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Renata Bočková  
Old English Nominal Suffixes -el, -els , -incel:  
(bakalářská práce, ÚAJD, FF UK, Praha 2017, 51 s.) 
posudek vedoucího práce 
 
 
Renata Bočková se ve své bakalářské práci věnuje diachronní mikroanalýze tří 
staroanglických přípon – -el, -els , -incel –, jimiž se v nejstarší historické angličtině tvořila 
substantiva. Vývoj přípon sleduje od pragermánského období po počátek doby střední, kdy 
shodně zanikly. Tento vývoj zasazuje na celkové pozadí vývoje staroanglických odvozovacích 
sufixů do střední angličtiny v souvislostech proměn hláskoslovných (procesy redukující, resp. 
modifikující konsonantický a vokalický materiál nepřízvučných slabik) i typologických 
(vývojové potlačení introflexivně podmíněné alomorfie v derivaci v rámci odklonu 
jazykového systému od flexe a sílícího principu izolačního). V relevantních souvislostech 
autorka přihlíží také k možné homonymii sufixů s pozdějšími příponami románského původu 
a k faktorům sémantické povahy (synonymie funkcí různých přípon, resp. jejich významová 
nevyhraněnost). Otázky produktivity se autorka pokouší řešit s přihlédnutím k absolutním 
počtům výskytu daného sufixu a k typu dochovaných textů. Východiskem analýzy byl 
předběžný rozbor obecných charakteristik všech staroanglických jmenných přípon, ten se 
ovšem součástí textu nestal.   
 
Těžištěm studie je systematizace údajů o zvolených příponách, jež vyžadovala filologickou 
erudici a obeznámenost se staroanglickým materiálem na úrovni, která přesahuje běžné 
meze průpravy v bakalářském studiu. Práce je logicky strukturována a psána povětšinou 
jasným výkladovým stylem. Po obsahové stránce (kromě poznámek a otázek k problémům a 
vytčeným pasážím, které uvádím níže) práci místy schází zřetelnější propojení jednak 
typologických výkladů, jednak popisů některých hláskoslovných procesů (např. „dlouživých a 
krátivých procesů“ zmíněných na s. 22) s analytickou částí. 
 
Jediná, avšak dosti zásadní vada předložené práce je formální povahy a spočívá 
v nedostatečné jazykové redakci výsledného textu. Ke škodě celkového dojmu text obsahuje 
celou řadu nevhodně či nejasně stavěných souvětí či větných napojení, chyb v užití členů, 
slovosledu i interpunkci. Nejnápadnější jazykové prohřešky jsem si dovolil vyznačit do výtisku 
práce, který jsem měl k dispozici. 
 
Dílčí poznámky: 
s. 10: zásadní systémové rozdělení morfologie nepochází od Dietera Kastovského, ale je 
staršího data; 
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s. 11: nejasné a zkratkovité líčení dobové historické situace: kterou porážku Anglosasů kolem 
r. 900 má autorka na mysli? 
s. 13: ne zcela přesný popis breaking ve staré angličtině; 
s. 16: nepřesné konstatování o jediném raně středoanglickém paradigmatu substantiv 
„regardless of their stem vowel“; 
s. 21: odklon od flektivního typu nezačal v pozdně staroanglickém období pouze vlivem 
severštiny; 
s. 22-23: polysyntetický typ lze v angličtině exemplifikovat právě skládáním; 
s. 25: existuje rozdíl mezi hypotetickým převzetím severských prvků do staré angličtiny a 
jejich autentickými doklady v textech raně středoanglického období; 
s. 35: spíše než o „phonetic law“ by bylo třeba mluvit o pravidlech fonotaktických; 
průběžně: je třeba přesněji rozlišovat mezi root a stem; 
s. 47: nejasný popis i-ové přehlásky. 
 
Otázky k obhajobě: 

1. V jakém smyslu narušily skandinávské výpůjčky fonologický princip staroanglického 
pravopisu zděděný ze staré angličtiny (s. 18)? 

2. V práci schází shrnující charakteristika toho, co autorka rozumí produktivitou a 
(vysokou vs. nízkou) frekvencí přípon ve staré angličtině: může svá kritéria 
specifikovat alespoň dodatečně? 

3. Jaký je podle autorky vztah mezi mírou alomorfie a stupněm produktivity? 
4. Jak si autorka představuje „merger“ –el a –en ve střední angličtině (s. 33)? 

 
 
Celkové hodnocení:  
Diplomovou práci Renaty Bočkové doporučuji k obhajobě a z formálních důvodů uvedených 
výše předběžně hodnotím známkou výborně až velmi dobře. 
 
 
 
12. června 2017      prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. 
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