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Hodnocená práce zkoumá v synchronním průřezu konkurenci v subsystému tří 
minulých časů ve staré češtině na materiálu čtyř prozaických památek, jejichž vznik lze 
relativně bezpečně klást k polovině 14. st. Takto nastavený výzkum je cenný z několika 
důvodů: při pečlivém a kritickém výběru textů umožňuje přiblížit se skutečně průřezu 
slovesným systémem v synchronním okamžiku, kvantifikovat konkurenci sledovaných tvarů a 
nalézt a lépe objasnit příčiny synchronní i diachronní dynamiky. K tomu přistupuje ještě 
aspekt, který vzešel z výběru zkoumaných textů: všechny z nich jsou překlady z latiny, a 
proto byl pozorně sledován vztah k latinskému slovesnému systému, jenž přinesl očekávané 
výsledky zvláště u překladu biblického. S potěšením mohu konstatovat, že diplomantka tyto 
úkoly bravurně zvládla a došla k bezpečným závěrům, jež vrhají nové světlo na vývoj českého 
verbálního systému (míra ústupu aoristu je větší než míra ústupu imperfekta - s. 108, aorist se 
lexikalizoval, nebo zahynul). Spolehlivá kvantitativní synchronní analýza konkurence 
sledovaných slovesných časů po zač. 14. st. totiž dosud v české diachronní lingvistice nebyla 
podána. Dílčí výsledky své diplomové práce s úspěchem prezentovala na celostátní soutěži 
Student a věda – sekce lingvistika (květen 2011) a na letošním mezinárodním Setkání 
mladých lingvistů, konaném v Olomouci. Práce Jany Zdeňkové vznikala po dlouhou dobu, 
byla hluboce promýšlena a velmi často konzultována. Navíc je třeba ocenit i to, že 
spolupracovala také s odborníky z oddělení vývoje jazyka ÚJČ a z ÚČNK. 

K formální stránce nemám žádné závažnější námitky. Práce je psána velmi přehledně, 
prezentace výsledků je doplněna 65 tabulkami a 4 grafy. V práci se nachází jen minimum 
překlepů a podobných nedopatření (např. na s. 15 chybí čárka za Gebauer v posledním 
odkazu, na s. 18 čárka před vzniklý, na s. 111 doporučuji rozepsat zkratku ČČM, u 
internetových zdrojů na s. 111 doplnit datum citace, taktéž na s. 111 doplnit dvojtečku za 
posledním odkazem WWW, tamtéž doplnit tečku za na konci ISSN u Daňhelky, na s. 112 
doplnit místo vyd. a nakladatele u publikace Medieval Latin). 

Obsahová stránka práce svědčí o vysoké úrovni myšlenkové i stylizační. Oceňuji 
zejména kritickou střídmost při vyvozování adekvátních závěrů, promyšlení kritérií pro 
zúžení výběru zkoumaných textů, stálé pamatování na hranice zvolené metody a platnosti 
získaných výsledků (mj. omezené např. neznalostí bezprostřední latinské předlohy, 
nedostatečným zpracováním slovesného systému středověké latiny nebo nejednoznačnou 
interpretací některých českých slovesných tvarů), ale také kritické srovnání s dosavadní 
literaturou k tématu a formulaci možných směrů návazného výzkumu (s. 109-110). 
Domnívám se, že při dalším zkvalitnění práce by bylo možné zvážit důslednější uplatnění 
sémantických kritérií, zejména ze zahraniční literatury, prohloubení interpretace statistických 
zjištění, podrobnější popis projevů gramatikalizace préterita, zohlednění větosledu nebo širší 
slavistický komparatistický záběr apod. O těchto a dalších možnostech diplomantka při 
vznikání práce uvažovala. Lze očekávat, že ze své databáze sloves vytěží ještě další výsledky. 

Shrnuji: Hodnocená práce rozsahem (113 stran s řádkováním 1, v příloze databáze 
všech excerpovaných tvarů s jejich rozborem) i hloubkou analýzy podle mého názoru vysoce 
převyšuje požadavky kladené na diplomové práce. Také po formální stránce vykazuje práce 
vysokou úroveň. Vzhledem ke všem těmto skutečnostem je žádoucí, aby Jana Zdeňková 
publikovala výsledky svého rozboru a pokračovala v diachronním výzkumu v rámci 
doktorského studia. Práci rád doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm výborně. 
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