páry užití senlénl+granlénl x senlénl bez 
granlénlu, protože jen tak eventuální monolingvni mluvčí Ll může 

eventuálně re-analýzovat free a bound morfém dané konstrukce struktury 
L2 .. 

Na ma ter iálech nes mírně typologicky pozor uhodných 
interferenčních jevů dvou typů systémů, jednoho indoevropského 
a jednoho ugrofinského, autor analyzuje řadu případů, při nichž 
dochází k afixální extrakci a zamýšlí se nad konkrétními případy 
takových interferencí, a to i ve vztahu ke koexistenci (nebo non
koexistenci) gramatických kategorií, jejímiž exponenty jednotlivé 
druhy afixů mohou být. V závěru se podrobně a záslužně pokouší 
výsledky svého zkoumání aplikovat na kritické zamyšlení nad 
teorií tzv.gap-l111ing, (pokud bychom chtěli čtenáře děsit dalšími 
českými termíny, pak tedy mluvme o "vyplňování" mezer v 
systémech), V této souvislosti bych upozornil, že kontrast pojmů i 
termínů gap-l'il1er má starší kořeny, než autor uvádí, u jejích 
základů v americké lingvistice stojí např. průkopníci tzv. 
tagmemické metody (typu E. Longacra a snad i K.L. Pika). V této 
souvislosti je třeba ovšem rozlišit mezi původním 'itagmemickým" 
pojetím, které pragmaticky pojímalo různé typy jazykových 
systémů jako II objektivně různé druhy mřížek", v nichž prostě 
některé gaps /slots jsou plné (l'illed) a jiné prázdné, a 
současnými teoriemi (Heath. Heine-Kuteva ad.), které by rády na 
základě různých typů "gap-filling" chtěly modelizovat 
prediktabilitu vývoje jazykových systémů, k jejichž interferenci 
dochází. Dodej me, že náš autor si - na základě své analýzy 
konkrétních materiálů - zachovává k takovým pokusům o až 
"teleologickou" aplikaci teorie "gap -l111ing il jistou míru zdravého 



odstupu , což považujeme za velmi závažný symptom jeho 
kritického přístupu k takovým současným hlasům, který se u 
vyzrálé doktorské práce musí předpokládat. S pohledem 
filologického seniora odchovaného zdravou mírou Skaličkovské 
skepse bych dodal, že ono až teleologické hledání možné 
prediktability a omezení (constraints) důsledků gap-filling 
některé současné lingvisty vede až na okraj kdysi tak lákavé 
propasti výzkumu "primitivismu" v jazykových systémech. O něm 
už se ovše m - řekl by asi výše citovaný zdravě cynický zakladatel 
pražské typologie- ti současní badatelé dnes asi stydí otevřeně 
mluvit. V kritice univerzálnosti podobných vývojových aplik ací 
teorie gap-filling bych tedy šel mnohem dále než jen ke 
konstatování, že ne vše v kontaktu romštiny s mad'arštinou 
takové teze potvrzuje. 

3. Shrnuji: z obecného hlediska práce zajímavá, možná trochu 
příliš diplomatická v některých širších závěrech. Pokud její 
konkrétní data, viděna odborníky na jazyky, z nichž čerpá, budou 
či byla z110dnocena jako seriozní a realitě odpovídající, jsem proto, 
aby byla obhájena jako práce doktorská. Občasné nekorigované 
překlepy (např.condsidered s.42, ne,Tetheless, s. 44 aj.) jsou aS1 
jen důsledkem počítačové techniky korektur z "obrazovkyll. 
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