
Zápis 

z obhajoby disertační práce pana Mgr. Eubomíra Nováka 

konané dne 25. 10. 2013

téma práce „K problému archaismu a inovace ve východo:ránských jazycích / Problem of 
Archaism and Innovation in the Eastern Iranian Languages" 

přítomní: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. 

Doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. 

Doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc. 

Doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. 

Reiner Lipp, Ph.D. 

Prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. 

Předseda komise p. Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. zahájil obhajobu a představil přítomným 
kandidáta. 

Školitel představil kandidáta a seznámil komisi s uchazečem a jeho disertační prací. 

Kandidát Mgr. Eubomír Novák seznámil komisi se svou disertační prací. Sdělil zejména 
důvody nástinu nové klasifikace východoíránských jazyků. Dále seznámil komisi 
s problematikou vzájemného vztahu jaghnóbského a sogdského jazyka a s důvodem, proč 
právě sledování historického vývoje těchto dvou jazyků bylo hlavním těžištěm jeho disertace. 
V závěru stručně seznámil komisi se studiem lexika sogdštiny a jaghnóbštiny se vztahem 
k ostatním východoíránským jazykům a k problematice výpůjček. 

Oponent Prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. přednesl svůj posudek. Doc. PhDr. Zdeněk Starý, 
CSc. přednesl hlavní body oponentského posudku Prof. Dr. Desmonda Durkin-Meisterernsta. 

Kandidát Mgr. Eubomír Novák odpovídá na posudky oponentů. Na posudek Prof. RNDr. 
Václava Blažka, CSc. reagoval zejména na problémy klasifikace východoíránských jazyků 
a hovořil o novém modelu jejich klasifikace navrženým kandidátem v jeho disertační práci. 
Rovněž odpověděl na oponentovy otázky k chybějící literatuře k disertační práci. V případě 
posudku Prof. Dr. Desmonda Durkin-Meisterernsta kandidát reagoval na problém společné 
klasifikace jaghnóbštiny a pamírských jazyků, vztahy, které kandidát sledoval, mohou být 
zachyceny zevrubným studiem onomastiky středního Tádžikistánu. Kandidát dále reagoval 
na otázky vzájemného vztahu sogdského a jaghnóbského jazyka, vyjádřil se i k problematice 
koncovky -or v jaghnóbštině a dalších středních východoíránských jazycích. Na závěr zmínil 
problém izoglos, na kterých byl založen návrh nového modelu reklasifikace východoíránských 
jazyků. 

Oponenti se vyjadřují k vystoupení kandidáta - Prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. upozornil 
na zpochybnění otázek ve svém posudku, odpověď přijal. 

Diskuse 

Reiner Lipp, Ph.D.: Question of Sogdian non-literary tra<lition and of Sogdian inscriptions 
that may show dialect features. Another question discusscd possible pre-Yaghnobi stage. 



Doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. se vyjádřil k problematice kočovníků a jejich pohybu ve 
střední Asii. 

Doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc. nastínil, že navrhovaný problém klasifikace 
východoíránských na 5 skupin je komplikovanější, jednotlivá jazyková nuclei navrhovaná 
kandidátem mohou být metodologickým problémem. 

Doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. diskutoval o problému izoglos z metodologického pohledu. 

Doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc. rozvinul téma izoglos vzhledem ke klasifikaci -- s ohledem 
na oponentský posudek Prof. Dr. Desmonda Durkin-Meisterernsta se táže, zda nelze 
východoíránské izoglosy definovat jiným způsobem. 

Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. zakončil diskusi a vyzval komisi k hlasování o výsledku obhajoby 
disertační práce. 

Zapsal: Doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. 


