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Když jsem se dověděla o záměru lvy Horákové shrnout a představit v diplomové práci pokud 
možno všechny jazykové příručky rumunštiny vzniklé v českém prostředí, předpokládala jsem, že 
vznikne přehled jistě užitečný, ale možná poněkud suchopárný. Výsledek její práce je však příjemným 
překvapením. Diplomantka pátrala po učebnicích a slovnících s nesmírným zápalem a s přímo 
detektivní důkladností, což čtenáře vede k tomu, aby spolu s ní objevoval území, které dosud nebylo 
v úplnosti popsáno. Každý z nás rumunistů si časem vytváří soubor svých oblíbených pracovních 
pomůcek, např. slovníků různého druhu, a kromě toho má povědomí o existenci dalších příruček, ale 
s některými se prakticky vůbec nesetkává. V práci lvy Horákové nyní máme k dispozici souhrn, který 
zřejmě aspiruje na exhaustivnost, a dokonce nad rámec zadání uvádí i některé příručky vydané mimo 
území České republiky (zejména v Rumunsku, na Slovensku, ale také v bývalé NDR). 

Tato snaha o úplnost při sběru materiálu se jeví jako jedna z hlavních předností předkládané 
práce. Za její další klady považuji logické a přehledné uspořádání textu (9 částí je dále děleno na 
podkapitoly pomocí číselného systému), výstižnost formulací a v neposlední řadě pečlivé grafické 
zpracování. Z metodologického hlediska je třeba ocenít, že diplomantka zaměřená na aplikovanou 
lingvistiku s úspěchem používá postupů soudobé informační vědy. 

Obsahové jádro práce představují 4., 5. a 6. kapitola (s. 5-46), v nichž jsou utříděny a 
představeny jazykové učebnice, konverzační příručky a slovníky věnované rumunštině. Tento cizí 
jazyk nepatřil a nepatří v naší zemi k nejžádanějším, o to je však překvapivější zjištění, jak velký 
počet příruček u nás za posledních více než sto let vyšel a jak jsou velice různorodé, podle toho, 
jakému adresátovi byly určeny a jakým potřebám odpovídaly. Názorná prezentace bibliografických 
údajů (např. "časová osa", s. 51-52) umožnuje čtenáři zamyslet se nad širším historickým a 
společenským kontextem vydávání příruček didaktického a lexikografického charakteru. Není např. 
pouhá náhoda, že první učebnice Rumunsky snadno a Iychle z proslulé Vymazalovy série vychází v 
roce 1897, takřka současně s prvními českými překlady z rumunské literatury (Slaviciova Hospoda U 
,štěstí, 1889; Caragialův Hřích a jiné novely, 1895). Podobně můžeme sledovat stoupající počet a 
větší rozmanítost jazykových příruček v meziválečné době, po uzavření Malé Dohody, a potom opět 
po uzavření hospodářských a kulturních smluv mezi dvěma státy v rámci jednoho politického bloku. 
Zajímavé jsou i poznatky vyplývající z tematického porovnávání konverzačních příruček (s. 26-27): 
jistá doba např. přála armádní tematice, pro minulý režim bylo naopak nežádOUCÍ konverzovat o 
náboženství. čtenář s údivem opouští apriorní představu, že každá konverzace musí pojednávat téma 
"počasÍ": podle předložené statistiky je zastoupeno pouze v 59% příruček, zato ve všech najdeme 
jídlo, nápoje a číslovky. Při svém pátrání narazila autorka také na několik edičních záhad, např. na 
otázku, kdo je skutečným autorem turistické příručky Světový tlumočník 26 řeči vydané ve 
Strakonicích r. 2001 (nejde náhodou o plagiát?), anebo ve kterém roce byl vydán jediný česko
rumunský slovník většího rozsahu, Dictionar ceh-romdn (Ed. Academiei R.S.R., s. d.) - bylo to v r. 
1966 (podle Katalogu NK ČR), nebo 1967 (tj. 6 let po vydání Rumunsko-českého slovníku v Praze), 
anebo 1968 Gak uvádí J. Felix, jeden ze spoluautorů)? Závěr práce (s. 58) stručně a pregnantně 
charakterizuje současný stav v oblasti jazykových příruček rumunštiny, kde dlouhodobě přetrvávají 
určitá bílá místa, ale kde na druhé straně lze očekávat prudký rozvoj elektronických médií. 

Jak vyplývá ze všeho, co bylo uvedeno výše, práce má značnou informativní hodnotu a její 
četba je nejen poučná, ale také inspirativní. Jelikož jde o práci diplomovou, vrátím se nyní k jejímu 
zadání, abychom mohli zjistit, do jaké míry bylo naplněno. Práce měla obsahovat tyto části: 

- nástin historie mmunistiky v česk)'ch zemích 
- bibliografie jazykových přímček mmunštiny vydaných na území ČR 
- obsahová analýza konverzačních přímček mmunštiny 



- rumunština jako cizí jazyk - anal)'za učebnic 
- vývoj stupně obtížnosti podle společného referenčního rámce pro jazyky, vypracovaného Radou Evropy 
- analýza rozsahu a tematického zaměření dvojjazyčných slovníků 
- přehled učebních pomůcek rumunských reálií 

Lze konstatovat, že předložená práce většinu stanovených úkolů přiměřeným způsobem splňuje. 
Některé kapitolky, např. ty, jež se týkají historie české rumunistiky nebo Společného referenčního 
rámce pro jazyky, jsou velmi stručné až heslovité, což však nepovažuji za nedostatek, protože 
v těchto případech jde jen o uvedení do jistých kontextů. Problém spatřuji v něčem jiném, a sice 
v původním záměru analyzovat učebnice, konverzační příručky a slovníky. V textu práce nikde 
nenajdeme podrobný rozbor díla z rozličných aspektů včetně hodnotícího. Ostatně sama autorka 
explicitně uvádí svůj záměr pouze "mapovat" tuto produkci (např. na s. 3 a 13) a vzdává se 
kritických soudů (viz např. poznámku o archaičnosti jazyka jedné učebnice, s. 9). Její "analýzy" jsou 
spíše stručným popisem či charakteristikou daného díla, většinou v rozsahu několika řádek, případně 
statistickým srovnáním tematiky publikací obdobného druhu. Znovu opakuji, že i tímto "mapováním" 
vznikla průkopnická a záslužná práce, navíc splňující podmínku potřebného rozsahu (má 65 stran bez 
příloh). Od ní by se však mohl odvíjet další výzkum zaměřený na posouzení učebnícových a 
slovníkových prací z hlediska současné didaktiky a lexikologie. 

Pokud jde o jazykovou stránku předkládané práce, s radostí konstatuji, že Iva Horáková se 
vyjadřuje nejen gramaticky správně a terminologicky přesně, ale i na uspokojivé stylistické úrovni. 
Jen výjimečně se v textu setkáme s prohře škem ve větné interpunkci ("stručný, zpopularizovaný, 
gramatický výklad", s. 8; "více než 110 letá, učebníce", s. 12), s neobratnou vazbou ("doplněn o 
poučení o ... ", s. 37; "termíny, jejichž užívání zapříčinily ... ", s. 45), s použitím výrazu z módního 
žargonu ("vlajková loď rumunské bohemistiky", s. 45). Drobné stylistické doporučení: ve vztažných 
větách by bylo vhodné střídat příliš frekventované zájmeno "který" se zájmenem ,jenž". Rovněž 
rumunské resumé je napsáno kultivovanou rumunštinou Gen ve větě o Rumun.~tině pro samouky 
vypadlo jedno důležité slovo: "actualelor norme ortografice ", s. 61). Technícká připomínka 
k číslování poznámek: podle zavedeného českého úzu se čísla poznámek umísťují za diakritickýmí 
znaménky. 

Jsem přesvědčena, že práce Ivy Horákové plně odpovídá nárokům kladeným na 
absolventskou práci. Domnívám se, že tento celkový pohled na oblast jazykových příruček a 
slovníků rumunštiny by mohl pro autorku znamenat východisko k hlubšímu studiu zvolené tematiky. 

V Praze dne 15. 9. 2010 

Libuše Valentová, 
vedoucí diplomové práce 


