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Disertační práce Mgr. Kamily Smejkalové teoreticky rozpracovává pojmovou dvojici centrum 

a periférie (jazykového systému), prozkoumává půdu pro možnost využití této dvojice pojmů 

v popisu spisovné normy a prakticky ji aplikuje na dvě oblasti formální morfologie substantiv 

v současné češtině: na deklinační systém původně a-kmenových a ja-kmenových feminin 

a na deklinační systém proprií. Jde o téma přínosné a aktuální, neboť pojmová dvojice 

centrum a periférie dosáhla od svého zavedení do strukturního uvažování o jazyce značného 

věhlasu a stala se konceptem masívně užívaným, a přitom nebyla rozpracována natolik 

detailně, aby bylo v uvažování o ní „všechno jasné“.  

Úvodní kapitoly práce rekapitulují a rozvíjejí pojetí centra a periférie rozpracované pražskými 

lingvisty funkčně-strukturní orientace. Představují tento koncept jako pomůcku pro 

vysvětlení jazykové dynamiky a pro vysvětlení role vágnosti a nepravidelnosti v systému 

přirozeného jazyka. Výstižně formuluje rozdíl mezi centrem systému a prototypem kognitivní 

kategorie a zařazuje koncept centra a periférie mezi jazykové univerzálie. Připomíná přitom 

správně, že pro rozhodování o centrálnosti/perifernosti prvku uvnitř dané kategorie je 

důležitý nejen počet konstitutivních rysů příslušné kategorie u daného prvku, nýbrž i jejich 

salience, a dospívá k odlišení rovnováhy jazykového systému od jeho pravidelnosti. 

Ve čtvrté kapitole autorka nejprve vymezuje stěžejní pojmy teorie jazykové kultury (norma, 

kodifikace, spisovnost, stylová charakteristika jazykových prostředků), poté postihuje 

charakteristické rysy normy a nastiňuje možnosti jejího výzkumu. Za velmi užitečné považuji 

rozlišení systému a normy (s. 61): norma „je specifická tím, že se týká společenské závaznosti 

realizace jazykového systému a není dána výlučně systémovými vztahy“. Domnívám se, že 

tento rozdíl lze vyjádřit pojmovou dvojicí objektivní (systém) × intersubjektivní (norma): 

o intersubjektivnosti norem pojednává v českém prostředí zejm. V. Dovalil. Na obecné rovině 

předložená disertační práce přínosnost konceptu centra a periférie pro teorii jazykové 

kultury, zejména pro postižení dynamiky spisovné normy, po mém soudu prokazuje, avšak 

v konkrétních otázkách je jeho aplikace nepřesná nebo diskutabilní. Především se to týká 

dvou okruhů: pojetí neutrálnosti a pojetí archaičnosti. Na s. 52 se „neutrální spisovná 

čeština“ definuje jako soubor „bezpříznakových jazykových prostředků, vhodných pro 

jakýkoli typ komunikátu“, tzn. neutrálnost je posuzována („sgallovsky“) v „češtině vůbec“, 



nikoli pouze v rámci češtiny spisovné; kdežto na s. 59 už se píše o použitelnosti těchto 

prostředků „v jakémkoli typu spisovného komunikátu“. Archaičnost se v autorčině pojetí 

dostává do příliš těsného vztahu s knižností (s. 53); přitom existuje řada prostředků 

zastaralých nebo zastarávajících, které nejsou a nikdy nebyly knižní: lexikálních (veškosten 

„prádelník“; nazdar), výslovnostních ([alkalojit]), ale i morfologických (kondicionál minulý, 

srov. nespisovné dybych to bejval věděl; moji studenti hodnotí jako archaická i trpná 

participia typu zařaděn, kodifikovaná kdysi jako hovorová). Za zavádějící považuji pojem 

„míra spisovnosti“ (s. 57, pozn. 33) a radil bych vůbec ho neužívat; autorka odmítá 

ztotožňování „míry“ či „stupně“ (s. 59) spisovnosti s vertikální stylovou osou, ale co jiného 

než prostředky silně knižní označují uživatelé jazyka jako „velmi spisovné“, či dokonce „příliš 

spisovné“? 

Pátá kapitola aplikuje pojmy centrum a periférie na deklinační typy feminin reprezentované 

vzory „žena“ a „růže“. Činí tak po mém soudu zdařile v celkovém hodnocení (s. 102–103), 

avšak s mnoha nejasnostmi týkajícími se konkrétní práce s jazykovým materiálem. Zaprvé 

autorka práce posuzuje „pohyb“ či „změnu“ v jazyce na základě srovnání (starší) kodifikace 

a (novějšího) úzu; to by bylo možné jen tehdy, pokud by kodifikace zachycovala úzus, což 

nečiní ani intencionálně (v zásadě zachycuje normu, jejíž vztah k úzu je netriviální), ani 

fakticky (od zachycení normy se kodifikace leckdy odklání – tu pod heslem systémovosti, 

a tedy i osvojitelnosti, tu pod praporem prospektivnosti); podle mých dřívějších zjištění je 

pravděpodobné, že zařazení „moravských“ variant typu k Dáši do kodifikace v pražských 

mluvnicích byl omyl: čeští recipienti jistě moravské tvary v komunikaci neočekávali 

a moravští je nepovažovali za spisovné. Zadruhé je jazykový materiál, jejž autorka podrobila 

korpusovému a internetovému výzkumu, nereflektovaně neúplný: proč nejsou zařazena 

žádná jména zakončená na -oa, -ca, -dza, toponyma na [-ňa] nebo frekventovaná slova 

Kambodža, Kája, odyssea nebo šíša?  Zatřetí není jasné,  zda nebo jak často se  do koncového  

-ee vkládá -j- (tedy zda se amenoree vyslovuje [amenoreje] a Andree [andreje]). Začtvrté je 

nutno říci, že tabulky v této části práce obsahují řadu chyb: na s. 89 a na s. 94 došlo 

k vyznačení (tučným písmem) jiné než nejfrekventovanější varianty a na s. 105 se jednak 

tuším posunula slova „Centrum »růže«“ o několik sloupců vlevo a jednak omylem vypadl 

u slova sója křížek z řádky „ŽN“, čímž došlo k nenáležitému hodnocení podtypu sója jako 

hraničního, ač má u vzoru žena nejen většinu tvarů, nýbrž i tvar reprezentativní. 



Kapitola o gramatických vlastnostech proprií je vedena myšlenkou, že deklinační soustavu 

proprií můžeme chápat jako samostatný morfologický (sub)systém s vlastním centrem 

a vlastní periférií, výrazně odlišnými od centra a periférie deklinačního systému všech 

(převážně apelativních) substantiv. Toto chápání mají zřejmě demonstrovat tabulky 

deklinačních typů antroponym na s. 125 a 126, avšak není jasné, zda jde o tabulky zachycující 

pouze centrum ani proč jsou v nich použita jako vzorová slova většinou apelativa. I v této 

kapitole se nachází řada tvrzení nejasných, neúplných či nepřesných. Např. dubletní tvary 

u jmen Brisbane a Jacksonville se neliší tím, zda vycházejí z podoby zvukové, nebo písemné 

(s. 116); apelativa zakončená na -s nejsou vždy řazena ke vzoru pán a přinejmenším některé 

„tvrdé“ tvary proprií na -s (Aloisu Jiráskovi) nelze hodnotit jako archaické ani jako sporadické 

(tamtéž); pro antroponyma na -i (Kaczyński) není zájmenná deklinace vždy jedinou možností 

(s. 117); tvrzení F. Váhaly citované na s. 122 by bylo lze zpochybnit, např. podle mého šetření 

je ve spojení lézt po skalách/skálách nezkrácená varianta pro většinu uživatelů jazyka 

nepřijatelná; počešťování jména současné britské panovnice není třeba vykládat poukazem 

k Alžbětě I. (s. 115, pozn. 72), neboť se nabízí vysvětlení jednodušší: královna Alžběta II. 

začala vládnout před šedesáti lety, kdy bylo ještě takové počešťování obvyklé. 

Pokud jde o formální stránku práce, nemohu než s lítostí konstatovat, že je zpracována 

nepečlivě. V textu zůstala řada překlepů a interpunkčních chyb (ve výtisku, s nímž jsem 

pracoval, jsem je vyznačil), cizojazyčné citáty byly patrně automaticky „opravovány“ 

textovým editorem. Přímo ostudné je pak formální zacházení s odbornou literaturou: 

v seznamu literatury je řada nejednotností ve struktuře bibliografických údajů, scházejí 

v něm mnohé citované nebo jinak v textu uváděné položky, namátkou Blanár 1996, Chromý 

2005, Haspelmath 2000, Horálek 1972, Nový akademický slovník cizích slov, někdy se 

rozchází podoba příjmení v seznamu s podobou v textu (van Deemter × van Deemten), 

položka „Beneš v tisku“ v pozn. 66 je podle všeho jiný text než „Beneš v tisku“ citovaný na 

jiných místech práce a uvedený v seznamu.  

Navzdory těmto formálním pochybením a navzdory jmenovaným i nejmenovaným dílčím 

nepřesnostem, týkajícím se spíš jednotlivostí, se domnívám, že předloženou disertační práci 

lze doporučit k obhajobě, neboť její teoretický přínos je nezanedbatelný a odborná úroveň 

solidní. 

 

V Praze a ve Vodňanech 14.–16. dubna 2012          doc. Mgr. Robert ADAM, Ph.D. 


