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Olgy Fojtíkové

Litevská gramatika Daniela Kleina a její souvislost a srovnání s českou gramatikou 
Vavřince Benedikta z Nudožer 

Diplomová práce podává srovnání dvou nesmírně významných jazykovědných děl 17. 
st., mezi nimiž – z hlediska lithuanistického – je patrná nesporná vazba. Pozornost si
zasluhuje samotné vytyčení výzkumného úkolu.

Je zvykem, že studenti rozpracovávají podněty ve vědě již dobře známé, opírají se při 
tom na bohatou literaturu k tématu studia a snaží se o vymezení vlastního stanoviska. Tím 
občas přispívají i vědeckému diskurzu. Postup O. Fojtíkové je kvalitativně jiný. Autorka 
zkoumá novou, ve vědě naprosto neprobádanou problematiku, a tím vymezuje a aktualizuje 
zcela nový podnět, který svou důležitostí jistě přiláká pozornost nejen lithuanistů, ale rovněž i 
bohemistů. Částečně k tomu již došlo. Dílčí výsledky svého bádaní badatelka byla schopná 
prezentovat v tištěné podobě. O důležitosti a kvalitě vykonaného výzkumu svědčí místo a 
okolnosti zveřejnění její stati. Jedná se o prestižní lithuanistickou řadu Bibliotheca Archivi 
Lithuanici (9), konkrétně o sborník studií vypracovaných u příležitosti 400-letého výročí
narození Daniela Kleina, ve kterém O. Fojtíková svou práci suverénně publikuje ve 
společnosti renomovaných akademiků a profesorů. Název stati z r. 2010 Lauryno Benedikto 
Nudožerišio Grammaticae Bohemicae […] libri duo (1603) ir Danieliaus Kleino Grammatica 
Litvanica (1653) prakalbos prozrazuje, že tehdy zaměřila svou pozornost na srovnávací 
analýzu předmluv Vavřince Benedikta z Nudožer a Daniela Kleina. Této problematice 
v předložené diplomové práci odpovídá kapitola 6. V dřívějších kapitolách autorka v nezbytné 
míře seznamuje s politickým a kulturním kontextem, českou a litevskou gramatikářskou 
tradicí. V kapitolách 7 až 9 je konfrontován obsah dílčích úseků (knih a kapitol) obou 
gramatik, což ukazuje na shody a rozdíly mezi srovnávanými díly. Spolehlivě mluvit o 
případném vlivu jednoho textu na ten druhý nebude možné do té doby, dokud obdobná práce
nebude provedená i s jinými lingvistickými zdroji užitými D. Kleinem. Takovou práci v 
budoucnu může vykonat někdo jiný, ale proto je nutno výsledky konfrontace rovněž zveřejnit
tiskem. Ale i přesto se autorce daří vystopovat případy, kdy o vlivu můžeme mluvit s velkou 
mírou přesvědčení. Zejména pozoruhodné je to, že D. Klein, pravděpodobně následujíc 
Benediktova přikladu, šestý pád dělí vedví: na Ablativ Instrumentalis a Ablativ Localis.

Práci můžeme vytknout následující věci. Latinské citáty nejsou přeložené do češtiny. 
To částečně ospravedlňuje kompletní překlad předmluv na stránkách 75-97, ale i tak to 
značně ztěžuje proces obeznámení s textem. Zřejmě v důsledku technického pochybení došlo 
k tomu, že v tištěné podobě diplomové práce, konkrétně v obsahu, chybí odkaz na přílohy, 
což je politováníhodné, vezmeme-li v potaz, že se jedná o důležitý překlad důležitých textů, 
které se v českém znění objevují poprvé. Je dobře, že přílohy figurují v obsahu alespoň či 
především v elektronické podobě práce dostupné přes Internet.

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně. 
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