
Univ. profesor dr. Bohumil Trnka DrSc., petasedmdesátiletý

JI1li NOSEK

Dne ,. cervna 1970 se dožil prof. B. Trnka 7j let. Narodil se r. 1895 v Kletecné u Humpolce,
studoval a maturoval na žiž~ovském klasickém gymnasiu, .pak studoval anglistiku a bohemistiku na
Karlove univeooite v Praze. Naší verejnosti je dobre znám jako profesor anglického jazyka a statŠ(

2 Podnetnost Nosilových myšlenek dokumentoval 1. Poldauf tím, že výbor z nich znovu otiskl
spolll s kl":lrk3l1 ('j$:1~:ni "zp:::mínko'J (~i::.i it:~,,'k)' i'~" šlo,,- I~. 19(,')1;~. ~:. ~92-'::\)~1.
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anglické lite.-atury na Karlove unive,,;ite v Praze, jako nej$tarši žák prof. Viléma Mnthesia a jed'~"

ze zakladatelú Praukého lingvistického kroužku. Docentem se stal r. 1925. profesorem byl jmenu-

yán r. 1930. Od svého mládi pusobi dodnes na Karlove universite. Je autorem velikého množ'tví
vedeckých praci (kn;h. clánku. recenzí odborného obsahu) i praktických ucebnic anglictiny a jiných
germánský<:h jazyku (holandštiny, dánštiny, švédštiny a norštiny). Pracuje vedecky'" oboru anglic-
kého jazyka a obecné jazykovedy funkcního, strukturního pojetí. založeného a rozvíjeného v Praž-

ském lin~istickém kroužku, pozdeji v Kruhu moderních filolo/(u pri CSAV. Tatn jazykovedná
teorie vidí jazyk jako relativne uzavrený systém o omezeném poctu (inventári) jednotek rozlo-
žených podle své složitosti a funkce do nekolika vrstev, plánu: fonolo!\,ického, morfolo!\,ického.
syntaktického a nadsyntaktiekého (promluvového).

Jako vetšina Pražského lin8"istického kroužku se prof. Trnka nejprve ve tricátých létech

zameril na teorii fonému ~funkcne pojaté hlÚ$ky. schopné rozlišovat slova jazyka) a jako fonolog
záhy vynikl a pronrkl i na mezinárodní lingvistické fórum. Jako první soustavne zpracoval fono-
logir moderní anglictiny v knize A Phollologica/ Allalysis of Pre.fellt-day Standard ElIglish (Praglle
Stt/dies ill English, 5, 1935); v pr~racované podobe vyšla v r. 1966 v Tokiu (Hokuou PublishinA"

Co.). Fonologii soucasného anglického jazyka i fonologické soustave v historickém vývoji (v dia-
eh.ronii) venoval radu menškh pojednání v dobe pred 2. svetovou válkou a po ní. Vedle fono-
logie prispel rovnež k ,funkcní teorii morfologie hlavne po válce (viz jeho universitní skripta
Rozbor sOllcamé spisovné atlgticti/l)', 2. dil, 1954, od té doby nekolikrát vydaná) i k syntaxi. Již
jeho habilitacní spis je Syntaktická charakteristika reci allglosaskýcb památek báSllickýcb (1925). dále
monografie On the Synta.\" of the English Verb frolll Caxto/l to Dryde/l (1930 jako 3. svazek Tr:J-

val"" dli Cercle lingllistique de Prague), .preložená do japonštiny (1934). V obdO'bí poválecném se
težište Trnkova teoretického úsilí ,presunulo na vrstvy jazykových jednotek bilaterálních, nesoudch
významy. Sem patrí jeho práce o morfologii a v ní teorie .lovnich druhu chápaných jako svazky
morfologických rysu, jejichž soucty se navzájem odlišují. práce o konverzi slovních druhu (1969)
a o úloze slovosledu ve vete (1968). V nejnovejší dobe pak se zameril na problém slova (viz
clánek "Words, Semantemes, and Sememes" ve sborníku To Honor Romall Jakobsoll, s. 2050-4.

1967). jež chápe trojím zpusobem: jako fonologický útvar bez významu, jako sémantém (lexikální
tvar) nesoucí i ruzné významy. Totožnost slova jakožto jediného .émantému je založena na
ústredním sémantickém rysu spolecném všem jeho semémúm, jež se navzájem od sebe podstatne
neliší. Podnetné a originální jsou i Trnkovy práce o teorii vlastních jmen a jejich dvojí funkci,
identifikujkí a diferencující - viz clánek ,;Problém vlastních jmen" ve Pbi/%gica PragellSia. 6.

1963 - aj.
Prof. Trnka vyložil své nejobecnejší názory na fungování jazyka ve .vých cláncích (1943. 1957

ve Voproseoh jazykoznanija c. 3, 1958) a dále v pracích o synchronii a diachronii (1933), o jazy-
kovém znaku (1961, 1964), o jazykové analogii (1936, 1961), o vztahu jazykovedy a myšlenkové
struktury doby (1948), o jazykových protikladech a kontrastech a jejich neutralizaci (1937. 1938.

1958). o kombinatorice fonému (1936), o mezislovnich signálech (1940)' o jazy.kových cizostech
(1942. 1964). o slovech autonomních a syntagmatických (196o), o stylu (1941). Je možno ríci, 7.e
obecná jazykoveda prostupuje všechny jeho práce a dala by se z nich vyclenit jako jedna sou-
vislá a ucelená funkcní teorie jazyka a jeho vnitrníoh i vnejších vztahu a zákonitostí. Funkcne

strukturální jazykoveda v Trnkove pojetí' používá pomocne logiky a je novodobým príkladem
toho, jak vedecky objektivizovat jazykovedu. obhájit autonomii jejích metod a vymanit ji z pod-
rucí atomismu mladogramatiku. Jazyk takto pojatý je složitá hierarchie vztahú, je sou.tava pod-

systému.
Prof. Trnka jako první u nás (1949, 1951) uvedl do jazykovedy kvantitativní, stadstické hle-

disko. Krome vyslovene lingvistických .problému se zabýval praxí i teorií tesnopisu (1930 a dríve).
Založil jej na fonémech ceštiny a vypracoval podle toho i svou vlastní tesnopisnou soustavu (1937).
Její ucebnici má v rukopise (1970)' Ukázal zde mimo jiné aplikaci teorie v praxi a dávno pred

válkou implikoval styk a ~polupráci dvou ruzných vedních disciplin, který v zahranicí byl bada-
teli eJ<plicitne formulován až v šedesátých létech XX. století jako mezioborový výzkum (i11terdis-
ciplinar)' researcb). .

K doplnení obrazu jeho vedecké cinnosti ješte pripomenme, že prof. Trnka pracoval i v an-
glické literature stredm'eké (Geoffrey Chaucer) a renesancní (John Milton). zvlášte o filosofii del
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Wil1iama Shakespeara (CMF, 37, 1955. s. 73-81; sborník Char/es U11iversity 011 Shakespeare, 1966.

.. JJ-63). V pracích tohoto druhu i v dosud nevydaných prednáškách o stredoveké latinské litera-

ture a jejích vztazích k antické vzdelanosti vyslovil pozoruhodné myšlenky.
V jazykovedné a teoretické složce dila prof. Trnky je nutno v)'zdvihnout jeho úctu k jazykové

zkušenosti a jejím faktum. Z tohoto hledlska pochopíme. že jeho úsili o propracování vední me-

todologie není samoúcelné a odtržené od faktú prirozený<:h jazyku. To vysvetluje i jeho celkem

zdrženlivý postoj k novinkám americké lingvistiky transformacní, generativní, matematické a stro-

jové. Jazykovedná teorie u prof. Trnky vy<:hází z jazykové empirie a mírí k adekvátnímu zobra-
zení jazykové empirie.

Prof. .Trnka se podílel a podílí významne i na organizaci našeho vedeckého života v oborech

moderní filologie a obecné jazykovedy: Byl editorem a (spolu)redaktorem vedeckých knižnic a ca-

sopisu jako Trava"" du Cercle li11guistiql/e de Praglle, Casopis pro modemi filologii, Pbilologica
Pragensia a Praglle Stl/dies in English. Mnoho roku rídil Kruh moderních filologu pri CSAV jako

jeho predseda a nyní jako cestný predseda.
Jako uni,"e,,;itní profesor vyškoli! mnoho stredoškolských ucitelu anglictiny a vedecký<:h adeptu.

Tím pokracoval. uskutecnil a fakticky dovršil vedeckou cinnost a zámery svého ucitele, našeho
prvního anglisty prof. Viléma Mathesia, jehož ucení pojmoveprecizoval a nove rozvinul. Svou
metodicností ve vede i v ostatním živote i svou pracovitostí. vedeckou a morální dusledností

a spravedlivostí muže být vzorem pro ty, kterí chtejí následovat. Jeho fyzická svežest i " tomto
,'cku a jeho filosofie aktivního života jím prakticky provádená naznacujI. že budeme svedky

jeho dalších prací a roku.*
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anglické lit~atury na Karlove unive~ite v Praze. jako nej~tarší žák prof. Viléma Mathesia a jed'~"

ze zakladatelu Pražského lingvistického kroužku. Docentem se ~tal r. 19Zj. profcsorem byl jmeno.

~án r. 1930. Od svého mládí pusobí dodnes na Karlove universite. Je autorem velikého množstvi
vedeckých prací (knih, clánku, recenzí odborného obsahu) i praktických ucebnic anglictiny a jiných
germánských jazyku (holandštiny. dánštiny. švédštiny a norštin)'). Pracuje vcdecky \' oboru anglic.
kého jazyka a obecné jazykovedy funkcního. strukturního pojetí, založeného a rozvíjeného v Praž-

ském lingvistickém kroužku. pozdeji v Kruhu modernich filolo/lu pri CSAV. Tato jazykovedn,;
teorie vidí jazyk jako relativne uzavrený systém o omezeném poctu (inventári) jednotek rozlQ-
žených podle své složitosti a funkce do nekolika vrstev, ,plánu: fonolop;ického, morfolop;ického.
syntaktického a nadsyntaktického o(promluvového).

Jako vetšina Pražského lingviotického kroužku .e prof. Trnka nejprve ve tricátých létech

zameril na teorii fonému (,funkcne pojaté hlásky. schópné rozlišovat slova jazyka) a jako f.onolog
záhy vynikl a pronikl i na mezinárodní lingvistické fórum. Jako první soustavne zpracoval fono-
logii moderní anglictiny v knize A Phollological Analysis 01 Pre.rent-day Standard Englisb (Praglle
Stlldies ill Englisb, j. 1935); v pre.pracované podobc vyšla v r. 1966 v Tokiu (Hokuou Publishinp;
Co.). Fonologii soucasného anglického jazyka i fonologické soustave v historickém vývoji (v dia-
chronii) venoval radu menších pojednání v dobe pred 1. svetovou válkou a po ní. Vedle fono-
logie prispel rovnež k ,funkcní teorii morfologie hlavne po válce (viz jeho universitní skripta
Ro::bor sOl/camé spisovné anglictin)', 1. díl, 1954, od té doby nekolikrát vydaná) i k .yntaxi. Již
jeho habilitacní spis je Syntaktická charakteristika reci anglosaskýcb památek báSl/ickýcb (191j), dále

monografie On the Synta.~ 01 the English Verb from CaxtOlI to Dryden 6930 jako 3. svazek Tr".
vall1Xdli Cercle lingl/istiql/e de Praglle), ,preložená do japonštiny (1934). V obdO'bí poválecném se
težište Trnkova teoretického úsilí presunulo na vllltvy jazykových jednotek bilaterálnich. nesoucích
významy. Sem patrí jeho práce o morfologii a v ní teorie slovních druhu chápaných jako svazk)'
modologických rysu. jejichž soucty se navzájem odlišují. práce o konverzi slovních druhu (1969)
a o úloze slovosledu ve vete (1968). V nejnovejší dobe pak se zameril na problém slova (viz
clánek "Words, Semantemes. and Sememcs" ve sborníku To Honor Roman Jakobson, s. 10jO-4.

1967), jež chápe trojím zpusobem: jako fonologický útvar bez významu. jako sémantém (lexikální
tvar) nesoucí i ruzné významy. Totožnost slova jakožto jediného sémantému je založena na
ústrednim sémantickém rysu spolecném všem jeho semémum. jež se navzájem od sebe podstatne
neliší. Podnetné a originální jsou i Trnkovy práce o teorii vlastních jmen a jejich dvojí funkci.
identifikující a diferencující - viz clánek .;Problém vlastnich jmen" ve Philologic(/ Pr(/!{ensi(/. 6,

1963 - aj.

Prof. Trnka vyložil své nejobecnejší názory na fungování jazyka ve svých cláncích (1943. 1957
ve VoprOlSeoh jazykoznanija c. 3, 19j8) a dále v pracích o synchronii a diachronii (1933), o jazy-
kovém znaku (1961, 1964). o jazykové analogii (1936. 1961), o vztahu jazykoved)' a myšlenkové
struktury doby (1948). o jazykovýcl1 protikladech a kontrastech a jejich neutralizací (1937. 1938.
19j8). o kombinatorice fonému (1936). o meziolovních signálech (1940), o jazykových cizostech
(1941. 1964). o slovech autonomních a syntagmatických (1960). o stylu (1941). Je možno ríci. 7.e
obecná jazykoveda prOlStupuje všechny jeho práce a dala by se z nich vyclenit jako jedna sou-
violá a ucelená ,funkcní teorie jazyka a jeho vnitrních i vnejšich vztahu a zákonitostí. Funkcne
strukturální jazykoveda v Trnkove pojetí' používá pomocne logiky a je novodobým príkladem
toho, jak vedecky objekcivizovatjazykovedu, obhájit autonomii jejíoh metod a vymanit ji z pod-
rucí atomi:smu mladogramatiku. Jazyk takto pojatý je složitá hierarchie vztahu, je soustava pod-
systému. ,

Prof. Trnka jako první u nás 6949. 19P) uvedl do jazykovedy kvantitativní. statistické hle-
disko. Krome vyslovene lingvistických .problému se zabýval praxí i teorií tesnopisu (1930 a dríve).

Založil jej na fonémech ceštiny a vypracoval podle toho i .vou vlastní tesnopisnou soustavu (1937)'
Její ucebnici má v rukopise (1970). Ukázal zde mimo jiné aplikaci teorie v praxi a dávno pred
válkou implikoval styk a -spolupráci dvou ruzných vedních disciplín, který v zahranicí byl bada-
teli e"plicitne formulován až v šedesátých létech XX. století jako mezioborový výzkum (;'Iterdi.,-
ciplinary research). .

K doplnení obrazu jeho vedecké cinnosti ješte pripomenme, že prof. Trnka pracoval i v an-
glické literature stredoyeké (Geof.frey Chaucer) a renesancní (John Milton). zvlášte o filosofii del
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Wi11iama Shak~peara (CMF, 37. 1955, .. 73-81; sborník Cb(/rles UIIŽL'ersity 011 Shakespeare, 1966,

6. n-63)' V pracích tohoto druhu i v dosud nevydaných prednáškách o stredoveké latinské litera-
ture a jejích vztazích k antické vzdelanosti v)'slovil pozoruhodné myšlenky.

V jazykovedné a teoretické složce dlla prof. Trnky je nutno vyzdvihnout jeho úctu k jazykové
zkušenosti a jejím faktum. Z tohoto hlediska pochopíme, že jeho úsill o propracování vední me-

todologie není samoúcelné a odtržené od faktu prirozených jazyku. To vysvetluje i jeho celkem
zdrženlivÝ postoj k novinkám americké lingvistiky tranoformacní, generativní. matematické a stro-

jové. Jazykovedná teorie u prof. Trnky vychází z jazykové empirie a míri k adekvátnímu zobra-
zení jazykové empirie.

Prof. .Trnka se podllel a podllí významne i na organizaci našeho vedeckého života v oborech

moderní filologie a obecné jazykovedy: Byl editorem a (spolu)redaktorem vedeckých knižnic a ca-

sopisu jako Travf1I/X du Cercle lingl/istiqlle de Praglle, Casopis pro modemi filologii, Pbilologica

Pragellsia a Pr(/glle Stlldies in Englisb. Mnoho roku ridil Kruh moderních filologu pri CSAV jako
jeho predseda a nyní jako cestný predseda.

Jako univer.itní profesor vyškoli1 mnoho stredoškolských ucitelu anglictiny a vedeckých adeptu.
Tím pokracoval. uskutecnil a fakticky dovršil vedeckou cinnost a zámery svého ucitele. našeho

prvního anglisty prof. Viléma Mathesia. jehož ucení ,pojmove precizoval a nove rozvinul. Svou
metodiénosti ve vede i v ostatním živote i svou pracovitostí, vedeckou a morální duslednosti

a spravedlivostí muže být vzorem pro ty, kterí chtejí následovat. Jeho fyzická svežest i v tomto
veku a jeho filosofie aktivního života jím prakticky provádená naznaénjí, že budeme svedky

jeho dalších prací a roku.*
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