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Posudek na diserta!ní práci
„Verbální prefixy v horní lu"ické srb#tin$.
Odlu!itelné p%edpony ve star#í lu"ické srb#tin$
a jejich ekvivalenty v moderní lu"ické srb#tin$“
p%edlo"enou paní Katjou Branka!kec
P!edlo"ená diserta#ní práce se zab$vá velmi zajímav$m fenoménem (horní) lu"ické srb%tiny, toti"
konkurencí „star$ch“ slovesn$ch p!edpon, které jsou typické pro v%echny slovanské jazyky, s „nov$mi“
p!edponami, které vznikly s p!íslovcí, #ástic a jin$ch slovních druh& a vyskytují se v jin$ch slovansk$ch
jazycích jen ojedin'le a okrajov'. Mají také zvlá%tnost, "e jsou odlu#itelné, tj. jejich pozice ve v't' variuje, a siln' napomínají podobné jevy v n'm#in' („trennbare Präfixe“). Existence t'chto nov$ch p!edpon, kter$m autorka !íká „slovesné #ástice“ (viz dole), je v sorabistice dávno známá, dlouho byly v%ak
pokládány puristicky za interference s n'm#inou, které se mají „vym$tit“, a staly se p!edm'tem v' deck$ch studií a" v druhé polovin' 20. století. V posledních letech bylo dob!e popsáno jejich u"ívání
v ná!e#ích a ve dne%ním spisovném jazyce (kde jich zna#n' ubylo po puristické p!estavb' lu"ické
srb%tin') a byly vysloveny r&zné teze o jejich specifice – nap!. "e pomáhají p!i tvo!ení vidov$ch dvojic.
Autorka se rozhodla prozkoumat tento fenomén d&kladn' a v%estrann', a to hlavn' srovnáním korpu su doklad& z prvního p!ekladu bible do horní lu"ické srb%tiny (v roce 1728) s nov$m vydáním bible
z let 1966–76 a s n'meck$m originálem, tj. p!ekladem Martina Luthera (ve verzi z roku 1545). Tímto
postupem se má zjistit jak stav p!ed puristickou p!estavbou jazyka v 19. století tak i po n'm. Dále autorka p!ivádí doklady z r&zn$ch jin$ch text& (viz podrobnosti na s. 15–16) a také diskutuje údaje o u"ívání odlu#iteln$ch p!edpon v ná!e#ích a ve dne%ním mluveném a psaném jazyce. (lov'k, kter$ je
zvykl$ pracovat s velk$mi korpusy slovansk$ch jazyk&, si tu ob#as myslí, "e je doklad& málo a mohlo
by jich b$t více, ale t!eba p!ihlí"et také ke problém&m p!i získání t'chto doklad& – v't%inu svého
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korpusu autorka p!epsala sama! A kdy" si srovnáme její korpus s tím, co bylo zvykem v dobách, kde
nebyly je%t' k dispozici elektronické korpusy v&bec, korpus je ur#it' p!im'!en$ ú#el&m pr&zkumu.
Po p!edstavení korpusu autorka dává v druhé #ásti první kapitoly p!ehled o teoretick$ch podkladech
své práce a o dosavadní literatu!e. Tato kapitola na mne ud'lala velk$ dojem tím, "e autorka opravdu
zná ve%kerou relevantní literaturu, nejenom sorabistickou a germanistickou, ale také v%eobecn'ji
slavistickou, v#etn' nov'j%ích anglicky psan$ch prací Bermela a Dickeyho, které dosud nebyly
v slovansk$ch zemích p!ijímány. P!itom není ani tak d&le"itá úplnost literatury, ale hlavn' se poda!ilo
autorce názorn' ukázat, kolik faktor& hraje roli p!i popisu p!ejímání a adaptování n'meck$ch odlu#i teln$ch p!ípon ve star%í lu"ické srb%tin' a p!i vysv'tlení dal%ího v$voje. Jde tu mimo jiné o rozhrani #ení t'chto p!ípon od p!íslovcí a jin$ch slovních druh&, o otázku, jak siln' je gramatikalizován slovesn$
vid ve star%í a nov'j%í lu"ické srb%tin', jaké má v$razové prost!edky atd. A jde nakonec také o otázku,
jak fungoval jazykov$ kontakt p!i p!ejímání t'chto jednotek.
Celkem souhlasím s postupem autorky. Dá se sice diskutovat o tom, jestli termín „Partikelverb“ je
úpln' vhodn$, kdy" se #ástice ve slavistice v't%inou definují jinak (toti" spí%e pragmaticky nebo z hlediska anal$zy dialogu), ale tím "e je termín úpln' b'"n$ v germanistice a "e jde o jev, kter$ vznikl
v slovanském jazyce v kontaktu s n'm#inou, zdá se tady p!im'!en$. V't%í potí"e mám jen s termíny
„protoperfektiv“ a „protoimperfektiv“, které autora navrhuje na stránce 81 a tím navazuje na Bermela a
Lehmanna. Sama sice !íká, "e jde prost' o to rozli%ovat aspektualitu sloves ve star%í lu"ické srb%tin'
od toho, jak je vid sloves popisován v aktuální kodifikaci – co" nevylu#uje, "e tehdy u" existoval gramatikalizovan$ slovesn$ vid –, ale cituje potom Lehmanna, kter$ vyslo ven' myslí na slovesa, která
je%t' nem'la gramatick$ vid, ale lexikální. Autorka by se z jedné strany m'la rozhodnout, jestli p!ipou%tí pro star%í lu"ickou srb%tinu gramatikalizovan$ slovesn$ vid, a by z druhé strany m'la vybrat termín, kter$ nevyvolává p!íli% mnoho asociací. Já si osobn' myslím, "e i ten systém, kter$ popisuje Ber mel pro star%í ru%tinu, je vidov$ systém sui generis, co" je jasné u" na pozadí toho, "e je velmi
podobn$ vidovému systému star%ích a nov$ch západoslovansk$ch jazyk&. A proto nevím, jestli je dob ré mluvit o protoperfektivních a protoimperfekivních slovesech – proto"e proto- vyvolává asociaci, "e
%lo je%t' o n'co jiného ne" vid (jak napr. Protobulha!i nebyli Bulha!i).
Velmi zajímavé a moderní se mi zdají úvahy autorky o roli jazykového kontaktu p!i vzniku tohoto
fenoménu. Na základ' nov'j%ích prací Thomasonové a Kaufmanna, ale také m$ch prací o #esko-n'meckém kontaktu formuluje na stránce 151 d&le"ité zásady, toti" za prvé, "e v$voj odlu#iteln$ch p!ed pon byl ovlivn'n jak kalky tak i v%eobecn$mi v$vojov$mi tendencemi, typick$mi pro moderní spisovné
jazyky, a za druhé, "e b'hem puristické p!estavby a po ní do%lo k p!ejímání slovovorn$ch struktur na
onomaziologické úrovni.
Druhá, nejdel%í kapitola (s. 162–321) je v'nována podrobnému rozboru více ne" t!iceti „slovesn$ch
#ástic“, které p&vodn' m'ly prostorov$ v$znam. Autorka analyzuje v%echny doklady t'chto #ástic, kte ré na%la ve svém korpusu, a dochází k velmi diferencovan$m a zajímav$m v$sledk&m. Fakticky m&"e
dokázat, "e se p!ibli"ování t'chto #ástic k opravdov$m p!edponám omezuje na n'kolik málo p!ípad&
(hlavn' won, horje, delje a pár dal%ích), "e u"ívání t'chto prvk& jako p!íslovce a p!edlo"ky je ve star%í
lu"ické srb%tin' stále docela b'"né (zvlá%* u n'kolika !id%ích v't%ina #ástic, ale také u jin$ch) a "e me -
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chanismy puristické p!estavby se r&zní v obou p!ípadech. U" je také vid't to, o #em autorka pozd'ji
jedná ve #tvrté kapitole, toti" "e role #ástic pro slovesn$ vid se dá tém'! zanedbávat.
Anal$za zará"í svou d&kladností a d&sledností, ale t!eba !íct, "e se ob#as #te slo"it', proto"e je a"
p!íli% d&kladná. Myslím, "e autorka by tu mohla zkrátit text p!ed kni"ním vydáním, ale také by m'la
dbát o to, aby se v textu diskutovaly jen doklady, které tam opravdu jsou – místy jsem m'l dojem, "e
vypadly doklady a p!esto se k nim odkazuje. Dále myslím, "e autorka ob#as p!em$%lí a" p!íli% o motivech p!ekladatel& z %edesát$ch let, m'la by také po#ítat s mo"ností variace, tj. s tím, "e jisté varianty
pro p!ekladatele mohly b$t ekvivalentní, tak"e mohli zvolit jednu nebo druhou.
T!etí kapitola (s. 322–351) se zab$vá t'mi p!ípady slovesn$ch #ástic, které mají abstraktní v$znam a
tímto se vzdálily od p&vodního prostorového v$znamu, spojeného s p!íslovci a p!edponami. Autorka
m&"e ukázat, zase na základ' d&kladné anal$zy toho samého korpusu, "e podobná u"ívání jsou spí %e periférní a vyskytují se hlavn' u #ástice won a horje. Ve #tvrté, zase pom'rn' dlouhé kapitole (s.
352–506) autorka diskutuje mo"nou roli slovesn$ch #ástic. Roz%i!uje tu korpus a p!ivádí dal%í doklady
syntetick$ch tvar& minulého #asu z 1. knihy Moj"í%ovy. Ukazuje, "e je spí%e málo doklad&, kde oprav du mluvit o tom, "e slovesné #ástice ozna#ují vid – jde hlavn' o slovesa pohybu, o nich" je v%ak známé, "e mají !adu dal%ích zvlá%tností, komplikujících situaci. Ale jak u sloves pohybu tak u n'kolika
dal%ích sloves tendence star%í lu"ické srb%tiny vypadá spí%e tak, "e se rozvíjejí dvojice typu won wuwje"# – wo wje"# nebo horje napisa# – horje pisa#, co" znamená, "e slovesná #ástice p!ejímá
slovotvornou funkci a „stará“ p!edpona ozna#uje vid. V nové lu"ické srb%tin' tu fungují vlastn' jen
p!edpony, ale s mnoha zvlá%tnostmi, které se dají vysv'tlit stá l$m kontaktem s n'm#inou (nap!. vysoká frekvence zdvojen$ch p!edpon). Na konci této kapitoly au torka diskutuje p!íklady, kde moderní
p!ekladatelé u"ívají dokonav$ vid tam, kde je v starém textu slovesná #ástice. Domn'nka, "e tato
#ástice mohla ozna#ovat dokonav$ vid, se v%ak p!i podrobné anal$ze nepotvrdila.
Práce kon#í krátk$m shrnutím (s. 507–509), které se soust!e+uje na v$sledky o slovesn$ch #ásticích,
ale také formuluje n'kolik dal%ích otázek o slovesném vidu v lu"ické srb%tin', ale také o jednotliv$ch
#ásticích, jejich" funkce nemohla b$t vyjasn'na úpln'.
Chci shrnout sv&j posudek takto: Jedná se o velmi zajímavou a d&le"itou práci, která zna#n' roz%i!uje
na%e znalosti o slovesné slovotvorb' star%í horní lu"ické srb%tiny a o její p!estavb' v d&sledku puristick$ch zásah& 19. a 20. století. P!edlo"ená práce ve vy nikající mí!e plní v%echna kritéria, po"adovaná
pro diserta#ní práci na Filozofické fakult' Univerzity Karlovy (a kdekoli jinde), tak bez v$hrad doporu #uji Filozofické fakult' její p!íjetí.

(Prof. Dr. Tilman Berger)

