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Dějiny anglického jazyka znají jen velmi málo dokumentů, jako je tzv. Liber de Hyda z druhé poloviny 14. 
století. Neznámý překladatel či překladatelé v tomto rukopisu zanechali sice ne rozsáhlé, zato zcela 
výjimečné svědectví o tom, jak mluvčí angličtiny konce středověku rozuměli angličtině staré a do jaké míry 
ji byli schopni převést do jazyka své doby. Vlastně jen dva texty se totiž dočkaly převodu v každém hlavním 
období vývoje angličtiny - Bible a Boethiova Útěcha zfilozofie; obdobné převody dalších textů pocházejí 
buď jen ze dvou "sousedních" jazykově-historických období, přičemž je nedělí bezmála čtyři století, jako je 
tomu v případě Liber de Hyda; v dalších, rámcově srovnatelných případech jde o převody pořízené v různých 
historických údobích ze špatně souměřitelných (latinských či francouzských) originálů. 
Staroanglickým a středoanglickým textům obsaženým v Liber de Hyda (po boku četných textů latinských) 
dosud věnovali pozornost vedle historiků vlastně jen nečetní filologové 19. století. Lingvistická složka 
bibliografie rukopisu obsahuje do této chvíle vlastně jen jedinou podstatnější, avšak speciálně zaměřenou, 
syntaktickou studii. V tom lze spatřovat první velmi záslužný rys diplomové práce Libora Stenzla, která si 
vytkla zmapovat jazyk jedenácti nejvýznamnějších, tj. jazykově nejrozmanitějších staroanglických 
dokumentů z pozemkové knihy winchesterského Nového kláštera (Hyda) a v diachronní perspektivě je 
porovnat s jej ich převody do střední angličtiny, pořízenými právě na sklonku 14. století. 
Stenzlova studie si stanovila dvojí hlavní cíl: 1. jednak sleduje změny "objektivní", tj. systémové projevy 
jazykového vývoje, tak jak se promítají do rozdílů mezi starou a střední angličtinou v textu středoanglického 
překladu, a to především na rovině morfonematické, morfologické, syntaktické a slovotvorné v pojmovém 
rámci pražské typologické školy; 2. jednak sleduje změny "subjektivní" - překladatelské chyby a posuny, jež 
jsou touto proměnou jazyka vynucené a jež tak dávají mimořádně zajímavou možnost nahlédnout jednak do 
procesu utváření angličtiny konce 14. století, jednak do vnitřní dynamiky jazykového vývoje a jejího 
chápaní konkrétním(i) mluvčím(i). 
Je zřejmé, že k naplnění tohoto záměru musel diplomand splnit řadu nesamozřejmých podmínek: 
v podmínkách neexistující tematicky zaměřené odborné literatury kjazyku rukopisu proniknout do pozdní, 
od klasického paradigmatu dosti odchýlené staré angličtiny dokumentů; tyto texty dále z větší části přeložit 
do moderní angličtiny; aplikovat obecné poučení o charakteristických rysech angličtiny střední 14. století na 
jazyk středoanglických překladů; originály i převody porovnat v kolaci s převodem latinským; a konečně 
originály a převody porovnat v perspektivě vývoje, který jazyk mezi 10. a 14. stoletím stačil urazit, a zasadit 
je do obecného typologického rámce. Je třeba potvrdit a jako druhý výrazný klad předkládané studie po 
zásluze ocenit, že toto vše diplomand s neutuchajícím zájmem o problematiku i vehemencí sobě vlastní 
v přípravné fázi práce zvládl. S náročností přípravné fáze souvisí na druhé straně ovšem i fakt, konstatovaný 
níže, že vlastní text studie vznikal do značné míry pod časovým tlakem a že je to na něm v řadě ohledů 
patrné. 
Pokud jde o vlastní obsah studie, lze říci, že hlavní stanovený cíl splnila. Za odborně nejpřínosnější je přitom 
možno považovat samostatný lingvisticko-filologický rozbor vztahů mezi jednotlivými jazykovými verzemi 
textů v rukopisu (kapitola 3), dále pasáže, kde se diplomandovi soustavně dařilo zasazovat postřehy 
diachronní proměny do typologického rámce, a také některé dílčí poznatky, např. poznámky k problematice 
"reinterpretace" slovotvorné stavby slova středoanglickým překladatelem. 
K odborným východiskům práce, resp. k analytickému komentáři na okraj konkrétních příkladů lze mít 
zejména tyto poznámky: 

o vzhledem k faktu, že diplomandův samostatný rozbor vcelku jasně prokazuje existenci dalšího 
staroanglického textu jako východiska překladu, jeví se některé jeho soudy ohledně motivace 
středoanglického překladatele, resp. jeho možné manipulace s textem ve vztahu k chybám, jichž se 
dopustil, jako příliš odvážné (podkapitola 3.4.2.); 

o celkově se zdá být poněkud přeceněna síla procesů vedoucích ke znejasnění slovotvorné stavby slova; 



o vztah mezi skládáním a flektivním typem je složitější, než se v práci obecně předpokládá; 
o komentářům by někdy prospěla hlubší časová propracovanost: např. problematika i-ové přehlásky má 

zcela jinou časovou, a tedy i systémovou platnost než fonologická redukce koncových slabik. Ač jsou 
oba projevem ústupu flexe, přehláska, která je úkazem spadajícím hluboko do staroanglické fáze, se 
v analyzovaném textu projevuje už jen nepřímo, ve smyslu rozporuplné reakce mluvčího střední 
angličtiny na ustupující introflexivní alternace v kořeni/kmeni; 

o práce obsahuje některé aprioristické formulace, zejména v přístupu k jazykové typologii: ta sice 
pracuje s kombinacemi strukturních rysů, avšak vychází zjazykových skutečností, tzn. není předem 
připraveným kadlubem (nejvýraznější taková formulace ve shrnutí na str. 112, 2. odstavec; srov. též 
formulaci v tom smyslu, že derivace je vlastnost aglutinačních jazyků na str. 49 - spíše zde jde o 
aglutinační rys či postup); 

o průběžné poznámky o moderní angličtině nejsou vždy přesné (srov. např. poznámky k realizaci 
plurálu na str. 34, poznámky o pojetí pádu, poznámky o inverzi na str. 45). 

Poznámky k dílčím postřehům a terminologii: 
o str. 33: funkce rodu v indoevropštině byla lndoevropanům jistě jasná, méně jasná je dnešním 

lingvistům; 

o str. 35: v synchronní morfologii střední angličtiny 14. století už nelze mluvit o akuzativu; 
o str. 37: staroanglické sea není "fem. sg. article"; 
o str. 41: vznik slabých sloves není přísně vzato proces slovotvorný; 
o str. 50: borrowing nelze paušálně považovat za proces posilující monomorfematické jednotky jazyka; 
o str. 54: analogický posun bec > bokes je staršího data než rukopis, ale lze říci, že tento proces nebyl 

v době vzniku rukopisu dosud završen; 
o str. 73: v příkladu č. 58 staroanglická verze určité sloveso obsahuje (an); 
o terminologie: místo "word-order type" je vhodnější mluvit o "word-order pattern", místo 

"periphrastic tense" o "compound tense". 

Jako vedoucí práce jsem měl dobrou příležitost sledovat, jak práce vznikala, a mohu proto konstatovat, že 
téměř veškerá negativa, která lze v konečné podobě textu studie nalézt, jdou na vrub nedobrému časovému 
rozvržení závěrečných fází práce. To se projevilo především nedostatečnou redakcí materiálu, kterého měl 
diplomand řádově více, a to jak analyzovaného, tak v podobě vlastního napsaného textu. Konkrétně lze ke 
konečné podobě diplomové práce vyslovit tyto podstatnější výhrady: 

o ve struktuře práce i jednotlivých kapitol nejsou dostatečně odlišeny aspekty, jež autor označuje jako 
"type s of change", "factors of change" a "results of change", tedy předpoklady, proces a výsledky 
vlastních rozborů a pozorování; chvatná redakce je zde poznamenána pochopitelnou snahou říci co 
nejvíc co nejúspornějším způsobem; 

o totéž se týká vlastního závěru práce a českého resumé - to je místy koncipováno spíše jako vstupní 
abstrakt; 

o posloupnost sledovaných činitelů jazykové změny by bývala měla soustavněji sledovat jazykové 
roviny a jejich vzájemné vztahy; tak by se bývalo předešlo nápadnému opakování některých postřehů 
a komentářů; také nejcennějším pasážím, kde se daří propojovat konkrétní analýzu s typologickým 
rámcem, by bývalo prospělo větší usouvztažnění (tak např. morfo(no )logická témata ablaut a umlaut 
mohla být přehledněji i elegantněji řešena v rámci typologické kapitoly "introflexe"); 

o mělo být řečeno, jaké části excerpovaného materiálu se pozorování a závěry vlastně dotýkají; 
o závěru by bývalo prospělo celkové vyhodnocení poměrné častosti jednotlivých typů změny v jejich 

vzájemném vztahu. 
o k vyloženě formálním nedostatkům lze počítat 

• fakt, že citované příklady někdy nezabírají dostatečně široký úsek textu; 
• nesjednocené bibliografické údaje a formát stránkových odkazů; 
• chybějící údaje v obsahu (jak vyznačeno v textu studie, který jsem měl k dispozici) a 

nejednoznačné užití kurzivy při citaci příkladů; 
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• nedostatečné formulační i grafické odsazení začátků kapitol (každá z hlavních kapitol mohla 
také začínat na samostatné stránce); 

• ne zcela zvládnutou jazykovou redakci práce; 
• tiskové chyby (vyznačeny ve výtisku práce). 

Poznámky k obhajobě: 
Vzhledem k výše konstatovaným nedostatkům se domnívám, že by bylo žádoucí, aby diplomand v rámci 
obhajoby poskytl stručný typologický obraz svého tématu v posloupnosti, do níž se mu jej zcela nepodařilo 
zredigovat v textu práce. 
Dále mám k obhajobě tyto dílčí otázky: 

1. Jaký je vztah mezi "složenými tvary" a "tvary s polymorfematickou strukturou"? 
2. Co všechno je možno zařadit do "obscuration proces ses" (str. 5 a passim.)? 
3. Projevuje se nějak ve středoanglickém překladu obecná tendence k tomu, co se v historické 

lingvistice nejčastěji označuje jako "amplification" či "elaboration" a co se chápe jako protějšek 
tendence "language economy", k níž diplomand průběžně odkazuje? 

4. Jaký je vztah mezi tímto principem jazykové ekonomie a faktem, že ne každá jazyková variace ústí ve 
změnu? (s. 9) 

5. Jak lze povšechně hodnotit vliv francouzštiny na syntax střední angličtiny (ke str. 69)? 

Závěr: 

Diplomovou práci Libora Stenzla doporučuji k obhajobě. Její průběh by měl rozhodnout o tom, zda práce 
bude hodnocena stupněm "velmi dobře", či "dobře". 
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