
Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci G. Musilové  

Hláskosloví češtiny v Husinci na Střelínsku 

 
Bakalářská práce G. Musilové je důležitým příspěvkem pro výzkum zanikající české 

enklávy na Střelínsku u Wrocławi v Polsku. Výzkum této slezské enklávy je pro bohemistiku 

podstatný proto, že jde o nejstarší jazykový ostrov (dnes už zastoupený jen posledními 

individuálními mluvčími češtiny), jehož kořeny sahají do poloviny 18. století, a umožňuje tedy 

v jistém smyslu přiblížit se stavu češtiny před čtvrt tisíciletím. Autorka získala zhruba pět a půl 

hodiny nahrávek jedné z asi tří posledních plynulých mluvčích; získání materiálu při terénním 

výzkumu na Střelínsku, dialektologická transkripce materiálu zabírající téměř 90 normostran, 

rozsah práce (67 stran bez příloh) i vlastní zaujetí autorky tématem oceňuji velmi kladně. Na 

úvod je třeba ještě poznamenat, že odevzdávaná práce je druhým pokusem o obhajobu, přičemž 

tato verze a postup oprav byly pravidelněji konzultovány s vedoucím a podle mého názoru byla 

odstraněna většina důležitějších nedostatků, zejména interpretačních, verze předchozí.  

Po úvodní části představující stručně historické pozadí českojazyčného osídlení 

v Husinci a dosavadní bádání o češtině na Střelínsku autorka podrobně představuje koncepci a 

průběh vlastního výzkumu a způsob zpracování získaného materiálu včetně zvolených 

transkripčních zásad. Výraznou proměnou oproti předchozí verzi došly pasáže představující 

samotný hláskoslovný rozbor husinecké češtiny reprezentované idiolektem zkoumané 

informátorky. 

Práce je psána z hlediska ortografické kodifikace v podstatě bez překlepů, ty jsou jen 

sporadické, např. na s. 13 v pozn. 42, chybějící mezera před které (s. 30), jendak (s. 40), v v (s. 

40), záporné podobu (s. 41), diftongy diftongy (s. 47), území Náchodsku (s. 63). 

Jisté potíže s formulacemi (např. opakující se stejně na s. 13 nahoře) a koherencí 

přetrvávají i v této verzi, ale práci nepochybně prospělo přehlednější členění (např. pokud jde 

o krácení a dloužení samohlásek), redukce některých pasáží (jako byla reprodukce 

bohemisticky ne zcela přesvědčivého Kubínova výzkumu střelínské češtiny) a zejména 

soustavnější konfrontace vlastního výzkumu s Českým jazykovým atlasem, na nějž se tentokrát 

bohatě odkazuje. Z drobných nepřesností v úvodních partiích lze uvést např. uvedení tvaru daj 

od dát mezi podobami zařazenými do slovesných tříd (s. 14), nedůslednou transkripci v pozn. 

51 (s. 14), ne zcela přesnou formulaci o zachování jotace podle Frinty (s. 15; je vlastně 

rozložena na bifonematické spojení) nebo o jotaci u retnic bě, pě, vě, mě (s. 17; přesněji ve 

spojení retnic s jať). V podobě nejdřiu (s. 20) jde zřejmě o neslabičné u (chybí oblouček). Ve 

3. a 6. pádě tej dobrej nejde o změnu í > ej (s. 20). Formulace Další studie týkající se husinecké 

češtiny vyšla až po půlstoletí (s. 16) by měla znít až ve druhé polovině století. 

Pokud jde o vlastní hláskoslovný rozbor, je vypracován vcelku uspokojivě. Některé 

nepřesnosti by si však zasloužily korekci: ý > ej v koncovce v pozici před koncovou souhláskou 

má být jistě před souhláskou v koncovce (jsou totiž správně zahrnuty i případy jako sfejma, s. 

34). Přesnější by mohla být formulace o příslušnosti sloves musim, nastavim ke vzorům (s. 43), 

chybné je zařazení příkladu mrkfička k příkladům regresivní asimilace (s. 46, na téže straně a 

na s. 47 v tabulce je však uvedeno správně). V tabulce 6 (s. 47) by mělo být pozice pro 

regresivní asimilace před souhláskami (nikoli po souhláskách). Na s. 50 by bylo potřeba 

upřesnit ve větě Neproběhlou změnu registruji v dokladech bješ atd., že jde o neproběhlou ztrátu 

jotace, ale o její proběhlé rozložení na je. Na s. 53 je -t- v kchto neznělá párová (nikoli nepárová) 

souhláska. 

Pro obhajobu mám jednu otázku: jak si autorka vysvětluje absenci jednoho z kdysi 

typických rysů střelínské češtiny, totiž zachování znělé výslovnosti na konci promluvových 

úseků? 

Bakalářská práce G. Musilové přináší důležitá data a zjištění pro českou dialektologii a 

také audiomateriál k dalším rozborům. Některé dílčí připomínky mám k interpretační části 



jazykového rozboru, formální úprava práce je zdařilá. Celkově práci doporučuji k obhajobě a 

navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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