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Předložená diplomová práce využívá existence paralelních textů staroanglických a 
středoanglických obsažených v rukopise The Book oľHyde k popisu změn ve vývoji angličtiny od 
staré do střední, s primárním zřetelem ke srozumitelnosti a průhlednosti OE textů pro 
středoanglického překladatele. Toto porovnání neposkytuje pouze materiál pro ilustraci změn, 
k nimž v procesu přeměny angličtiny z flektivního jazyka směrem k jazyku analytickému došlo, 
ale dává navíc prostor pro procesuální pojetí interpretace ne zcela srozumitelného výchozího textu 
překladatelem. Tomu odpovídá zvolená metodologie, tj. překlad staroanglického textu do současné 
angličtiny a následné porovnání s převodem středoanglickým. 

Tato východiska jsou shrnuta v úvodní části, která se také zabývá rozdílem mezi 
synchronním a diachronním pohledem na jazyk, jazykovými změnami a jejich charakterem 
z pohledu Skaličkovy typologie jazyků. Nestandardně je tato úvodní a jinak přehledná kapitola 
číslována jako druhá, což však není zohledněno v popisu struktury předložené práce v části 2.2. 
Druhá kapitola (3.) předkládá původ, historii a výběr zkoumaných textů a z konkrétních textových 
příkladů vyvozuje jejich vzájemný vztah (mj. možný jiný OE zdroj ME a latinského překladu, 
různí překladatelé). Z diskuze není zcela jasné, zda latinský překlad byl sledován pouze 
v případech, kdy se OE a ME verze lišily (str. 21-23). Otázkám vzájemného vztahu zkoumaných 
textů je náležitě věnována poměrně rozsáhlá pozornost, neboť právě na jejich ne/korespondenci je 
založena metodologie výzkumu. Poznatky, že překlad se někdy mění v převyprávění (změna 
osoby) souvisí spíše s účelem převodu či dobovou praxí, než nutně s faktem, že "a monk was 
assigned the task oftranslating the manuscript but he did not really want to do it." (str. 28). Jakjiž 
bylo zmíněno, tato srovnávací část je významná z hlediska zvolené metodologie, ale vzhledem 
k faktu, že k dispozici nejsou jiné paralelní texty podobného charakteru, na jejichž základě by bylo 
možno k zobecnění dobové praxe dojít, a vzhledem k nejasnostem okolností vzniku textů by bylo 
vhodnější se vyvarovat hodnocení typu "The translator was extremely careless .. and he did not 
bother to reread anc correct the already translated text." (str. 26), ,,/ack of desire for poignant 
translation", "yet the translator was very lax with inconsistencies", "the translator invariably gives 
up" (str. 27). 

Kapitola 4 inventarizuje přehled změn, k nimž došlo ve vývoji od OE do ME, na rovině 
fonologické (4.1), jejich vlivu na rovinu morfologickou (4.2), a potažmo syntaktickou (4.3), a také 
slovotvorbu (4.4). Tato kapitola je velmi přehledná a srozumitelná a poskytuje soustavnou 
průpravu pro konkrétní analýzu textu v kapitolách následujících: 5 Morfologie, 6 Syntax a 7 
Slovotvorba. V této souvislosti však není zcela zřetelný přechod mezi částí teoretickou a 
praktickou. 

V kapitolách popisujících vlastní výzkum (5-7) je pak ilustrován proces interpretace 
jednotlivých tvarů a konstrukcí ME mluvčím, a právě zde diplomand prokazuje svoji dobrou 
orientaci nejen v jednotlivých synchronních rovinách, ale také v pohledu diachronním a 
typologickém. Aby mohl autor osvětlit změny v interpretaci gramatických či lexikálních jevů, 
zaměřuje se na jednotlivé příklady, v nichž ilustruje posuny či nesrozumitelnost tvarů, které 
vyplývají ze ztráty či přehodnocení významu koncovek, nevyužívání alternace hlásek, změny 
rekce sloves. V syntaktické části ukazuje změnu převažujícího slovosledného řazení (SOVv na 
SvVO), užívání složených časů, problémy související se ztrátou zájmene man či změny v negaci. 
V části zabývající se slovotvorbou (7) hodnotí změny v průhlednosti OE složenin (heregeat > 
heretage; wealcyne > hevyn), ve významech derivačních afixů či využití konverze, a v neposlední 
řadě příliv výpůjček. 

Dílčí poznámky k této části: (1) v komentáři k př. (58) na str. 73 "the verb was not expressed in 
these formulaic expressions that initiated every will" se mluví o tvaru an? (viz také str. 86 dole); 



(2) Je účelné zařazení H'i!! (6.1.8.1) do části syntaktické, pokud se popisuje pouze jeho sémantický 
obsah? (3) Na str. 60 autor považuje both v synchronním pohledu za číslovku nebo lexikální 
jednotku. (4) Str. 71 nepřesný příklad na inverzi podmětu a finitního slovesa. 

Kapitola 8 představuje shrnutí celého výzkumu, kdy velmi stručně rekapituluje metodologii 
a hlavní příčiny neprúhlednosti jazykových jevú pro ME překladatele na třech zkoumaných 
jazykových rovinách. Na str. 103 se uvádí, že "aU cases ofmistranslaúon were scrutinized": 
z tohoto hlediska by bylo vhodné v praktické části specifikovat, zda popisuje skutečně všechny 
případy "mistranslations", či zda jde o reprezentativní výběr a na čem byl tento výběr založen. 
Vzhledem k rozsahu zkoumaných textú se lze domnívat, že se jedná spíše o vybrané případy (viz 
též str. 4 ,.the examples were ana~vsed and sorled so thal they could be dealt with systematica/~v", 
dále pak odkazy na kvantitativní hlediska, např. str. 57 the rate of the inflectional: isolating 
means). 

Oiplomand prokázal dobrou orientaci ve staré a střední angličtině a schopnost jevy 
interpretovat v ruzných stadiích vývoje, srovnávat neustále tři etapy vývoje jazyka. Je třeba 
zdúraznit i fakt, který v práci explicitně zmíněn není, totiž že autor musel nejprve sám texty z OE 
přeložit. Z hlediska zpracování by bylo možno poukázat najiž výše zmíněné metodologické 
nepřesnosti. Ku škodě celkovému vyznění práce je nepečlivé jazykové a formální zpracování. 

Poznámky ke zpracování: 
- obsah: chybí 6.1; na texty přílohy je odkazováno pouze názvem, takže není snadné jejich 
vyhledání 
- častá chyba ve shodě v čísle, např. str. 28 lhe olher faclors is, str. 44 in another words, str. 64 is 
an isolalingfeatures; str. 77 a prepositional phrases, the direct objecls is arranged ... ; str. 82 an 
aux/iaries, aj. 
- chyby v Žl-konstrukcích, např.str. 6 It has been tried to explain why ... ", str. 30 it will be 
attempted not only al the description ... ", str. 33 ,,yet gender as a concepl, it is of Indo-European 
origin", str. 27 as clear an example as il can be. - it ve srovnávací větě; totéž na str. 48 Derivation 
- nesprávné předložkové vazby, např. str. 9 justifY for i-umlaut 
- nekonzistentní pravopis kompozit: wordorder x word order, wordformation; str. 10 pravopis 
levelling x leveling, na str. 26 handfull aj. 
- nejednotné odkazování na prameny a bibliografie 
- terminologické nepřesnosti, např. str. 10 the verb cunnan ... was dec1ined; str. 53 the whole 
phrase is directed by the preposition; str. 76 flexi ve means 
- nepruhledné užívání koncovky s (plural x adnominální pád lhe translators effort), totéž na straně 
translators' (zásadní v debatě o ruzných možných překladatelích), dále např. na str. 43 a 53; 
- nepřesné odkazování na příklady str. 30 Every example in lhe following chapters (3-6) is ... -
není jasné, o které se jedná; str. 59 (see O); str. 70 shared with example (2); str. 91 example (1) 
- str. 37 a 52,54 aj. homonymical, str. 45 the arise of embraciation, str. 58 the arise ofthefem. sg. 
- nezvládnutá interpunkce, zejména which odkazující na větný antecedent; str. 47 Some a.ffixes 
combined ... some were evenfurther domesticated ... " aj. 
- pravopis oe v textu, ale re v příloze, např. str. 61, 62 

Závěr: Jak vyplývá z výše uvedeného, představuje diplomová práce Libora Stenzla náročnou studii 
porovnávající ruzná stadia vývoje angličtiny nejen z pohledu jazyka moderního, nýbrž i z pohledu 
mluvčího angličtiny střední na angličtinu starou. Přes zmíněné metodologické a jazykové 
nepřesnosti prokázal diplomand schopnost práce s autentickým materiálem a jeho teoretické 
uchopení. Diplomovou práci proto k obhajobě doporučuji a předběžně ji hodnotím známkou velmi 
dobře. 

V Praze, 19. ledna 2007 
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.O.) 
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