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I. Cíl a struktura práce 

 
Záměr bakalářské práce C. Linkové je velmi dobře vyložen v jejím úvodu (1.1): Kategorie 
prepozic, tak jak ji známe ze školní výuky, má značný překryv zejména s kategorií adverbií. 
Protože byly prepozice definovány jako samostatný slovní druh už v antice, zajímá autorku 
bakalářské práce, jak byla tato kategorie definována v textech pozdněantických latinských 
gramatiků, kteří zprostředkovali sadu základních slovních druhů moderní evropské lingvistice, 
a zda se od nich současné vymezení kategorie prepozic zásadně odlišuje. Autorka vychází 
z gramatických textů vydaných v edici H. Keila z r. 1874. Součástí úvodní kapitoly (1.3) je proto 
přehled těch gramatiků z této edice, u nichž našla relevantní údaje k prepozicím, spolu s velmi 
stručnými údaji o jejich životě a díle (smyslem je objasnit případné vztahy mezi těmito texty, 
jejich vzájemnou odvozenost, společné zdroje atd.). Úvodní kapitola zahrnuje ještě jednu 
podkapitolku (1.2), která obsahuje velice stručné, ale po mém soudu pro účely této práce 
dostačující vysvětlení historického vztahu prepozic a určitého výseku adverbií – tedy jejich 
vývoj ze společného předka. 

Hlavní, druhá část práce obsahuje tři podkapitoly. Nejobsáhlejší je první z nich (2.1), 
která se věnuje výkladům kategorie prepozic u pozdněantických latinských gramatiků. Začíná 
stručnou podkapitolkou shrnující základní charakteristiku těchto textů (2.1.1), následuje 
podkapitolka speciálně o předpokládaném přízvuku prepozic (2.1.2) a dále podkapitoly 2.1.3–
2.1.14, které tvoří vlastní jádro práce. Jsou v ní shrnuty výklady jednotlivých pozdnělatinských 
gramatiků o předložkách, a to vždy stejným postupem: nejprve je přetištěn originální latinský 
text (nikoli celé kapitoly, ale vybrané, relevantní pasáže), následně jsou parafrázovány 
v češtině a nakonec je provedeno shrnutí základních přístupů daného autora. Celkové shrnutí 
k antickým gramatikům je pak obsahem podkapitoly 2.1.15. 

Následují už mnohem stručnější podkapitoly: 2.2, která shrnuje výklady ke kategorii 
prepozic v novodobých latinských gramatikách, a 2.3, v nichž jsou uvedeny definice prepozic 
v některých gramatikách češtiny a angličtiny. Tento přehled samozřejmě není nijak 
vyčerpávající: jde jen o určité sondy, ale v celku práce jsou podle mého soudu velmi důležité. 
Čeština zde slouží jako příklad moderního jazyka, který je v daném ohledu podobný latině (má 
v podobné míře jako latina zachované morfologické pády, a lze tedy předpokládat, že s nimi 
definice prepozic budou operovat), angličtina naopak jako příklad jazyka, který už 
morfologické pády nemá, a tedy definice kategorie prepozic musí být jiná. 

Závěr (3.) je podle mě velice dobře pojatý: zobecňuje, co je jednotlivě uvedeno 
v předcházejících kapitolách, odpovídá na otázky nastolené v úvodu a končí stručnou úvahou 
o možné redefinici slovních druhů a o tom, proč stávající systém příliš nefunguje. 
 
 

II. Poznámky k textu 
 
C. Linková splnila beze zbytku zadání bakalářské práce. Ke struktuře a metodě nemám co 
vytknout. Samozřejmě by bylo možné text na mnoha místech rozšířit a jít více do detailů, ale 



na úrovni bakalářské práce je text plně dostačující. Autorka při jejím psaní projevila bezesporu 
schopnost porozumění obtížnému latinskému textu a také schopnost originálního 
lingvistického myšlení a značnou samostatnost; v tomto smyslu můžu jako školitelka 
konstatovat, že se osvědčila jako velice slibná mladá badatelka. 

Jako u většiny bakalářských prací, a to zejména u těch odevzdaných již ke konci 3. roku 
studia, je na výsledku znát spěch při dokončování. Ten se v této práci projevuje zejména 
v některých formálních nedokonalostech, které by ještě jedna revize textu bezesporu 
odstranila: 

- překlepy a gramatické chyby (těch je velmi málo: str. 16: gramtikách, str. 35: 
ekntiklikon; pozn. 63: composione místo compositione; str. 36: více slabičné místo 
víceslabičné); 

- chybějící nebo přebývající interpunkční znaménko (celkem jsem objevila 9 případů); 
- nekonzistentní psaní antických jmen (autorka volí formu Audax, gen. Audaca, ale 

zároveň počešťuje v případech Hadriánovi – pozn. 24 nebo Prisciána – pozn. 82); 
- odkazy na poznámky pod čarou jsou někde za interpunkčním znaménkem, někde před; 
- jako vnitřní odkaz na text jiného gramatika někdy slouží číslo kapitoly, někdy číslo 

konkrétní věty, aniž by v tom byl – domnívám se – nějaký systém (např. v pozn. 94 a 
95 je tento dvojí typ odkazů hned vedle sebe); ad. 

Tyto nedokonalosti samozřejmě není třeba při obhajobě dále komentovat. Autorka by ale 
mohla opravit chybné znění některých vět, které vzniklo nepochybně rovněž jen 
nedopatřením: 

- str. 28: „Pokud se slovo nepojí s pádem, je to podle Diomeda předložka, a pokud 
domnělá předložka je v postpozici za jménem, není to předložka.“ 

- s. 36: „adversum za (adverbium) ἐπί“ 
- pozn. 82: „předpony se připojují k jiným slovům …, přípony se kladou k nim…“ 
- s. 55: „Definuje tedy předložky oproti adverbiím tak, že jsou to větné členy, které se 

nepojí s pádem…“  
- v pozn. 66 je chybná argumentace 

 
Na některých místech text obsahuje nešikovné, zkratkovité nebo nezvyklé formulace, 

např.: 
- s. 23: „dochází k překrývání předložek a adverbií“; 
- s. 36: „teprve když se pojí s jiným slovem, pak ano“; 
- s. 37: „může vyskytovat také bez jména, s kterým by se pojilo“; 
- s. 49: „určuje jako příčinu, proč předložky fungují, jak fungují, běžnou praxi, že to tak 

běžně lidé říkají“; 
- s. 56: „při přechodu prepozice v totožné adverbium“; 
- s. 61: „vyjadřuje se jimi směr a opačný směru“; 
- s. 67: „předložky i adverbia mohou vyjadřovat místo“; 
- i samotná často se opakující formulace „pojí se s pády“ je podle mého názoru vlastně 

nepatřičná zkratka (správně je rozvedena na s. 45). 
 

V textu zůstalo několik syntaktických vazeb, které neodpovídají odbornému textu, 
např. „Neboť…“ v jednoduché větě (s. 8) nebo několik asyndet; nutno však říci, že v první verzi 
textu bylo těchto případů nepoměrně více a autorka je při redakci téměř všechny dokázala 
odstranit. 



Trochu rušivé je podle mého názoru střídání českých a mezinárodních termínů 
předložka/prepozice a příslovce/adverbium; byť je samozřejmě věcně v pořádku, může být 
zejména v případě termínů prepozice/předložka pro čtenáře matoucí vzhledem k tomu, že se 
moderní termín prepozice dokonale nepřekrývá s tím, jak termín praepositio používají latinští 
autoři. V každém případě bych se vyhnula střídání termínů v jedné větě, jako je tomu např. na 
s. 16: „Přesto, že sémantickou kategorii prepozic gramatikové explicitně nerozebírají, všímají 
si, že i předložky nesou vlastní význam, který se blíží významu adverbií, což je jeden z důvodů, 
proč jsou si příslovce a předložky tak blízké.“ 

Ocenila bych také, kdyby bylo mnohem dříve než až v Závěru vysvětleno, co podle 
autorky míní latinští gramatikové často se opakujícím spojením „slouží pádům“ (serviunt 
casibus). 
 
 

III. Otázky k obhajobě 
 
Ráda bych, kdyby při obhajobě zazněla odpověď alespoň na některé z těchto otázek: 
 

1) Jak překládat slovo vim ve formulacích vim suam tenet / vim suam perdit hned v první 
větě prvního citovaného textu gramatika Sacerdota (s. 18)? 

 
2) s. 23: Co jsou „časově neurčená příslovce“? 

 
3) s. 24: Diomedes 1616: jak přeložit ius suum? 

 
4) s. 26: Dokázala by autorka dovysvětlit Diomedovu (1613) formulaci praepositioni 

accidunt casus? (Sama překládá jako „předložce náleží pád“.) 
 

5) s. 41: Pokusila by se autorka o přesný překlad věty AUG. 218? 
 

6) s. 43: Jak autorka chápe text REG. 406? 
 

7) Na s. 15 autorka píše: „jde o synchronní lingvistiku zabývající se latinou archaické a 
klasické doby“. Dokázala by autorka dovysvětlit termín „synchronní“, který použila, a 
okomentovat, jak ona sama vnímá po zkušenosti s čtením textů pozdněantických 
gramatiků jejich přístup? (Tj. jsou to gramatiky psané rodilými, nebo nerodilými 
mluvčími? Pro rodilé mluvčí, nebo pro nerodilé? Co je jejich hlavním účelem – jde spíše 
o praktickou výuku latiny, nebo spíše o seznámení s lingvistickými teoriemi 
prostřednictvím latinského materiálu? Apod.) 

 
8) V podkapitolce 2.1.2 týkající se přízvuku latinských předložek se definuje kruhem, za 

což ovšem autorka nemůže: jejím záměrem je čtenáři sdělit, „jak je definován přízvuk 
v latině z pohledu novodobých příruček“, a následně ve zbytku práce provádět 
srovnání s texty antických gramatiků. Moderní příručky (resp. ta, z níž C. Linková 
v textu vychází) se ovšem zakládá právě a pouze na textech antických gramatiků. Má 
autorka nějaký nápad, jakou další metodou by bylo možné tyto údaje o přízvuku 
prepozic podpořit, nebo naopak vyvrátit? 

 



IV. Celkové zhodnocení 
 
Jako školitelka musím velice ocenit přístup C. Linkové k psaní bakalářské práce. Jak už bylo 
uvedeno výše, autorka se osvědčila jako kreativní a samostatná badatelka, její lingvistické 
postřehy jsou mnohdy velice trefné a schopnost práce s obtížným latinským textem na 
vynikající úrovni. Její práce nepochybně splňuje požadavky kladené na bakalářské práce 
řešené na FF UK, a proto ji doporučuji k obhajobě. Jen vzhledem k určitým formálním a 
formulačním nedokonalostem navrhuji předběžně hodnocení velmi dobře, konstatuji ale, že 
v těch složkách psaní vědeckého textu, které jsou důležitější a které předznačují budoucí 
možnou vědeckou kariéru, si autorka vedla na výbornou. 
 
 
 
 
22. srpna 2022       doc. Lucie Pultrová, Ph.D. 
 


