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Rigorózní práci Šárky Tůmové lze bez nadsázky označit za práci průkopnickou.
Autorka se v ní zabývá německy psanou mluvnicí F, M, Pelcla, která byla dosudbadateli
téměř opomíjena, i' když' osobnost-jejího autora, významného* činitele období-národního
ohrozennje, tradičně,uznávaná a vysocespolečensky hodnocena.
V úvodu své práce tento» paradoxautorka objasňuje a zároveň vysvětluje, proč a- za
jakých okolností Pelcl svou mluvnici napsal a vydal. Cílem své práce Tůmová stanoví
analýzu mluvnice na pozadí dosud získaných poznatků a současných lingvistických teorií.
Obtížnost rigorózní práce byla dána jíž tím, že není dosud znám žádný překlad
Pelclovy mluvnice, a tak musela autorka pracovat s původním pramenem, tj. s vydáním z r.
1798. Byla nucena sama si mluvnici přeložit a zejména se vyrovnat s úskalím tehdejší
Pelclovy terminologie. Zvláštní kapitolu věnovala přehledu a shrnutí dosavadních poznatků.
Prostudovala k tomu příslušnou odbornou literaturu a využila i nejnovější publikace týkající
se vídeňského podílu na národním obrození, informace o tehdejších učebnicích češtiny
užívaných na vídeňské univerzitě.
Vlastní analýza Pelclovy mluvnice začíná stručným pojednáním o její formální
stránce. Pak následuje podrobná analýza obsahová. Vyplývá ní, že sledována mluvnice má
z
pevnou strukturu: obsahuje hláskosloví a pravopis, podrobné partie z morfologie a specifické
pojetí syntaxe. Pro pojetí mluvnice je charakteristické, že je vědomě formulována jako
učebnice, a to nejen pro Němce, kteří se chtějí učit česky, ale i pro Čechy jako studijní
materiál pro poučení a doplnění vědomostí o mateřském jazyce.
Didaktické hledisko je zřetelně, když se autor opírá o vztahy mezi českým a
německým mluvnickým systémem. Součástí mluvnice je i ve shodě s dobovými zvyklostmi
tzv. praktická část, kterou tvoří kapitoly jako Rozhovory, O české literatuře, Cvičení překladu
Přísloví, Slovník nejdůležítějších slov a Seznam jazykových příruček a učebnic.
Svou analýzu Pelclova díla Tůmová zaměřila především na vlastní mluvnici. Podrobně
charakterizuje její jednotlivé části a při tom dospívá k zajímavým a objektivním závěrům:
v hláskosloví Pelcl ještě nerozlišoval mezi grafémem a fonémem, důležité pro něj bylo
srovnání české a německé výslovnostní báze. Zajímavé je, že výklady týkající se psaní i/y
připomínají naše současné školské učivo o vyjmenovaných slovech.
V části morfologická Tůmová zaznamenala, že Pelcl patrně jako historik dobře znal
staročeské památky, mylně si však vysvětloval původ některých hláskových altemací. K tomu
je ovšem třeba dodat, že se neměl o co opřít, soustavně zpracování historické mluvnice a
historického vývoje přišlo až s dílem J . Gebauera. Autorka dobře objasnila Pelclovo hledisko
rozdělení sloves a jeho užití tennínu aktíonsart, všimla si opět ovlivnění německou
mluvnickou teorií. Aplikace německého mluvnického systému se projevuje u Pelcla vedle
termínu aktíonsart i V pojednání 0 odlučitelných předponách u prepozicí.
U syntaxe Tůmová konstatuje, že Pelclovo hledisko se liší od dnešního. Podstatné je
něm
pojednání
o pádech, které připomíná partie z mluvnice F. Trávníčka, z jeho částí
v
7

nazvem *Jj-'marn^3lo2~'í. PČúZlGYG hledisko je pr"':tické, zabývá se postaverzím a
ve
větě, u sloves se soustřeďuje na shodu koncovek s nominativem substantiva.
Předností práce Š. Tůmové je, že se snažila objasnit Pelclovy termíny, uvést je do
souladu se současným pojetím, kriticky si všimla některých mylných konstatování týkající se
vývoje některých jevů, postihla vztahy k němčině a celkově dospěla k objektivnímu
hodnocení přínosu díla F. M. Pelcla pro vývoj českého mluvnictví í vývoj výuky češtiny.
Je mi líto, že musím mít k cenné práci řadu připomínek.
1. V práci zůstaly některé
drobné chyby a překlepy: s. 8 tečka; s. 15 vynechání předložky na;
s. 31 vynechání singuláru; s, 47 „skloňování, má být časování; s. 49 krátké u; s. 75 patří y,
nikoliv i.
2. V práci by bylo žádoucí přesněji uvádět odkazy. Časté pouhé ví: výše je málo instruktivní,
doplnila bych stranu.
3. Chyby přepisu. Zejména u tabulky tvarů slovesa býti jsou špatně uvedeny formy
imperativu, Pelcl to má správně! Pelclova tabulka je přehlednější. Ostatně stačilo uvést, že
se tvary neliší od nové češtiny.
4. Autorka se často snaží zjednodušit zkrátit Pelclovy výklady. Tím
a
se však někdy dopouští
významových posunů. U pasiva na s. 52 tvrdí, že Pelcl uvedl v plurálu pouze jeden tvar.
To je omyl, na s. 126 a 187 v mluvnici má Pelcl tvary nasem", rzeseny, nesenaý Na s. 31 je
nevhodně spojení dvou typů substantiv Francouz, peníz... se subst. oděv a řetěz. Pelcl je
má oddělenějako 225 a 226, s. 30.
5. K určitým posunům dochází i v případě hodnocení protetického
-v (s. 137). Bylo by
užitečné podrobněji rozvést, někdy připojit í původní německý text. Pelcl rozlišoval mezi
běžným mluveným jazykem a jazykem psaným. Nešlo o starou češtinu, ale o Veleslavína.
6. Někdy by bylo možné uvést další zajímavá fakta. Např. pojednání imperativech
typu
o
u
mílůj, panůj, děkíýi a možnostech kraj, rej, mej.
7. V závěru rigorózní práce řazení kapitol neodpovídá obsahu.
8. Drobná stylizační upozornění jsou uvedena přímo V
textu.
s

Přes uvedené připomínky oceňuji záslužnost práce a doporučuji ji k obhajobě.
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