
Posudek DP Jany Pernicové Jmenné derivační sufixy ve slovanštině a latině 

     

      Historickosrovnávací slovotvorbě se věnuje v indoevropských jazycích výrazně menší 

pozornost  než  jiným jazykovým rovinám – fonologické, morfologické či lexikální. Přitom 

diachronní zkoumání afixů různých chronologických vrstev může historickosrovnávací 

jazykovědě přinést mnohé zajímavé poznatky. Latina a slovanské jazyky mají velmi málo 

společných rysů v oblasti fonologie a morfologie, ale v oblasti derivačních sufixů má 

slovanština s latinou celou řadu paralelních sufixů; zdá se, že více jich najdeme jen 

v gramaticky a lexikálně výrazně bližších baltských jazycích.  

      Diplomantka Jana Pernicová se ujala náročného úkolu latinsko-slovanské korespondence 

v oblasti derivačních sufixů porovnat a posoudit. Mohla se opřít o svou dobrou znalost latiny 

a slušnou orientaci i v ostatních hlavních indoevropských jazycích. Vzhledem k rozsáhlosti 

materiálu bylo nakonec potřeba omezit téma práce jen na derivační sufixy jmenné. 

     Autorka od začátku přistupovala k práci značně samostatně. Původní představa byla, že  

komparace sufixů bude spíš na bázi sémaziologické – vyjde se z příbuzných tvarů v latině a 

slovanštině a bude se zkoumat další vývoj a sémantické rozlišení v obou jazykových větvích. 

Diplomantka se však po shromáždění a zhodnocení materiálu přiklonila k přístupu 

onomaziologickému a třídí sufixy na základě dokulilovského pojetí onomaziologických 

kategorií. Tento přístup zřejmě umožňuje systematičtější klasifikaci sufixů a je 

z metodologického hlediska zcela v pořádku, na druhé straně poněkud oslabuje diachronní 

rozměr zkoumání (splývání chronologických vrstev sufixů) a vede k usouvztažňování 

některých sufixů, které spolu historicky nesouvisí (např. lat. –tiō/-siō a č. –ní, -tí), i 

k opakovanému uvádění a komentování některých sufixů (což může čtenáři poněkud ztěžovat 

orientaci).  

      Věcných připomínek mám jinak jen málo. Přejímání lat. sufixů –ānus a –icus ve 

slovanských jazycích bych nestavěl na stejnou úroveň jako přejetí sufixu –ārius (Závěr, s. 

120); v prvních dvou případech je míra vlivu sporná. Jak už bylo řečeno, vzhledem 

k autorčinu pojetí je v práci potlačeno třídění sufixů podle stáří, které by snad mohlo více 

napovědět o pozici slovansko-latinských slovotvorných paralel v rámci celého 

indoevropského jazykového společenství. To, že v tomto ohledu autorka nedochází 

k žádnému konkrétnějšímu závěru, však nelze uvádět jako výtku – pokud vím, žádné výklady 

a hodnocení slovotvorných paralel tu nenabízejí ani renomovaní indoevropeisté.  

     Analýza jednotlivých sufixů je provedena jak v části latinské, tak v části slovanské velmi 

fundovaně, důkladná pozornost je věnována jak formální, tak sémantické stránce přípon.  

Autorka poučeně pracuje se sekundární literaturou, nepřejímá její hodnocení mechanicky, ale 

zaujímá k němu své stanovisko. Z hlediska kompaktnosti textu by možná prospěla určitá 

redukce doslovných citací, ale jinak je text i přes svůj náročný obsah formulován 

srozumitelně a stylisticky – až na malé výjimky – obratně. Kromě několika nevýznamných 

překlepů je práce bez chyb, což je třeba ocenit i vzhledem k typograficky náročnému textu 

s množstvím citovaných slov ze starých indoevropských jazyků.  

      DP Jany Pernicové nepochybně ve všech ohledech splňuje požadavky kladené na tento 

druh prací a já ji rád doporučuju k obhajobě s hodnocením „výborně“.  

 

   

                                                                                              doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. 

 

 

                                           

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posudek BP Ivany Petrželové Čeština španělských mluvčích (případová studie) 

 

     I přes užití plurálu v názvu se BP Ivany Petrželové zabývá analýzou češtiny jednoho 

nerodilého mluvčího, španělsky mluvící studentky původem z Hondurasu. Hlavním úkolem 

bylo popsat a klasifikovat jazykové chyby v jednom psaném  a jednom mluveném textu 

především z hlediska negativního jazykového transferu (interference).  Autorka tak musí 

prokázat slušnou znalost mateřského jazyka zkoumaného mluvčího i schopnost správně 

klasifikovat chyby v jednotlivých jazykových rovinách svého mateřského jazyka.  

     K vlastní analýze přistupuje autorka po krátké teoretické části, v níž se zabývá  metodami 

výuky cizích jazyků a teorií jazykového transferu. Při vlastní analýze volí separátní pojednání 

chyb v textu psaném a textu mluveném, což vede často k opakování a odkazování k tomu, co 

již bylo řečeno v první analýze. Za poměrně závažný teoretický nedostatek považuju 

nerozlišování prvků fonetické a grafické roviny, v autorčině pojetí hláska – písmeno, k čemuž 

asi přispívá i nepříliš šťastně zvolený název  kapitoly 3.1.  Píše-li tedy na s. 20, že ve 

španělštině hlásku ě nenalezneme, chce se poněkud ironicky dodat, že v češtině od 15. st. také 

ne; totéž platí o hlásce y. Ve španělštině zase oproti tvrzením autorky neexistuje hláska /h/, je 

tam ale /č/. Další terminologickou nepřesností je užití termínu skloňování tam, kde má na 

mysli rodové rozdíly mezi adjektivy (s. 35 a dále 28 a 47, kde se mluví dokonce o vlivu 

španělského skloňování). Polemizovat lze také s některými dalšími formulacemi týkajícími se 

interpretace chyb zkoumané studentky. Sporné je tvrzení, že „při psaní tvrdého a měkkého i 

chybuje jen kvůli špatné výslovnosti“ (s. 25). Na s. 29 se uvádí, že studentka „často slovesa 

ve větách vynechává“, ale jde jen o dva případy vynechání sponového být ve vedlejší větě. U 

spojení do Ríme bych netvrdil, že jde o správný pád a  záměnu rodu, a ve větách Českou 

republiku se mi hodně líbí a (jídlo český) se mi hodně líbí zase že jde o podvědomou záměnu 

s mám rád, podle mých zkušeností s češtinou pro cizince jde prostě o syntakticky, resp. 

sémanticky nezvládnuté užití základního a nejužívanějšího slovesa pro vyjádření pozitivního 

vztahu. Nejvíc nelze označit za  tvar třetího stupně příslovce víc (s. 29) a šp. pistola není 

samozřejmě z českého pistole (s. 10). Otázkou je, zda označovat obecněčeské tvary 

v mluveném projevu za chybné či nesprávné. Autorka vůbec má tendenci hledat a 

doporučovat nápravu jazykových nedostatků respondentky, často však sklouzává k frázím – 

to opět dokazuje, že při studiu cizího jazyka je nesmírně důležité neustále se jakýmkoli 

způsobem vzdělávat (s. 37); tyto chyby opět neodstraní ničím jiným, než neustálým 

opakováním české gramatiky (s. 49). Ještě bych měl jednu drobnou pochybnost  k přepisu 

mluveného projevu – skutečně jde u slov jako nebiděla, boda, podíbat o naše ražené b, nebo o 

španělskou bilabiální frikativu, která respondentce vlivem stejné výslovnosti v, b ve 

španělštině „ujela“? 

    S výjimkou oněch dvou výhrad terminologických tedy jde spíš o drobnosti formulační a 

sporné interpretace některých jevů. Kromě pár chyb v interpunkci se v práci nevyskytují 

formální nedostatky. Práce splňuje požadavky kladené na BP a doporučuju ji k obhajobě.  

        

Hodnocení: velmi dobře                                                doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. 



 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Posudek BP Ladislavy Brožové Pravopis přejatých slov v současném denním tisku 

 

      BP Ladislavy Brožové se zabývá aktuálním pravopisným tématem, psaním cizích slov 

v denním tisku. Jde především o pravopisné jevy, jichž se dotkly úpravy z r. 1993, tedy  psaní 

s/z, délky vokálů (on/ón aj.), pozornost je věnována také slovům na –ing/-ink. V první části 

autorka přibližuje Pravidla z roku 1957, pak tolik diskutovaná  pravidla z r. 1993, která 

později byla upravena Dodatkem. V praktické části pak zjišťuje, jak se nová Pravidla 

uplatňují v denním tisku, konkrétně v denících MF Dnes, LN, HN, Právo a Blesk. Své 

výsledky porovnává s korpusovým průzkumem Neila Bermela. Výsledky, ke kterým autorka 

dospívá, jsou celkem očekávané. Deníky upřednostňují podoby se z tam, kde se objevovalo 

už před r. 1993, v případě povolených dublet volí konzervativnější variantu (-ismus, režisér 

apod.). Ve slovech na –on se preferují spíš krátké varianty, jen deník Právo dává přednost 

délce. Celkově se však deníky mezi sebou příliš neliší. Výsledky jsou prezentovány 

v přehledných tabulkách, zpracování je na dobré úrovni.        

       Dílčí výhrady budou směřovat především k dvěma oblastem, které přímo s hlavním 

tématem práce, tedy s vlastní analýzou pravopisu přejatých slov v denním tisku, nesouvisejí. 

V části přibližující polemiky lingvistů nad Pravidly z r. 1993 jsou především Stichovy články 

reprodukovány jazykově poněkud necitlivě. Výroky z 90. let o Pravidlech z r. 1957 lze sotva 

označit za kritiku nového pravopisu (s. 18). Stich ve své vytříbené polemice neoznačuje 

souhrnně názory svého oponenta za „nesmyslné bláboly“, ale větou „To už je s odpuštěním 

blábol“ reaguje na konkrétní výrok (tamtéž). Pokud v druhém článku Stich mluví s notnou 

nadsázkou o svém „osobním selhání“ (šlo o rezignaci na přípravu pravidel psaní antických 

jmen), nemělo by asi být toto slovní spojení  užito v autorčině vážném komentáři (s. 19), atd.    

       Nepřesnosti se objevují  v komentářích k původu přejatých slov. Slovo izolace nemá ř. 

předponu izo- (izotop apod.), ale je lat. původu (s. 30 aj.). Autorka dost přesně nerozlišuje, 

zda slovo skutečně z nějakého jazyka pochází, či je pouze na základě elementů tohoto jazyka 

utvořeno. Tak nelze napsat, že slovo karoserie pochází z latiny či že benzin jsme přejali z lat. 

benzoe (s. 32). Také slova na –ismus nepocházejí přímo z latiny či řečtiny (s. 30), ani se 

z těchto jazyků nerozšířila do Francie a Německa a odtud k nám (s. 34), ale byla většinou 

uměle z latinských a řeckých základů utvořena. 

      V práci je minimum pravopisných chyb a překlepů (zaznamenal jsem 2x nadbytečnou 

čárku před souřadicím a + podmětovým to, s. 12, 24, tvar nejednosti místo nejednotnosti, s. 

12), vytknout lze některé stylisticko-syntaktické neobratnosti: jiní se proti nim vyhrazují (s. 

22), ohledně délky vokálů se ve prospěch dlouhého psaní zasadilo Právo (s. 55). 

V souvislosti s poslední větou na s. 34 bych se pak autorky zeptal, zda si skutečně myslí, že 

pokud se grafická adaptace anglicismů vyvine případ od případu (takový stav trvá v češtině 

v podstatě nejméně sedm desetiletí), zavládne chaos. 

     BP Ladislavy Brožové doporučuju k obhajobě a hodnotím známkou: výborně  až velmi 

dobře (podle průběhu obhajoby). 

 



                                                                                     Doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.    

      

         


