
Posudek oponenta na bakalářskou práci Cecylie Linkové: „Kategorie prepozic v dílech 

pozdněantických latinských gramatiků“  

Autorka se ve své bakalářské práci zabývá popisem kategorie prepozic v pozdnělatinských gramatikách. 

Všímá si nejen toho, jak jsou definovány ze sémantického i syntaktického hlediska, ale rovněž toho, jak 

je gramatikové rozlišují od adverbií. Autorka kategorii prepozic sleduje i v moderních latinských 

gramatikách a zběžně i v gramatikách češtiny a angličtiny. Ukazuje přesvědčivě, že definice předložek 

je již od antických dob nedostatečná a v závěru (s. 70) vyslovuje odvážnou, ale relevantní otázku, zda 

je systém deseti slovních druhů, který se v jazykovědě používá dva tisíce let, funkční.  

V úplném úvodu (1.1) autorka detailně popisuje strukturu práce, a poskytuje i velmi detailní náhled do 

vlastního uvažování o této struktuře (v následujících kapitolách již čtenáře takto detailně neprovádí). 

Následují dva stručné odstavce o vývoji prepozic v praindoevropštině (1.2) a encyklopedické záznamy 

o jednotlivých pozdněantických gramaticích, jejichž texty jsou v práci použity (1.3). Bylo-li záměrem 

autorky usnadnit čtenáři orientaci v chronologii a vztazích mezi jednotlivými autory, velmi by pomohlo, 

kdyby použila nějakou formu grafické reprezentace těchto vztahů.  Vzhledem k extrémní stručnosti 

jednotlivých medailónků by také bylo možné zmenšit množství poznámek pod čarou a leckteré 

informace z nich přesunout do hlavního textu (pozn. 10, 20, 24, 25 aj.). Podkapitola 1.3 by také snad 

zasluhovala alespoň základní shrnutí, jinak je čtenář nucen si vztahy mezi autory poznamenávat a 

vyvozovat sám.  

Zdařilá je hlavní, 2. kapitola práce. V oddíle 2.1.1 autorka inteligentně a přehledně postihuje hlavní rysy 

a problémy pozděantických římských gramatik a vysvětluje svá kritéria výběru textů k rozboru. Oddíly 

2.1.3–2.1.13 jsou již věnovány vlastním rozborům textů jednotlivých pozděantických gramatiků 

o prepozicích a adverbiích. Autorka vybrané pasáže každého autora uvádí v latině, parafrázuje česky a 

shrnuje. Mentální výkon autorky je velmi obdivuhodný – autorka ukázala velmi dobrou schopnost 

porozumění obtížnému latinskému odbornému textu a nadprůměrnou schopnost jeho lingvistické 

interpretace. Mohla by být ke čtenáři vstřícnější a vysvětlit termíny a koncepty, které, jak vychází 

najevo z odd. 2.1.15 a ze závěru, sama dobře pochopila, ale na místo toho čtenáře nechává, aby si na 

totéž přišel sám, viz např. vysvětlení fráze „slouží pádům“, která v českých parafrázích působí podivně, 

jde ale o překlad latinského casibus serviunt, což by vzhledem k frekvenci tohoto vyjádření v celé 

kapitole stálo za vysvětlení při první příležitosti.  

Mám k této části několik faktických poznámek/otázek: 

 Kde v Sacerdotově textu objevila autorka informaci: „Jen když takový lexém následuje jinou 

předložku, ztrácí svou původní funkci předložky (SACERD. 17)“ a jak jí rozumí?  



 Ve větě „Pokud se slovo nepojí s pádem, je to podle Diomeda předložka“ (s. 28) je zřejmě něco 

z tučně vyznačeného chyba?  

 Pozn. 66 (s. 35): „Předložky extra a infra se v druhé polovině věty zdánlivě s pádem nepojí, 

fakticky ale ano, jen je obsažen v první části výpovědi a v druhé elidován: extra [campo] a 

[infra] aspicio.” Zatímco v prvním případě jde skutečně o elizi substantiva v ablativu campo, 

aspicio je 1. sg. ind. praes. a Priscianus tedy uvedl dva velmi odlišné příklady, které mylně 

považuje za demonstrující totéž tvrzení. 

 Na s. 41 autorka píše: „A naopak u slova post, které by mohlo být ve funkci předložky, uvádí 

jako dokladové slovní spojení longo post tempore venit, které sloveso obsahuje.“ – jedná se 

zřejmě o parafrázi SERV. 314? Sama přitom v odd. 2.1.8.2 správně uvádí, že SERV. 314 

(domnívám se však, že jde v tomto případě o 737) v této větě považuje post za adverbium. Zdá 

se, že si Servius sám větami 314 a 737 protiřečí?  

 Celá pasáž pod nadpisem „De adverbio“ s větami z pasáže „De praepositione“ 745-773 je na 

str. 39 omylem?  

 Skutečně myslí Cledonius termínem prepositio předponu (pozn. 90)? Jak se liší problematické 

příklady „interea mulier quaedam ab hinc triennium“, „Siculo prospexit ab usque Pachyno“ 

(CLED. 1135) a „deinde“, „desursum“, „desubito“ (CLED. 1139)? Co jimi Cledonius chce doložit a 

dokládá to skutečně?  

Ze shrnutí (odd. 2.1.15) je zjevné, že autorka pro sebe provedla syntézu všech textů, ale prezentace 

těchto výsledků je bohužel slabá, a to jak na jazykové úrovni (viz další odstavec), tak formálně. Autorka 

mohla na příklad vyrobit tabulku a velmi přehledně čtenářům označit shodné rysy jednotlivých 

gramatik.  

V podkapitole 2.2 autorka názorně ukazuje, že ani moderní latinské gramatiky nedefinují prepozice a 

adverbia dostatečně, a že ve velké míře vycházejí z gramatik antických – kapitole ovšem chybí nějaké 

shrnutí. Nevysvětluje ani, proč vybrala právě gramatiky Mengeho, Neueho, Kühnera, Leumanna a 

Pinkstera. V podkapitole 2.3 pak ukazuje, že latina není v tomto ohledu žádnou výjimkou, protože ani 

příručky k čestině a angličtině nenabízejí uspokojivé definice předložek. Zejména v angličtině je 

zajímavá přetrvávající definice zahrnující informaci, že předložka řídí („govern“, pozn. 162) jméno, 

které po ní následuje.  

Samotný závěr práce (kap. 3) je napsán jasně, přiměřeně podrobně, je skutečným a chytrým završením 

a shrnutím celé práce. Právě v závěru je celá problematika nejlépe uchopena a z jazykového hlediska 

se jedná o část, která v práci výrazně vyniká svou srozumitelností. Při případné revizi textu bych zvážila 

část závěru přesunout do úvodu, protože by tak čtenář ihned dostal klíč k uchopení celé problematiky.  



Hlavní slabinou práce je její jazyková stránka. Autorka místy používá nezvyklé či kostrbaté obraty, např. 

„pasáže autorství jiného gramatika“ (s. 11), „srov. následující kapitolu“ (s. 13), „ze strany adverbií je 

pak rozdíl oproti předložkám v tom…“ (s. 24), „těmito poznatky tedy Kühner jistě z antických gramatik 

nevychází“ (s. 62), „prepozice, tedy předložka nebo předpona, předcházejí ve větě jinému větnému 

členu a – vyjma předpon – slouží pádům“ (s. 22), „všechny z těchto gramatik“ (s. 58), „monografie si 

uvědomuje“ (s. 63) či podivný slovosled, např. „protože až do dnešní doby se zachovalo dělení…“ 

(s. 58), apod. Na mnoha místech pak není jasné, co je ve větě předmětem a co podmětem, což čtenáři 

velmi komplikuje porozumění náročnému textu, např. „jakmile pád řídí“ (s. 23), matoucí je také termín 

prepozice, který je někdy používán synonymně s termínem předložka, někde jako zastřešující termín 

pro předložky a předpony, občas jako opozitum k termínu postpozice – čtenář musí nahlížet zpět do 

originálního textu a některá souvětí číst vícekrát; vinou velmi krátkých vět text působí roztříštěně 

a nezřídka věty nejsou či nepůsobí úplné, např.: „Neboť i jednohláskové prepozice mají jistý význam.“ 

(s. 8). Ve stěžejním oddílu 2.1.15 jsou pak jednotlivé body I.-IX. zcela vyšinuté z vazby: „Základními 

kritérii nebo pojmy … jsou následující: I. vyjádření, že …, III. zmínku o …, V. poznámku …, VIII. explicitně 

otázka…, IX. předložku tenus... „“ (s. 56). Oddíl, který by měl jasně shrnovat výsledky hlavního autorčina 

výzkumu, je tedy těžko čitelný a neslouží dobře svému účelu krátce a jasně shrnout klíčové body. Je to 

přitom škoda, protože samotný intelektuální výkon, který byl nutný k získání těchto výsledků, je na 

úrovni bakalářské práce obdivuhodný, a i přes nešťastné formulace jsou výsledky zajímavé a dobře 

uchopené.   

Po formální stránce je práce na slušné úrovni, bez ortografických chyb a téměř bez překlepů. Seznam 

použité literatury je zpracován kvalitně, v delší práci by pouze bylo dobré rozdělit v něm primární 

prameny od sekundárních. Za delší úvahu by ovšem stálo dělení textu do odstavců, kterých je zbytečně 

mnoho a text pak působí nesoudržně. Citační normu autorka dodržela. Ne zcela konzistentní je v práci 

umístění jednotlivých značek poznámek pod čarou (vykytují se před i za závorkami, před i za 

interpunkčními znaménky). Zvláštní je autorčino zácházení se zkrátkou „srov.“, kterou užívá i v 

mnoha případech, kdyby bylo namístě použít pouze přímý citační odkaz nebo „viz“, tedy v případech, 

kdy parafrázuje text a chce uvést jeho zdroj (namátkou pozn. 131, 133, 134, 136, 137, 140, atd.). Radila 

bych i střízlivější zacházení se slovem „zde“, které autorka nadužívá. Toto slovo navíc (zbytečně) 

používá na většině míst ve smyslu „v této práci“, např. „viz zde podkapitola 2.1.1“ (s. 59) – stačilo by 

přitom „viz (podkapitola) 2.1.1“, občas ale toto „zde“ znamená i „v díle, které o kterém právě píšu“, 

např. „je to zde uvedeno“ (s. 58), případně „v lingvistice“ (s. 70). Na okraj ještě poznamenávám, že 

vzhledem ke stručnosti a krátkosti jednotlivých podkapitol bych také osobně spíše volila termín „oddíl“ 

na místo termínu „podkapitola“ pro nadpisy 3. a 4. úrovně.   



Práce tak bohužel i přes skutečně nadprůměrný odborný výkon působí jako pracovní verze, která je 

připravena k závěrečné revizi.  

Náměty k diskusi 

 Proč se autorka rozhodla nepřekládat úryvky z pozdněantických gramatik, a na místo toho 

zvolila metodu parafráze textů?  

 Ačkoli redefinice slovních druhů nebyla cílem této bakalářské práce, považuje autorka sama 

při vymezení slovních druhů některé hledisko (sémantické, syntaktické, morfologické) za 

stěžejní?  

 Co by podle autorky znamenalo, kdyby se přestaly předložky a adverbia „vydělovat jako dvou 

samostatné slovní druhy“ (s. 70)?  

o Mělo by to jinou „výhodu“, než že by nebylo třeba hledat vhodnou definici předložek?  

o Mělo by pak smysl vydělovat např. částice (Udělal to zas. X Zas musíš vzít v úvahu i 

jeho potřeby.) nebo některé číslovky (Dělá to vždy. X Udělal to několikrát.)?   

 

Závěr 

Bakalářská práce Cecylie Linkové splňuje formální i intelektuální nároky na bakalářskou práci. Proto ji 

doporučuji k obhajobě, a po pečlivém zvážení její odborné i jazykové a formální úrovně předběžně 

navrhuji klasifikaci velmi dobře.  
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