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Posudek oponenta na magisterskou práci Dity Frantíkové 

Verbal suppletion in Indo-European languages 

Anglicky psaná práce – poměrně rozsáhlá: 107 stran bez příloh, 163 stran s nimi – analyzuje 
supletivismus ve flexi sloves nejstarších indoevropských jazyků. Práce sestává z 24 (různě 
dlouhých, včetně několika velmi krátkých) kapitol, které podle mého názoru mohly být uspořá-
dány do tří hierarchicky vyšších částí: a) kapitoly 1–8 jsou v zásadě úvodní a představují cíl a 
metodologii práce a relevantní teoretické koncepty; b) kapitoly 9–21 prezentují data a před-
stavují – spolu s rozsáhlou přílohou #2 (s. 114–163), kde jsou podrobněji probrány etymologie 
supletivních sloves v nejstarších indoevropských jazycích – empirické jádro práce; c) konečně 
kapitoly 22–24 obsahují teoretickou analýzu výsledků a shrnutí. 

 Hlavní přínos posuzované práce je empirický – deskriptivní a taxonomický – a spočívá 
v tom, že diplomantka – jistě velmi pracně a pečlivě – shromáždila a klasifikovala velké množ-
ství případů supletivismu ve flexi sloves nejstarších indoevropských jazyků. Teoretický přínos 
práce je naopak spíš minimální, byť diplomantka prokazuje vynikající znalost obecnělingvistic-
ké literatury o supletivismu (již poměrně stručně představuje v úvodních kapitolách). V další 
části posudku se omezím na převážně metodologické kritické poznámky: 

1. Diplomantka svůj přístup označuje jako diachronní (s. 11). Empirické jádro práce (kap. 
9–20) je však převážně synchronní, byť jde o synchronii v hluboké minulosti, a diachron-
ní perspektiva je v této části práce zastoupena převážně (byť ne výlučně) jen v uvedení 
praindoevropské etymologie (synchronně) supletivních slovesných kořenů v jednotlivých 
jazycích vzorku. Diachronní přístup je dále přítomen např. v zajímavé úvaze o důvodech 
absence supletivismu u staroindoevropských modálií nebo v typologizaci případů sloves-
ného supletivismu podle většiny z Bičovského kritérií (viz bod #3), byť ne všech (kap. 
22). Synchronně typologická je naopak analýza vztahu lexikální domény slovesného sup-
letivismu na jedné straně a frekvence a sémantiky sloves na straně druhé (oddíl 21.1) i 
analýza staroindoevropského slovesného supletivismu podle tzv. hierarchie sémantické 
relevance (kap. 23). Práci by jistě svědčilo explicitnější rozlišování mezi těmito dvěma 
perspektivami a v souvislosti s tím i pečlivější formulace jejího cíle. 
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2. Vzorek sestává pouze z mrtvých indoevropských jazyků (ať už ve smyslu zaniklých, nebo 
ve smyslu vyvinuvších se v moderní jazyky). Diplomantka do vzorku zahrnuje nejstarší, 
tj. nejčasněji doložené jazyky všech indoevropských větví, s výjimkou albánštiny (důvo-
dem pro jejíž nezahrnutí je právě její poměrně pozdní doloženost). Takovéto omezení, 
které budu pracovně nazývat „staroindoevropskou perspektivou,“ by se podle mého 
názoru zcela jistě mělo promítnout v názvu práce, který je příliš obecný ([...] Indo-
European languages). Zvolené omezení vzorku – samo o sobě jistě legitimní – sugeruje 
několik otázek: Jakou výpovědní hodnotu mají ambici mít synchronně typologické gene-
ralizace, které diplomantka formuluje v závěru práce (zvl. ty v oddíle 21.1 a v kap. 23)? 
Proč je omezení vzorku na nejstarší z indoevropských jazyků výhodné z hlediska diac-
hronní typologie supletivismu? Nestojí v základu zmíněné staroindoevropské perspektivy 
představa, že většina případů slovesného supletivismu dnešních indoevropských jazyků 
vznikala právě v období primární divergence indoevropského prajazyka, (re)konstruktu v 
podstatě náhodné časové hloubky (náhodné ve smyslu plynoucí z omezení aplikability 
rekonstručních metod historické lingvistiky), a nikoli v různých obdobích pozdější diver-
gence indoevropských jazyků? Pokud ano, proč není tato představa explicitněji reflekto-
vána a obhájena? 

3. K práci je v příloze #1 (s. 108–113) připojena Bičovského diachronní typologie (vzniku) 
supletivismu v podobě textu v komentovaných bodech; zjevně nejde o ucelený text, 
určený (v této verzi) k publikaci. Vzhledem k tomu, že diplomantka při teoretické analýze 
staroindoevropského slovesného supletivismu na Bičovského typologii přímo závisí (kap. 
22), velmi překvapí neuvedení zdroje – v odkazech v textu označovaného jako Bičovský 
2013 – v bibliografii. Práci by také prospělo kritické zhodnocení Bičovského typologie (a 
ne jen její pouhá aplikace) a její explicitní vztažení ke konceptuálnímu rámci pro zkou-
mání supletivismu uvedenému v úvodu práce (zvl. v kap. 6). 

4. Metodologické otázky vzbuzuje oddíl 21.1, kde je mj. analyzována role frekvence lexému 
pro přítomnost (resp. pro vznik a zachování) supletivismu v jeho flexi. Je zjevné, že jedi-
né čisté řešení – tj. sledovat souvislost mezi supletivismem konkrétního slovesa v kon-
krétním jazyce a textovou frekvencí právě tohoto slovesa – je nerealizovatelné nebo jen 
velmi omezeně realizovatelné. Na druhou stranu vycházet z frekvence sloves obdobného 
významu v jediném (navíc moderním) jazyce je podle mého názoru příliš odvážné, byť 
pozitivně hodnotím skutečnost, že se diplomantka dotýká možnosti kulturní specifičnosti 
některých frekvenčních disproporcí. Tato otázka by si v každém případě zasloužila roz-
sáhlejší diskusi. 

5. Kap. 23 klasifikuje případy staroindoevropského slovesného supletivismu podle typu 
morfologické kategorie, v níž je sloveso supletivní. Zjevným důvodem této klasifikace je 
vztažení výsledků posuzované práce k tzv. hierarchii sémantické relevance (Bybee 1985). 
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Zklamáním proto pro mě bylo zjištění, že kapitola postrádá jakýkoli závěr, co se týče 
platnosti, nebo neplatnosti (či kvalifikované platnosti) Bybeeiny hierarchie pro staroindo-
evropská data. (Mimochodem, položka Bybee 1985 chybí v bibliografii.) 

6. V českém abstraktu je uveden odlišný název práce než v hlavičce. 

 

SHRNUTÍ: Posuzovaná magisterská práce je a) ve své empirické dimenzi jednoznačným příno-
sem k indoeuropeistické lingvistice a b) splňuje standardy kladené na daný typ odborného žánru 
(pozitivně hodnotím také volbu jazyka práce). Doporučuju ji proto k obhajobě. Zároveň 
v práci vidím několik metodologických nedostatků, a navrhuju ji proto hodnotit jako velmi 
dobrou. 
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