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Posudek vedoucího

1. Magisterská práce DF analyzuje fenomén, který doposud v indoevropeistice stál spíš na okraji zájmu: supletivismus slo-

vesných kmenů v nejstarších ide. jazycích a jeho zdroj v prajazyce a jevy, jež k jeho vzniku a zachovávání přispívaly. Obec-

ně lze totiž říci, že soustavné studium supletivismu v diachronní rovině je teprve v počátcích (více pozornosti bylo vno-

váno např. supletivismu osobních zájmen). Supletivismem se rozumí vztah dvou forem, jež jsou v užším či širším smyslu 

součástí paradigmatu, flektivního či derivačního, a jež synchronně nenáleží k témuž etymonu. Existence supletivismu je 

pociťována jako problematická v řadě morfologických teorií: četnost jejího výskytu a pravidelnost, s níž se vyvíjí za urči-

tých podmínek, ale naznačují, že jde o jev přirozený a zřejmě nevyhnutelný. Právě studium těchto podmínek slibuje nové 

pohledy na akvizici a vývoj paradigmatu. Protože takový stav nutně musí být důsledkem jazykové změny, je diachron-

ní hledisko, jež zastává autorka, nesmírně cenné: nekonstatuje totiž pouze synchronní stav supletivismu, ale uvádí, kde 

možno, příčiny tohoto stavu. Tyto příčiny jsou různorodé: od prosté hláskové změny po splynutí dvou paradigmat v jedno. 

Přístup historické lingvistiky přitom mnohdy pomíjí případy, jež jsou důsledkem hláskové změny, přestože synchroně si 

tvary nejsou  formálně blízké a jsou pravděpodobně osvojeny jako dvě nezávislé formy, bez možnosti generovat jednu na 

základě druhé a na základě morfologických a morfonologických pravidel příslušných danému typu. 

2. Autorka v úvodní teoretické části shrnuje současné trendy ve výzkumu supletivismu, počínaje dílem mladogramatické 

školy, přes práce Igora Meľčuka, Joan Bybee, Ljuby Veselinové po podněty skupiny badatelů kolem Grevilla Corbetta a 

debaty ohledně typologie supletivismu a různých hledisek členění supletivismu. Pro analýzu příčin vzniku supletivních 

paradigmat se ukazuje jako zásadní současný vznik a rozvoj nových gramatických kategorií, respektive gramatikalizace 

sémantických kategorií, obzvláště přerod aspektu ve slovesný čas. 

3. Hlavní část práce tvoří shrnující kapitoly o stavu supletivismu ve slovesných paradigmatech v latině, řečtině, tochar-

štině, staré irštině, staroslověnštině, sanskrtu, staré angličtině, gótštině a arménštině. Data uvádí v kontextu vývoje ide. 

rodiny a veškeré formy a kategorie vztahuje k rekonstruovanému stavu ide. prajazyka. To je s ohledem na různorodost 

materiálu a jeho zpracování dobré řešení. Součástí práce jsou pak také přehledné tabulky shrnující které pie. slovesné ko-

řeny vstupují do supletivních vztahů: ukazuje se, že některé supletivismy nutně vycházejí jíž ze situace prajazyka (sloveso 

„být“), jiné („nést“) si ve více jazycích vynutil následný vývoj a jejich lexikální defektivnost v prajazyce. 

4. Práce je psána v angličtině, což je obecně třeba hodnotit kladně: usnadňuje to případnou prezentaci formou publikace. 

Angličtina DF je na velmi slušné úrovni, kolokvialismy a překlepy nejsou příliš četné.  Některá jazyková rozhodnutí jsou 

nicméně podivná: např. glossy tvarů v tabulce na str. 76-9 jsou střídavě v angličtině a v němčině, bez udání důvodu (snad 

čistě na základě zdrojového textu?). Volba přepisu pie. tvarů je také nezvyklá (např. i coby součást diftongu je přepisováno 

jako <j>, totéž platí pro /u/ a <w>). Přepis staroslověnských znaků jednou latinkou, jednou cyrilicí, je také bez vysvětlení 

(51-54). Latina je nesoustavně citována s délkami i bez délek. 
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