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Posudek oponenta

Ve své bakalářské práci z oboru Řecká antické filologie si p. Ing. Pavel Procházka (dále: „autor“) 
klade za cíl prozkoumat, zda je možné pojmout tzv. slovesa declarandi, vymezená a priori podle 
své sémantiky, jako zvláštní syntaktickou skupinu, a to na základě statistiky formy obsahových 
propozic, které vybraná čtyři slovesa s tímto významem řídí u tří historiků 5. stol. př. Kr., Hérodota, 
Thýkýdida a Xenofónta, a na základě srovnání se stavem u slovesa λέγω „mluvím“ (jak o tom 
informuje práce v „Úvodu“ [str. 10-11] a v kapitole 3.1 „Metodika“ [str. 34-35]) .

Autor se při výběru slovesa ke srovnání λέγω odvolává na „zadání práce“ (str. 34), přistupuje 
tedy k anotaci v SIS, o kterou se mohu opírat, svědomitě. Navzdory tomu ne všechny tam uvedené 
kroky průkazně splnil nebo splnil beze zbytku (tak např. zjišťování další literatury k tématu); 
případnou „penalizaci“ přenechávám vědoucí práce, sám se budu držet předloženého textu.

Nechám-li stranou seznam zkratek (str. 8), už zmíněný „Úvod“ a předběžně i obsah strany 9, 
„Závěr“ a „Bibliografii“, dělí autor práci na dvě sekce, nazvané – jak bývá zvykem v oborech od 
klasické filologie dosti vzdálených – „Teoretická část“ (str. 12-33) a „Praktická část“ (str. 34-63). 
Poněkud neintuitivně se „Zhodnocení teoretické části“ nachází až v rámci části praktické (sekce 
3.5.1. na str. 61).

Je to ovšem právě sekce 3.5.1., která dává alespoň jistý smysl celé „Teoretické části“. Navzdory 
tomu musím konstatovat, že „Teoretická část“ celkově působí jako dosti nepovedená součást práce. 
Čtenář by zde nejspíše měl najít shrnutí dosavadního stavu bádání (které avizuje abstrakt na str. 4), 
jde ovšem pouze o koláž parafrází různých pasáží z gramatik nebo jiných publikací, aniž by se autor 
pokoušel tyto parafráze koordinovat, syntetizovat či podrobit kritické reflexi. Tak jsou str. 14-18 
zaplněny nesofistikovanými údaji o detailech, které, jak lze předpokládat, mají studenti/-ky z větší 
části znát z kurzů řečtiny; sekce 2.5 má až příliš charakter nekomentovaných výpisků z několika 
publikací (přičemž tab. 7 do ní podle mého soudu nezapadá vůbec); zcela nejasná až zmatená je 
prezentace Duhouxova repertoáru sloves, „která řídí obsahovou propozici ve formě participiální 
konstrukce“ (str. 30), nota bene v rámci podsekce 2.6., která má být věnována charakteristice 
(pouze) predikátů declarandi; dosti často se opakují některé údaje (např. o vynechávání participia 
ὤν na str. 14 a 30; repetice stejného řeckého příkladu λέξας Οἰδίπουν ὀλωλότα na str. 32 je už na 
hraně komičnosti) atd. Obdobně zcestná je i koncepce a zařazení do práce úvodní sekce „Ostatní 
cizojazyčné termíny“ (str. 9).

Ačkoli je možné a nutné uznat, že autor při přípravě poznámek či výpisků jako podkladů pro 
„Teoretickou část“ práce vynaložil nemalou energii, výsledek působí rozpačitým, ne-li 
odstrašujícím dojmem.

Zdařilejší je „praktická část“. Ač se ani v tomto případě nelze ubránit jistým výhradám a 
otázkám (viz níže), je z ní nejenom patrno, že autor odvedl značnou práci, ale jde také o 
systematicky vybudovaný text (včetně statistického aparátu).

Kardinální obsahová výhrada, kterou vůči předložené bakalářské práci mám, se týká závěru, 
který autor formuluje v lakonické 4. sekci s odpovídajícím názvem: „Skupinu sloves declarandi 
v klasické řečtině nelze vyčlenit jako samostatnou sémantickou skupinu predikátů, protože 
participium není po zkoumaných slovesech u historiografů klasického období převažující formou 
obsahové propozice“ (str. 64; srov. také str. 63). Odůvodnění samo o sobě sice ve světle autorem 
předložených statistických údajů pravdivé je, zůstává ale podle mého soudu v daném kontextu 
nerelevantním. Budiž upozorněno na to, že na začátku práce si formuluje autor samotný statistické 
kritérium radikálně odlišné („Má-li však mít vyčlenění skupiny sloves declarandi v klasické řečtině 
smysl, pak je potřeba doložit, že participiální konstrukce po slovesech dicendi následují stejně 
ojediněle, jako infinitivní konstrukce po slovesech declarandi“, str. 10), aniž by se k němu později 
vracel. Obecně proti závěru práce namítám, že pro to, aby byla nějaká slovesa uznána coby 
svébytná skupina, nemusí být participiální forma obsahové propozice po nich převažující, může 
stačit, aby byla statisticky významná. Konkrétněji je namístě srovnání např. se slovesy dicendi, ke 



kterým autor buduje předpoklad, když tvoří statistiku týkající se alespoň slovesa λέγω, i když ve 
výsledku komparaci nedělá: nelze dost dobře slovesa declarandi spojit se slovesy dicendi, jelikož 
participiální doplnění u slovesa dicendi λέγω je statisticky vysloveně zanedbatelné, resp. by ve 
světle autorovy statistiky pro Thúkýdida (str. 39) bylo dokonce nulové.

Bylo by snad na místě se snažit statisticky prozkoumat také to, do jaké míry poskytují slovesa 
declarandi co do forem obsahového doplnění odlišný obraz nežli další slovesa prominentně 
spojována s participiálním doplněním (percipiendi, cognoscendi), ale chápu, že to úkolem 
předložené práce nebylo.

Nepodložený až pomýlený závěr celé práce bohužel v konečném důsledku lepší dojem z 
„Praktické části“ opět do značné míry kalí.

Po jazykové a pravopisné stránce je práce solidní, chyby jsem zaznamenal pouze příležitostně: 
místy chybící mezera v odkazech (např. „Smyth (1984:465)“ str. 19); skloňování jména pouze 
posledního autora práce („Podle Boas – Rijksbaron – Huitink – Bakkera“ str. 25); chybějící čárka 
(„vyčleňují jako samostatnou skupinu již charakterizuje“ str. 27). Do práce se vloudilo i několik 
překlepů v řeckém textu (ὁμολογήςῃ str. 16, παρούςῃ str. 17, λέγεινy str. 17, αποφαίνω a ελέγχω 
v tabulce 9 na str. 34 atd., chybějící interpunkce v ποίει, ὅπως βούλει σὺ γὰρ νῦν γε ἡμῶν ἔοικας 
βασιλεὺς εἶναι na str. 22) a předpony u sloves bych nepsal s mezerou („(ἐπι) δείκνυμι“ str. 27 atd.).

Jako další náměty k obhajobě bych selektivně zmínil následující nedostatky a formuloval tyto 
otázky:

 Překlady z řečtiny jsou v „Teoretické částí“ nejasné provenience; jsou zhusta nedoslovné a 
proto problematické; opakovaný příklad (jako δεῖξον οὐ πεποιηκότα ταῦτα σεαυτόν na str. 
14, 17, 28) není vždy doprovozen totožným překladem. Chybně jsou přeloženy citáty: 
Ἐπιδείξω δὲ τοῦτον οὐ μόνον ὡμολογηκότ’ „Dokáži, že souhlasím nejen s tímto“ (str. 31), 
recte: „Dokáži, že on nejenom souhlasí“; πῶς ἂν φανερώτερον ἢ οὕτως ψευδομένους 
ἀποδείξαιμι τοὺς κατηγόρους; „Jak bych to mohl jasněji dokázat než tak, že žalobci jsou 
lháři?“ (str. 31), recte: „Jak bych jasněji než takto (tímto způsobem) dokázal, že žalobci 
lžou?“; ἐπειδὴ τάχιστα ἠγγέλθη „Jakmile bylo co nejrychleji oznámeno“ (str. 26), recte: 
Jakmile/Jen co co bylo oznámeno“.

 Co přesně autor signalizuje větou „V komentářích jsem některé texty mírně upravil tak, aby 
co nejlépe vynikl zkoumaný gramatický jev“ (str. 35)? Míní tím překlady?

 Některé řecké úryvky jsou citovány chybně: εἰ γὰρ φανερὸς μὴ ἐλθὼν na str. 29 (chybí εἰμι) 
a Πατέρα τὸν σὺν ἀγγελῶν ὡς οὐκ ἔτ’ ὄντα na str. 30. V případě ποιώμεθα τὸν φιλόσοφον 
νομίζειν κτλ. (str. 24) je věta citována dosti nepřesně (od eventuální emendace predikátu 
zcela odhlédnuvše).

 Co se míní „rovnoměrným zastoupením“ ve větě „Ve druhém kroku jsem počet sledovaných 
sloves omezil s ohledem na smysl výsledného porovnání na čtyři nejreprezentativnější, 
kterými jsou pro jejich rovnoměrné zastoupení u autorů téhož žánrového okruhu slovesa“ 
(str. 35)?

 Řecké věty s participiálním doplněním jsou v „Praktické části“ komentovány bezmála pouze 
uniformním „part. … vyjadřuje nezávislou skutečnost“. Autor by měl podrobněji 
tematizovat, co tímto konceptem míní.

 V případě věty ἀπέφαινε δ’ ἔχον τὸ ἄγαλμα τεσσαράκοντα τάλαντα σταθμὸν χρυσίου 
ἀπέφθου, καὶ περιαιρετὸν εἶναι ἅπαν (str. 49) mělo autorovu pozornost upoutat druhé 
doplnění slovesa declarandi pomocí infinitivní konstrukce. Jak by jej vysvětlil?

 Nemohla ve větě δείξουσί τε ὀρθῶς καὶ διδάξουσι καὶ ἐθιοῦσι ταῦτα δρᾶν (str. 54) hrát 
alespoň zčásti roli při výběru infinitivního doplnění skutečnost, že doplnění musel 
starořecký autor koordinovat s doplněními dalších dvou predikátů (διδάξουσι, ἐθιοῦσι)?

 V úryvku z Hérodota na str. 57 autor podle mého soudu, snad i pod vlivem citovaného 
českého překladu, chybně analyzoval strukturu konce souvětí … ἀναγκαίως ἡμῖν ἔχει 
δηλῶσαι πρὸς ὑμέας ὅθεν ἡμῖν πατρώιόν ἐστι, ἐοῦσι χρηστοῖσι αἰεί, πρώτοισι εἶναι μᾶλλον 
ἢ Ἀρκάσι. Doplněním δηλῶσαι je obsahová propozice ve formě vedlejší věty „vztažné“ 



ὅθεν ἡμῖν πατρώιόν ἐστι, obsahovým doplněním této věty je pak πρώτοισι εἶναι, zatímco 
ἐοῦσι χρηστοῖσι je participiem ve funkci fakultativního doplnění této propozice (se 
sémantickým odstínem nejspíše důvodovým). Tento výklad by nejenom anuloval autorův 
komentář („konstrukce participia a infinitivu, zatímco participium ἐοῦσι vyjadřuje 
nezávislou skutečnost – statečnost Athéňanů, infinitiv εἶναι vyjadřuje tvrzení s menším 
stupněm jistoty (εἶναι μᾶλλον – jsme spíše).“), ale také by poukazoval na to, že v statistice 
předložené autorem mohou být některé další položky přiřazeny do té či oné kategorie 
chybně.

 Podobně v příkladu δοκεῖ δέ μοι δηλοῦν ἀνδρὸς ἀρετὴν πρώτη τε μηνύουσα καὶ τελευταία 
βεβαιοῦσα ἡ νῦν τῶνδε καταστροφή (str. 58) nepředstavují participia obsahovou propozici.

 Mohl by autor blíže tematizovat – statisticky vlastně více než významnou – položku 
(sloupec) „OP není“ z tabulky 3.2.1. na str. 36-38?

Práci, za níž nepochybně jsou hodiny péče a zájmu, doporučuji k obhajobě; s ohledem na 
zmíněné nedostatky a předběžně se jako problematický jevící závěr ji navrhuji hodnotit známkou 
„dobře“.

V Kolíně 27. 1. 2022
Ján Bakyta


