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Předkládaná práce je součástí ambiciózního projektu a je v mnoha směrech výjimečná. Už číslo II 

v názvu Phonology of Masoretic Hebrew je neobvyklé a svědčí o dlouhodobě promyšlené koncepci. 

Pro čtenáře jsou sice občasné odkazy k prvnímu dílu jistou komplikací, ale s přihlédnutím 

k rozsáhlosti projektu jsou pochopitelné. Analýza teamim jako (ikonických) značek pro zachycení 

řečové prozodie na základě dat ze speciálně vytvořeného fonologického korpusu je inovativní a 

provokující, jasně však prokazuje autorovu snahu o detailní pochopení tématu. Výsledky jeho práce 

se jeví jako velmi cenné.  

V porovnání s prvním autorovou disertací zde oceňuji zúžení tématu a rozvíjení jedné zásadní linie, 

tedy samotných teamim. (Teamim autor soustavně překládá jako melodémy; s použitím tohoto 

termínu v češtině mám problém, viz Romportlovy melodémy a alomely, ale jeho fungování 

v angličtině je nejspíš bezproblémové, chápu ho a nezpochybňuji ho. Pro potřeby tohoto posudku 

však raději zůstanu u původního termínu.) Méně kvituji to, že pokud první disertace měla určité 

didaktické ambice a myslela na případného studenta hebrejštiny, ve druhé disertaci toto není patrné 

a autorův hutný styl by některé zájemce o nový přístup k analýze fonologického systému masoretské 

hebrejštiny mohl spíše odradit. Pokud tedy autor volá po širší spolupráci na projektu, nejspíš míří 

jinam než do většinových řad studentů a začínajících vědců. 

Návaznost na první disertaci se projevuje pochopitelně i ve struktuře práce. Základní metody 

výzkumu zůstávají tytéž, autor využívá programů, které si sám pro tento účel vytvořil (posouzení této 

technické části předkládané práce je bohužel mimo mou kompetenci). Originální transkripční systém, 

který byl vyvinut tak, aby vyhovoval potřebám programu ke zpracování dat a vytvoření použitelného 

korpusu, je sice na první pohled komplikovaný, ale pro hebraistu pak v konkrétních případech 

relativně bez problémů čitelný. Autor předkládá svou interpretaci druhé skupiny teamim, které 

doplňují teamim z první disertace, a zkoumá jejich propojování do intonačních kontur, intonace je 

pak jádrem předkládané disertace. Ocenění si bez pochyby zaslouží autorova práce s rukopisy, která 

je pro jeho argumentaci zásadní.  

Autor přesvědčivě kritizuje dosavadní přístupy k tzv. teamim, které sledují tři linie: chápou teamim 

jako přízvuk, kantilační značku nebo značku syntaktické segmentace. V českém prostředí výzkum 

teamim, až na projekt autora předkládané práce, neexistuje; v mezinárodní perspektivě zmiňme 

Mezinárodní organizaci pro masoretská studia (IOMS). I ve světovém kontextu je však předkládaná 

práce ojedinělá. Mohu-li soudit, syntaktická interpretace teamim převládá. Autor předkládané práce 

nabízí alternativu, tedy prozodickou interpretaci. Jistou korelaci s interpretací syntaktickou přiznává 

v tom smyslu, že prozodie napomáhá pochopení syntaxe, ale není na ní závislá. Z argumentů proti 

syntaktickému chápání (a pro prozodické chápání) teamim považuji za zásadní ten, že platnost 



teamim se omezuje vždy jen na konkrétní verš a nepřesahuje jeho hranice. U syntakticky spojených, 

avšak značkami rozdělených konstrukcí (rovněž argument proti syntaktickému pojetí teamim) bych 

vysvětlení nesouladu hledala v komentářové literatuře, což se prokazatelně osvědčuje např. u 

seznamů a výčtů, které bývají pomocí teamim členěny jinak, než bychom podle syntaktické logiky 

očekávali; tuto – rabínskou, komentářovou, historickou – stránku teamim však autor záměrně (a 

pochopitelně) vynechává. 

Za důležité pokládám pasáže uvažující o vlivu teamim na chápání významu textu, resp. použití 

teamim ke zdůraznění odstínu významu. Z mého pohledu pozoruhodná je interpretace teamim 

v souvislosti s charakteristikou vystupujících postav (Job). Z aplikované fonologické teorie oceňuji 

celou autorovu podrobně rozpracovanou teorii slabiky, její vlastnosti, vrstvy, popis rezonance atd. 

Objevný je pro mě v této souvislosti např. už dříve autorem využitý diplosylabismus, který pomáhá 

objasnit některé jevy doposud vysvětlované pouze analogií. Prosím autora, aby při obhajobě rozvedl 

důsledky použití koncepce diplosylabismu pro fonetiku a fonologii (masoretské) hebrejštiny. Bylo by 

možné ji použít i při analýze některých vývojových tendencí zvukové stránky hebrejštiny? Dále bych 

ocenila, pokud by autor mohl v obhajobě rozvinout svůj koncept stopy, resp. naznačit další oblasti 

jeho použití mimo interpretaci tzv. pauzálních tvarů. 

 

Práci považuji za dobře strukturovanou, invenční a přínosnou, doporučuji ji k obhajobě.  

Předloženou disertační práci předběžně klasifikuji jako „prospěl“. 
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