
Viktor Elšík: A/fix Extraction U6 

(Posudek vedoucího práce) 

Předkládaná práce se zabývá tzv. affix extraction, tj, výpůjčkami vázáných/ 

/gramatických morfémů, které se uskutečňují skrze lexikální výpůjčku (nejedná se 

tedy o ostatní výpůjčky vázaných/gramatických morfémů). To vše je prováděno na 

materiále mad'arské romštiny. Práce tak sleduje dva cíle, totiž cíl obecně lingvistický, 

speciálně kontaktově lingvistický, a romistický. 

Svým způsobem jsem vedoucím ex offo. V. Elšík je žákem P. Nováka a je jen 

otázkou osudu, že v této chvíli jako konzultant V. Elšíka vystupuju já. Nevím, jaká 

byla dynamika konzultací mezi V. Elšíkem a kolegou Novákem při vzniku práce, 

nicméně vliv Novákovy osobnosti na chrakter práce je pozitivně znát. Projevuje se to 

nejen logickou a textovou sevřeností práce, ale i Elšíkovou schopností sebereflexe, 

resp, reflexe svého jazyka, svého způsobu vyjadřování - na mysli mám zejména 

reflexe metaforičnosti některých formulací (především kapitola 7), resp. zhodnocení 

(ne)přiměřenosti pojmu gap over/underfil/ing (tamtéž). Je přitom jedno, zd,a se jedná 

o výsledek konkrétní konzultace nebo všeobecný vliv Novákova odborného naturelu. 

Práce není objemná pokud jde o počet stránek. Není to však důsledek nedostatku 

myšlenek, výsledků nebo materiálové práce. Je to spíše výsledek soustředění na 

jeden obecně lingvistický jev a velice kondenzovaného způsobu psaní. Materiálvě je 

práce fundována rozsáhlým výzkumem autora v komunitách mad'arských Romů. 

Snad právě proto z obecně lingvistického hlediska nepropadá fal/aey of 

overgeneralization. Z řečeného je zřejmé, proč ji jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

Nicméně budiž mi dovoleno několik poznámek, otázek a snad i inspirací pro 

budoucnost. 

1. Myšlenka gap fil/ing je reminiscentní některými svými souvislostmi Jakobsonově 

snaze vysvětlit vývojovou dynamiku jazyka jako směrování k homeostatickému 

stavu jazykového systému a jeho narušování. Relevantní v této souvislosti by 

mohly být i Martinetovy úvahy z 50. let minulého století o funkční explanaci 

jazykových změn (ač tam se jedná zejména o změny hláskové) nebo Vachkovy 

úvahy (opět spíše fonologické) o kontaktovém zaplňování mezer anglického 

fonologického systému vlivem lexikálních výpůjček z francouzštiny. Relevantní je 



tato souvislost i vzhledem k pozdější kritice strukturalismu a funkcionalismu (to 

spíše mimo oblast lingvistiky). Nškteré z bodů této kritiky by mohly být 

aplikovatelné i nap řpípad gap fil/ing. 

2. Dotaz. Jednou z podmínek extrakce afixů je idenfifiabi/ity těchto afixů v 

přijímajícím jazyce (L 1) mluvčími tohoto jazyka (pracují s nimi jako Češi s 

prostorovými prefixy u sloves pohybu) - str. 5, odstavec 1 - nicméně v odstavci 2 

téže stránky se říká, že tyto idenfifiable affixes mohou přestat být považovány 

v L 1 za morfémy. To mi připadá jako kontrdikce. 

3. Zaváhal jsem i při čtení poznámky 15 (str. 23), kde se tvrdí, že kauzativní -(a)tat 

není infix, protože morfologické hranice mezi morfémy jsou jasné. Plyne z toho, 

že infix musí vykazovat vyšší míru fúze s kořenem/kmenem? 

4. Úplně mi jasné není ani tvrzení, proč loan marking suffix -ál- má být mad'arského 

původu, ač se jedná o sufix připojovaný výlučně k nemad'arským verbům, resp. 

verbům česko-slovenského původu na -ova- (str. 28n). 

5. Jako možný podnět pro další úvahy komentář ke kapitole 4.2. o separativním 

sufixu -tú. Jde o vysvětlení sémantického vršení ablativních prostředků, totiž 

starého sufixu -al a novějšího -tú, resp. Faktu, že u různých adverbií toto vršení 

funguje jinak. Zdá se, že rozdíly/souivislosti jsou dány různými metonymiemi. 

Obecně z místa si lze představit graficky takto: 

• 
A 8 C D 

Proces pohybu z nějakého místa (ablativ) může být reprezentován poukazem na 

východisko (A), jako nasměrování určitým směrem, aniž by k pohybu v tomto 

směru došlo (8), jako pohyb v daném směru (C), nebo jako fakt být na novém 

místě (D) jako výsledek pohyby z daného východiska v daném směru, tj. Jako 

separovanost/vzdálenost od východiska A. Foregroundování jedné z těchto 

možností odpovídá různým situacím v dané kapitole popisovaných. Vzniká tak 

otázka, proč je v tom kterém případě metonymie různá. 

6. V kapitole 7 uchazeč uvažuje o prediktivní síle různých podob gap fil/ing hypotéz. 

Myslím, že by v této souvislosti - úchazeč tak něvědomky/neexplicitně vlastně činí 

- bylo na místě uvažovat o více kognitivních/gnozeologických vztahů než vztah 



deterministický (prediktivní). V literatuře byl formulován vztah motivační 

(nepredikuje, ale dává smysl; Lakoff, Women, Fire, and Dangerous Things). 

Identifikovat lze však ještě další kognitivní/gnozeologické vztahy, ač to dosud 

nebylo - pokud mi je známo - dosud publikováno. 

Jak jsem již řekl, práce je velmi dobrá. Jednoznačně ji doporučuji k obhajobě. Bylo mi 

ctí být Viktorovým vedoucím. 


