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Disertační práce K. Rexové sestává ze dvou základních částí: tištěné v tradičně vázané 

podobě a elektronické na přiloženém CD. Tištěná část čítá 49 stránek vlastního textu a 13 

stránek příloh. Vlastní text zahajuje Úvod (s. 7-13), poté následuje výklad přibližující 

Kladistickou analýzu jazyků i s Literaturou (s. 14-29). Kladistickou metodologii ilustrují 

dva články autorky, jeden o aplikaci kladistiky na indoevropské jazyky, druhý na bantuské 

jazyky. Oba byly v minulosti již publikovány, v obou případech se na nich podílelo více 

autorů. Autorka k nim přidává Doplňující materiál sestávající z kladogramů a přehledu 

gramatických znaků použitých při klasifikaci bantuských jazyků. V Přílohách přidává 

lexikostatistické spisky pro indoevropské jazyky (200 sémantických jednotek) a pro bantuské 

jazyky (92 sémantických jednotek). Následují 3 kladogramy pro indoevropské jazyky, jejich 

stromový diagram podle Dyena, 2 kladogramy pro bantuské jazyky, mapa rozšíření zón 

bantuských jazyků podle Guthrieho klasifikace a tzv. network diagram pro indoevropské i 

bantuské jazyky. Digitální příloha představuje duplikát k tištěné verzi, navíc přináší lexikální 

podklady pro vlastní klasifikaci.  

Následuje průběžný komentář k textu disertace. 

S. 8: Evropa objevila sanskrt už v 16. st. Filosof, přírodovědec a matematik, jazykovědec i 

diplomat G.W. Leibnitz shrnul všechny indoevropské jazyky známé v jeho době (včetně 

arménštiny a albánštiny) do jediné rodiny dávno před Jonesem. Nicméně první kroky na poli 

historicko-srovnávací jazykovědy (ovšem semitské) učinil arabský Žid Ibn Qurayš žijící v 10. 

st. na území dnešního Alžírska, když rozeznal, že biblická hebrejština a aramejština jsou 

příbuzny s klasickou arabštinou a dokonce i s jazykem místních Berberů. Tímto 

intelektuálním výkonem předstihl Leibnize a tím i evropskou jazykovědu nejméně o 700 let.  

Autorka oprávněně vznáší pochybnosti nad tím, co je inovace a co nikoliv. V této souvislosti 

by se slušelo připomenout tzv. Leskienův zákon, který říká, že svědectvím užší genetické 

příbuznosti jsou společně sdílené inovace, nikoliv archaismy. 

Své názory na podstatu tzv. „mass comparison“ vysvětlil Joseph H. Greenberg nejpodrobněji 

ve své monografii Languages of Americas z r. 1987, kde je také v nejširší míře aplikoval.  

S. 9: Existuje celá řada kvantitativních metod aplikovaných v historicko-srovnávací 

jazykovědě, nejčastěji právě v genetické klasifikaci jazyků a na záladě lexikálních dat (z těch, 

které autorka nejmenovala mj. Chrétien, Embleton, Žuravlev, Starostin aj.). Autorka 

představuje kladistiku jako metodu, která má lexikostatistiku nahradit pro její nespolehlivost, 

ale už nevysvětluje, v čem ona nespolehlivost spočívá. Je zřejmé, že svůj negativní postoj 

k lexikostatistice autorka získala na základě tzv. ‘klasické’ metody, kterou vypracoval Morris 

Swadesh. Ta byla zcela oprávněně kritizována z více stran. Několik lingvistů se ji pokusilo 

modifikovat, a to i její ambicióznější sestru glottochronologii, jejímž cílem je podat nejen 

relativní chronologii divergence příbuzných jazyků, ale i chronologii absolutní. Na základě 

srovnání s ověřitelnými historickými daty lze konstatovat, že ‘rekalibrované’ modifikace 

Kanaďanky Sheily Embletonové a Rusa Sergeje Starostina dávají více méně realistické 

výsledky. Jedním z nutných předpokladů je pečlivá etymologická analýza lexikálních 

souborů, umožňující mj. eliminaci výpůjček. To ‘klasická’ metoda nečinila. 



S. 11+18: Autorka definuje podstatu kladistické metodologie. Ústřední roli zde hrají evoluční 

novinky vzniklé unikátní událostí (jde o návrat k Leskienovu principu?). Zde bych se rád od 

autorky dověděl, jak hodnotí změnu *g > h, která proběhla v části slovanských jazyků, 

konkrétně v jihovelkoruských dialektech, ukrajinštině, běloruštině, slovenštině, češtině a 

hornolužické srbštině? Pokud jsem porozuměl její definici, mělo by jít o evoluční novinku a 

tedy o argument ve prospěch užší genetické blízkosti zmiňovaných jazyků. Přitom z historie 

všech slovanských jazyků, v nichž tato změna proběhla, víme, že nastala relativně pozdě, 

dávno poté, kdy se slovanské dialektové kontinuum rozdělilo do dílčích větví. Např. v češtině 

lze tento jev datovat přelomem 12. a 13. st. 

S. 11-12: Není pravda, že komparativní lingvistika nedokáže pracovat s větším souborem 

jazyků. Výsledky Starostinova týmu jsou myslím dostatečným protipříkladem (viz např. 

www.phil.muni.cz/jazyk/frame.html ). Podmínka poctivé etymologické analýzy zkoumaného 

lexikálního souboru by měla nezpochybnitelně platit nejen v lexikostatistice a 

glottochronologii (to nejsou synonyma, druhá metoda usiluje o absolutní datování divergence 

příbuzných jazyků, zatímco první se spokojuje s kvalitativními závěry), ale i kladistice. Jinak 

bude za společný znak vydáváno něco, co jím není, např. na s. 33 sardinské pakos : albánské 

pak „málo“, přičemž albánské slovo je románskou výpůjčkou a nemá tudíž žádnou vypovídací 

hodnotu o genetickém vztahu mezi těmito dvěma jazyky. Zde se autorka dopustila z mého 

pohledu největší chyby, když převzala syrový lexikální materiál indoevropských jazyků od 

Isidora Dyena. Dyen byl nesporně nejméně půlstoletí jednou z vůdčích osobností austronéské 

synchronní i diachronní jazykovědy. Totéž však už nelze říci o jeho sporadických vstupech na 

půdu indoevropeistiky. Lexikální data, která od Dyena převzala Rexová (v článku, jehož 

spoluautory byli D. Frynta a J. Zrzavý), nejen že se neoddělují výpůjčky od slov zděděných, 

ale ani v případě slov nevypůjčených není zřejmé, jak jsou rozlišeny cognates od 

noncognates. 

S. 17: Z hlediska ‘rekalibrované’ glottochronologie je existence baltoslovanské nebo 

indoíránské jazykové jednoty nesporná. Moderní podoba glottochronologie se rozhodně 

nevyhýbá středním stupňům v klasifikaci, jak naznačují grafy na výše uvedené webové 

adrese. 

S. 20: Na rozdíl od Swadeshovy klasické metody rekalibrovaná glottochronologie dokáže 

operovat v minulosti podstatně hlubší.  

S. 22-23: Autorka přeceňuje význam gramatických znaků. Sice se méně často přejímají, ale 

zato snadno zanikají. Jsou známy příklady bantoidních jazyků, pro které při prvních popisech 

z 19. st. byly typické třídní prefixy, ale o století později je už nepoužívaly. Polský lingvista 

Witold Mańczak ukázal, že z hlediska gramatických morfémů sdílí např. gótština více 

gramatických morfémů s latinou než s angličtinou, která takřka ztratila jmennou flexi. 

V přehledu gramatických znaků bantuských jazyků (s. 47) autorka uvádí některé, jež bych 

charakterizoval jako typologické (např. přítomnost tónu, vokalické harmonie apod.). Autorka 

nikde nevysvětlila, jak je vyhodnotila, tudíž musím vyslovit pochybnost o smysluplnosti 

jejich zařazení mezi znaky, na jejichž základě se autorka chce dopracovat ke genetické 

klasifikaci bantuských jazyků. 

S. 32: Lexikální spisek hetitštiny podle Tischlera (1973) je dnes už poněkud překonaný (z 

poslední doby viz např. Ivanov ve sborníku Greater Anatolia, Washington 2001), přesto jeho 

spisky pro jednotlivé reprezentanty indoevropských jazyků jsou důvěryhodnější než materiál 

Dyenův.  

 

Disertační práci K. Rexové vytýkám tyto hlavní nedostatky: 

1. Chybí vysvětlení podstaty algoritmu, jaký kladistika používá.  

2. Chybí seriózní kritika ‘klasické’ glottochronologie, zformulované Swadeshem. Nelze 

vystačit jen s implicitním dojmem, že „tak se to přeci říká“. 

http://www.phil.muni.cz/jazyk/frame.html


3. Autorka zcela mlčí o ‘rekalibrovaných’ variantách glottochronologie. 

4. Lingvistické zpracování zejména indoevropského materiálu je povrchní a ne vždy 

důvěryhodné. 

5. Odečteme-li podíl spoluautorů, jaká část posuzované práce je vlastně dílem autorky? 

 

V práci nacházím i pozitiva: 

Bantuský materiál i výsledky kladistické procedury jsou podstatně lépe podloženy (patrně 

také díky spoluautorům, kteří platí za uznávané specialisty v oboru). 

Vřele souhlasím s přáním autorky (s. 10), aby se humanitní vědy otevřely pozitivistickému 

přístupu přírodních věd. Tato slova by mohla být mottem celé práce. Myslím, že největším 

přínosem předkládané disertace je právě aplikace metody s úspěchem vyzkoušené v biologii 

či genetice na jazyk. To je v českém kontextu pionýrský počin, který si zaslouží ocenění.  

 

Přes všechny nedostatky, o kterých se zmiňuji, soudím, že pozitivní přínos práce je dostatečný 

k úspěšné obhajobě. 

 

V Brně 28.5. 2008 

 

prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. 

Ústav jazykovědy a baltistiky 

FF MU, Brno 

 

 

 

 


