
Oponentský posudek na bakalářskou práci Ariela Laurencia Tacoronteho 

Gramatické deskriptory jazyka Tajné kroniky Mongolů 

(61 str., 8 str. příloh, Praha 2009) 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou jazyka nalezené verze Tajné kroniky 

Mongolů, a to konkrétně problémem popisu vybraných mongolských afixů v čínštině. Autor 

pracuje s doslovným překladem do čínštiny a vytýká si za cíl potvrdit domněnku, že tento 

překlad není pouhým doslovným překladem, ale výkladem gramatických funkcí afixů 

mongolského jazyka. Domnívá se tedy, že tento text sloužil jako učebnice tehdejšího 

mongolského jazyka. Protože čínština je izolujícím jazykem, který neoznačuje čas nebo 

gramatické kategorie morfologickými prostředky, sestavila si pro označení neznámých jevů u 

cizích jazyků, v našem případě pro mongolštinu, soubor gramatikalizovaných slov s funkcí 

indikátorů. Ariel Laurencio zavádí svůj nový termín pro tyto indikátory či markery, a to slovo 

deskriptor, protože lépe vystihuje popisný ráz částic v čínské glose. 

Práce je rozdělena do čtyř kapitol, stěžejní kapitola je však kapitola první "Mongolské afixy a 

jejich čínské deskriptory v TKM", která předkládá soubor gramatikalizovaných slov, 

indikátorů, označujících různé mluvnické kategorie staré mongolštiny (jmenné skloňovací 

koncovky - pádové koncovky, slovesná jména a slovesné afixy - koncovky finitních sloves, 

koncovky konverb, flektivní vpony). Nejsem ani lingvista ani sinolog, takže se těžko mohu 

vyjadřovat ke zvoleným termínům, ale navrhovala bych autorovi, aby zvážil použití termínu 

"flektivní vpony", zda v mongolštině jde skutečně o infixy či jen sufixy (-gd-, -lc-, -uul

apod.). Snad ještě poznámka ke členění práce, poněkud nezvykle působí seznam literatury a 

přílohy, které jsou považované za samostatné kapitoly na úkor kapitoly první, ta by si 

zasloužila rozdělit alespoň na dvě kapitoly samostatné. 

Celkově se domnívám, že jde o velmi přínosnou práci s mnoha detailními informacemi o 

dobové technice popisu gramatických jevů a o předklasické a střední mongolštině vůbec. 

Autor se snaží: "nabídnout systematizaci morfologické podoby tehdejší mongolštiny, která by 

mohla sloužit jako reference pro práci s textem TKM, ale i jinými reprezentativními texty 

střední mongolštiny, stejně jako základ pro syntaktické rozbory textu" (str. 8). 



Práce je pečlivě vypracována, je uveden bohatý seznam literatury k tématu a zajímavé jsou i 

přílohy se seznamy indikátorů používaných ve starých překladech buddhistických textů a 

seznam deskriptorů vyskytujících se v TKM s anglickým komentářem. Příloha č. 5 nám 

předvádí statistické údaje, které však autor sám poněkud zpochybňuje v závěru: " ... některé 

statistické výsledky mohou být v rozporu s údaji prezentovanými na předcházejících 

stránkách ... " (str.51)7 Velmi oceňuji také kvalitu českého jazyka, vzhledem k tomu, že pro 

autora nepředstavuje jazyk mateřský. 

Přes některé vytknuté maličkosti však jde o velmi kvalitní práci, splnila cíl, který si autor 

stanovil, a navrhuji hodnocení výborné. 

V Praze dne 12.9.2009 

oponent 


