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Hláskosloví češtiny v Husinci na Střelínsku 

 

Gabriela Musilová předkládá ve druhé, podstatně přepracované verzi svou bakalářskou práci, 

jejímž tématem je popis hláskosloví češtiny posledních žijících mluvčích v jedné z 

historických zahraničních enkláv. Všechny silné stránky práce, které jsem oceňovala u 

předchozí verze, zůstávají, zejména velké nasazení autorky při vyhledávání mluvčích (byť se 

nakonec podařilo získat nahrávku jen jediné) a při sběru a zpracování rozsáhlého materiálu 

(více než 5 hodin nahrávek, sestříhaných a přepsaných).  

Dále je zřejmé, že autorka na většině kapitol pracovala a podařilo se jí odstranit 

převážnou část nedostatků předchozí verze. Zejména se jí téměř podařil nelehký úkol 

interpretovat výsledky starších prací z pera nelingvistů, převést je do pojmů současné 

lingvistiky a utřídit je tak, aby byly porovnatelné mezi sebou i s jejími výsledky (i když ne 

vždy se jí daří dodržet zásadu formulovanou na s. 13, a to že různé typy transkripcí převádí na 

jednotný úzus, který užívá v celé práci ‒ např. na s. 15 tvrdí, že bude značit znělost na konci 

promluvového úseku symbolem ǝ, jinde ale tentýž jev zapisuje bez něj). Jen v závěrečném 

shrnutí této části se místy opět vracejí nepřesné formulace ‒ např. se mluví o záměně hlásky v 

za samohlásku u po samohláskách, jsme > sme je označeno jako splývání hlásek; v příkladu 

drobečkoj koláče má jít pouze o změnu w na j, vše s. 20; dvakrát se zde mluví prostě o změně 

koncovky í > ej v různých pádech, aniž by bylo uvedeno, že jde pokaždé o jev jiného druhu a 

jen v jednom případě jej lze označit za změnu í > ej, s. 21, apod.).  

Také části věnované popisu výsledků autorčina terénního výzkumu byly přepracovány 

velmi podstatně a poměrně zdařile. Bylo zvoleno mnohem logičtější rozdělení do kapitol a 

představení a interpretace výsledků jsou až na výjimky přehledné a bezchybné. Samotné 

výsledky jsou nepochybně zajímavé a dobře využitelné při dalším zkoumání exulantské i 

historické češtiny. Výrazně zde také přibyly odkazy na Český jazykový atlas i na další recentní 

práce zabývající se severovýchodočeskými nářečími nebo češtinou starých zahraničních 

enkláv. Některé přetrvávající neobratnosti, nepřesnosti nebo chybná vyjádření v této části a 

v závěrečném shrnutí jdou myslím na vrub spíše nepozornosti při závěrečné korektuře než 

neznalosti: např. Příčestí ve tvaru minulého činného příčestí ve 3. osobě sg maskulina, s. 40; 

jediný případ s následující nepárovou neznělou hláskou je zájmeno kchto, s. 54; Diftognizace ý 

> ej se v celkovém počtu provedené diftongizace blíží 90 %, s. 62; nakolik se od sebe liší mluva 

Čechů žijících na Střelínsku s jejich vrstevníky, husineckými rodáky, s. 64; na s. 30 by se nemělo 

mluvit o grafu f, ale o grafému; poněkud zmatená je pasáž o slovesech 4. třídy na s. 43, z níž 

mj. může čtenář nabýt dojmu, že kmenotvorné -í-/-i- se vyskytuje jen v 1. os. sg. ind. préz.; na 

s. 47 je podoba mrkfička zařazena zároveň k progresivní i regresivní spodobě znělosti. 

Nepřesnosti v reprodukci zjištění sekundární literatury se tu objevují jen výjimečně, např. 

v poznámce 102 se mluví o slovech, kde se dnes realizuje krátké i, např. vobivák. ačkoli tato 

poznámka vychází z prací z let 1981 a 1987, tj. údaj v ní se patrně vztahuje k této době 

(pokud by se měl vztahovat opravdu k dnešku, prosila bych autorku o doplnění zdroje, 

protože z autopsie vím, že toto slovo se dnes na Královéhradecku běžně vyslovuje i jako 

vobejvák). 

Otázky a podněty k této části: 

Při obhajobě by bylo vhodné lépe vysvětlit původ genitivních koncovek u Mojžišovej, 

u tej mej sousetki apod., o nichž autorka v práci říká, že nejsou projevem diftongizace a že se 

jedná o analogické koncovky, neříká už ale, kterou analogii má přesně na mysli a kde tedy 

původ těchto koncovek hledat. 



Ke kterému lexému patří tvar pršecejďila sem na s. 46? Jedná se o sloveso přecídit, jak 

naznačuje jeho zařazení po slovesu cítit, nebo jde o jiné sloveso? 

Nebylo by možné v případě podoby šmaknego uvažovat nejen o vlivu polštiny, ale 

také němčiny, resp. přejatých slov šmak, šmakovat? 

S dosud zmíněnými přepracovanými částmi poněkud kontrastují kapitoly 2 a 3, 

pojednávající o dějinách Husince a jeho současném stavu, na které patrně při přepracovávání 

už nezbylo dost času, a proto v nich přetrvaly jak některé nedostatky v práci s literaturou, tak 

formulační a obsahově-kompoziční neobratnosti. Autorka zde sice pracuje s recentní 

sekundární literaturou, nereflektuje ale dostatečně fakt, že Husinec existuje už více než 250 let 

a různé práce se týkají různých období jeho dějin. Historicko-společenský přehled tak může 

být pro čtenáře, který se v tematice neorientuje, místy špatně srozumitelný, protože uvádí 

mnoho údajů bez toho, aniž by specifikoval, jestli platí pro dobu vzniku kolonie (polovina 18. 

století), či pro některé období pozdější (a které). Např. na s. 6 se píše, že v Husinci žilo 16 

katolíků, aniž by bylo uvedeno, že údaj se týká přibližně roku 1830, tj. období, kterým se 

autorka jinak vůbec nezabývá. V přehledu je také pod vlivem dostupné sekundární literatury 

věnována velká pozornost zejména založení a nejstarším dějinám kolonie, včetně různých 

detailů (např. uvedení částky, za niž byly koupeny pozemky pro kolonii, a počtu kusů 

domácích zvířat, která byla koupena s nimi, s. 4), a to ačkoli by vzhledem k věku 

informátorky bylo logičtější zaměřit se především na způsob života v kolonii za druhé světové 

války a po ní. V těchto kapitolách také ve větší míře zůstala neobratná vyjádření, např. Král 

Fridrich se doslechl o postavení českých nekatolíků a se sledováním vlastních cílů (obsazení 

zpustlého a opuštěného Slezska) jim nabídl útočiště, s. 3; Podobnost se zásadami života 

příslušníků původní jednoty bratrské je patrná při důležitých rozhodnutích i při přihlédnutí k 

běžnému životu, s. 5; Důraz byl kladen také na jednoduchost jak výzdoby a interiéru kostela, 

tak na samotný program bohoslužeb, s. 6; Od roku 1923 se přes úřední zákazy cizincům učit 

opět pěstovaly české lidové písně, s. 8; Stejně jako další české enklávy i husinecká čeština 

vykazuje, stejně jako šířeji čeština střelínská, znaky severovýchodočeské nářeční skupiny, s. 

13. 

Stejně jako předchozí verze práce je i tato pečlivé formálně zpracována, typografické 

nedostatky, překlepy a pravopisné chyby jsou spíše ojedinělé (např. kolísání psaní bible/Bible; 

případně i se tematicky i vzdálila, s. 22; ke změně nedochází v v 5 případech, a jeho záporné 

podobu nevim, obojí s. 42; mapován instrumentál sg mým ; ČJA 4, s. 44; mofka (místo 

mofka), s. 48; v tabulce na s. 58 je řádek se změnou fš > š uveden dvakrát, stejně tak je 

dvakrát tvrzení nejsou doloženy potenciální změny ve výslovnosti skupiny sh ani změna ú > ou 

v iniciální pozici na s. 62). Také mi bylo úplně jasné, proč autorka za některými zkratkami 

píše tečku, za některými ne a u některých psaní kolísá: např. adj., os., p. ‒ pl, inanim ‒ sg/sg. 

Za ne zcela ideální považuji dělení literatury na e-zdroje a publikace, zvlášť proto, že v obou 

skupinách se vyskytují práce přístupné jak v tištěné, tak elektronické podobě. 

Práce Gabriely Musilové podle mého názoru v současné podobě zcela splňuje 

požadavky kladené na bakalářské práce, doporučuji ji jako podklad k obhajobě a navrhuji 

hodnocení velmi dobře. 

 

Ve Staré Pace 29. srpna 2019     Mgr. Alena A. Fidlerová, Ph.D. 


