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Jmenné derivační sufixy ve slovanštině a latině 

 

Jana Pernicová v práci předkládá důkladné srovnání derivačních sufixů v slovanštině a latině. Téma 

práce kvůli rozsáhlému materiálu vhodně omezila „jen“ na sufixy, jimiž se ve slovanštině odvozují 

substantiva, ale i tak práce čítá 126 stran. Vyznačuje se propracovanou strukturou výkladu a 

promyšleným metodologickým přístupem. Diplomantka kriticky zpracovala relevantní odbornou 

českou i cizojazyčnou literaturu o slovotvorbě indoevropské, latinské a slovanské a jako hlavní princip 

pro kategorizaci sufixů zvolila sémantické hledisko. Těžiště práce tvoří výčet a analýza ie. sufixů podle 

sémantických kategorií s jejich následnými realizacemi v latině, staroslověnštině a češtině, které jsou 

dokládané bohatým jazykovým materiálem ze sekundární literatury. Práce je opatřena rozsáhlým a 

podrobným poznámkovým aparátem, který ulehčuje hlavnímu výkladu a podporuje jeho plynulost a 

vyváženost. Do poznámek pod čarou jsou vhodně umisťovány citace, komentáře k výkladu, 

poznámky k etymologii, různé odkazy, další příklady a jiné jazykové paralely apod. 

Diplomantka při zpracování tématu neopomíjí odlišné etymologické výklady téhož slova a 

všímá si problému možného paralelního tvoření. Pečlivé kritické zpracování pramenů se odráží mj. 

v tom, že se v práci nejednou upozorňuje na nesrovnalosti a faktické chyby v odborné literatuře. 

Zvolená metoda sémantické klasifikace sufixů a jejich analýza přináší plody v dílčích závěrech, ke 

kterým diplomatka dochází, o zřetelných souvislostech a paralelách či naopak o nesouvislostech 

sufixů. Na práci především oceňuji vědomou reflexi odlišného pohledu na jazyk z diachronního a 

synchronního hlediska. Práce reflektuje rozpory v slovotvorném hodnocení a zařazení slova podle 

synchronního a diachronního přístupu (například problematika sufixu -an v dnešní češtině).  

 

Po formální a obsahové stránce mám k předkládané práci jen drobné výhrady, upřesnění a náměty: 

1. Nečetné pravopisné chyby (např. na str. 59 substantvizaci místo substantivizaci, na str. 68 

tety místo tedy, na str. 101 susixem místo sufixem, na str. 108 holubice místo holubicě) 

z hlediska rozsáhlosti a obsahové náročnosti celé práce považuji vcelku za zanedbatelné. 

2. Lat. pīlum ,oštěp, kopí‘ (str. 65) se řadí spíše mezi NI než mezi NL (viz Pultrová 2011: 126). 

3. U jmen hromadných jsou uvedeny stč. sufixy -é, -ie a sekundární -ovie/-ěvie (str. 112). 

Stč. sufix -é u kolektiv jedlé, jmelé, kolé ap. bychom měli spíše označit jako poziční variantu 

sufixu -ie po fonému l, danou ztrátou palatalizovanosti tohoto fonému (srov. HMČ 94). Z 

tohoto důvodu HMČ (str. 284) v oddíle o sufixech u stč. kolektiv sufix -é nezmiňuje. 

Náležitější by tedy bylo uvést sufix -é stejným způsobem jako sekundární sufix pro kolektiva 

-ovie/-ěvie, tedy jako stč. sufix -ie/-é.  

4. V úvodní kapitole bych uvítala formou poznámky pod čarou upozornění, v jakém pojetí 

jsou v práci použity některé problematičtější termíny, např. kompozitum. Termín 

kompozitum, který odpovídá angl. compound (Pultrová 2011: 15), označuje zvl. z pohledu 

etymologie také slova jako lat. advena, collēga, č. zvěd, souhvězdí, která jsou v synchronní 

české lingvistice někdy označována jako prefixální a prefixálně-sufixální odvozeniny (srov. 

ESČ 342). 



5. Jako námět k dalšímu rozšíření bych doporučila čerpat materiál pro starou češtinu 

z dalších zdrojů, zvl. slovníků: např. k stsl. příbuzenskému jménu bratan se sufixem -anъ 

můžeme uvést i paralelu ze staré češtiny, a to stč. bratran ,syn otcova bratra, bratranec‘. 

 K práci mám jedinou otázku k etymologii slova vinař: Opravdu uvažujete o přímém 

motivačním vztahu latinského vīnārius a českého vinař (viz str. 28 a 121)? Nemohlo by se u vinaře 

jednat o denominativum z víno (ať už je víno praslovanské slovo, nebo stará přejímka prostřednictvím 

němčiny z latiny, srov. Rejzek 2001: 712), stejně jako stsl. denominativum vinarjь, jak uvádíte na str. 

44? Pak bychom výrazy vīnārius a vinař spíše hodnotili jako paralely. 

 Diplomová práce Jany Pernicové je velmi dobrou závěrečnou prací, která důkladně a kriticky 

zpracovává obtížné a rozsáhlé téma. Z toho důvodu ji velmi ráda doporučuji k obhajobě 

s navrhovaným hodnocením výborně.  
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