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Předmětem bakalářské práce (dále BP) je problematika přepisu, resp. ekvivalence 

propriální lexiky z francouzštiny do ruštiny. Jedná se především o převod tzv. choronym, 

oikonym a hydronym z jednoho ortografického systému (latinka) do jiného (cyrilice). Tato 

problematika zvládnutá na patřičně odborné úrovni, relevantní pro práce daného druhu, 

vyžaduje nejen prvotní uvědomění si základních odlišností v rámci typologie zkoumaných 

jazyků, ale i vymezení klíčových pojmů jako je grafický systém obou jazyků, principy 

pravopisu, na nichž oba jazykové kódy fungují, a následně pak vydefinování velmi blízkých 

termínů jako jsou transkripce, transliterace apod. Zde, až na možné poněkud jednoznačnější 

vymezení pojmů fonetická x fonematická (fonologická) transkripce, je třeba konstatovat, že 

s vypořádáním se těchto dílčích teoretických otázek se autorka BP vypořádala velmi dobře. 

Jistou rezervu však lze spatřovat v tom, že se autorka v teoretické části své práce explicitněji 

nezabývala samotným vztahem ortoepie k ortografii a s tím související otázkou sémantizace 

hláskových rozdílů a následně otázkou různých stylů výslovnosti v rámci každého 

zkoumaného jazyka, ačkoli v analytické, praktické části své práce některé z těchto jevů 

reflektuje. To se například týká různého přepisu a následně odlišné výslovnosti francouzských 

vokálů a, e, i aj. v závislosti na jejich pozici ve slově a jejich spojení s dalšími vokály při 

převodu do ruštiny (srov. Aymé→Эме; Pays-de-la-Loire→Пеи-де-ла-Лур; 

Bayonne→Байон, str. 35). Naše závažnější připomínka však jednoznačně směřuje k poněkud 

zjednodušenému pohledu S. Tomové na jazykovou situaci Kyjevské Rusi a na postavení 

církevní slovanštiny a staroruštiny v ní. Proto tvrzení, že „V staroruskom období sa ruština 

objavovala ako ľudový jazyk v letopisoch a právnych textoch, ale spisovným a úradným 

jazykom bola od 10. storočia cirkevná slovančina“(s. 19), zní přinejmenším značně školsky. 

Autorka volí jednak nekorektní terminologii, neboť pro dané období nelze v žádném případě 

hovořit o ruštině (na místě by bylo použít spíše obecně rozšířený pojem staroruština či 

kulturní (proto)dialekt východoslovanský); spojení lidový jazyk je poněkud zavádějící (lépe 

živý běžně užívaný jazyk východních Slovanů), jednak se vůbec nezamýšlí nad tím, v jakém 

poměru se staroslověnština a koiné KR nacházely. Naši kritiku uvádíme i s ohledem na fakt, 

že s téměř totožným autorčiným tvrzením o pronikání do církevní slovanštiny prvků lidového 

jazyka, zejména v hláskosloví a tvarosloví, se setkáváme i na dalším místě textu BP (viz str. 

20); otázkou tedy opět zůstává v jakém poměru. 



 

Máme-li se vyjádřit k praktické části popisu převodu, resp. přepisu francouzských 

toponym do ruštiny, je třeba podtrhnout precizní analýzu všech vyexcerpovaných jednotek 

(61) včetně fungujících mechanizmů francouzsko-ruské ortografické ekvivalence, a to 

fonetické, morfologické a historické transkripce, a rovněž tzv. typu „smíšené“ transkripce, 

kterou autorka vymezila na základě aplikace postulátů teoretické části své BP na určitou 

skupinu toponym, jež nelze bylo podřadit pod žádnou z výše uvedených typů transkripce. 

Proto jen s lítostí lze opět poukázat na hrubou školskou chybu při vymezení distinktivních 

rysů 3. deklinace v ruštině, k níž jsou zařazena substantiva F, zakončená na měkký konsonant, 

a nikoli na měkký znak (sic!), tak jak je uvedeno na str. 34. 

 

Práce je velmi dobře strukturovaná, stylisticky kultivovaná a vyznačuje se i vysokou 

grafickou úrovní. Jako jediný technický nedostatek se může jevit zbytečné opakování stejného 

zdroje, citovaného pod čarou (zde postačovalo uvést pod poznámkou ibidem, tamtéž + str.), 

nejednotnost v uvádění plného jména a příjmení citovaného autora, a také nesystematicky 

uváděného ISBN, které dle manuálu pro napsání závěrečných prací se nevyžaduje.  

V seznamu literatury chybí jedna ze zásadních prací k dané problematice, a to Teorija 

russkogo pis´ma L.V.Ščerby (Leningrad, 1983), již nelze bude opominout v případě dalšího 

autorčina teoretického bádání .  

 

 Práci jednoznačně doporučujeme k obhajobě a i přes uvedené připomínky, zejména 

s odkazem na preciznost analytické části BP, navrhujeme hodnotit stupněm „výborně.“ 

 

 

 

V Praze, 12. června 2014     PhDr.Věra Lendělová, CSc. 


