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Bakalářská práce K. Jelínkové (42 str. + 23 str. příloha) se věnuje nesmírně aktuální 

tematice v rámci výzkumu směřujícího k co nejúplnějšímu zachycení a popisu přestěhovaleckých 

českých nářečí v zahraničí, kde tyto variety češtiny postupně mizí. Předmětem autorčiny analýzy se 

stala audionahrávka mluvy paní A. S. (1913–2010), rodačky z Varvarovky u Anapy na 

černomořském pobřeží severního Kavkazu v Rusku, která v době nahrávání byla nejstarší 

představitelkou místní komunity potomků českých kolonistů, vzniklé ve druhé polovině 19. stol. 

Nahrávku o délce jedné hodiny a dvaceti minut
 
 pořídi v roce 2008 Marek A. Havlíček, od roku 

2009 učitel českého jazyka v okolí Novorossijsku a Anapy a později ředitel Českého centra 

v Moskvě. Tato nahrávka je sice přístupná pro badatele a jednotlivé ukázky také pro širší veřejnost 

na internetovém portálu Paměť národa, ale až dosud chyběl její úplný přepis a dialektologický 

rozbor. Tuto mezeru se rozhodla vyplnit autorka posuzované bakalářské práce. 

Rozhovoru s paní A. S. se účastní rovněž její česky mluvící dcera M. M. a vnučka J. F., 

představitelky dalších dvou generací příslušníků severokavkazské české komunity (ročníky 1931 a 

1954), jejichž mluvu K. Jelínková konfrontuje s idiolektem matky, což jí umožňuje postřehnout 

určité vývojové tendence, které se během 20. stol. projevily v tomto dnes již odumírajícím nářečí. V 

tom také spočívá inovativnost přístupu K. Jelínkové v porovnání s dosavadními výzkumy, a to i s 

mými články věnovanými novorossijsko-anapské varietě češtiny. 

Autorka shromáždila pro zpracování daného tématu postačující odbornou literaturu. 

Přitom se neomezila jen na známá dialektologická díla a studie, které se bezprostředně dotýkají 

české komunity a variet češtiny na severním Kavkazu, ale přihlédla také k pracím pojiednávajícím o 

českých nářečích jinde na území bývalého Sovětského svazu, popř. Ruského impéria, mimo jiné k 

monografii J. a P. Jančákových o mluvě českých reemigrantů z Ukrajiny a k diplomové práci 

absolventky FF UK B. Hakenové o češtině na Sibiři. V kapitole o dějinách českého (východního) 

vystěhovalectví odkazuje rovněž na bádání celé řady historiků a etnografů a dovolává se dokonce 

slov autora dobového článku O vystěhování se z vlasti, uveřejněného v Národních listech v roce 

1862, který vítá druhotné přesídlení Čechů z Ameriky do slovanského Ruska. Bohužel ne všechny 

v autorčině textu a v poznámkách pod čarou citované publikace jsou uvedeny v bibliografickém 

soupisu na s. 40-42 (chybí tam např. monografie J. Vaculíka Dějiny Volyňských Čechů, práce 

H. Dluhošové, N. Valáškové, z dialektologické literatury výše zmíněná kniha J. a P. Jančákových a 

jiné texty). 

Cíle práce jsou stanoveny uměřeně, autorka vychází z materiálu, jaký jí poskytuje 

přepisovaná nahrávka zachycující idiolekt paní A. S. a mluvu dvou dalších příslušnic její rodiny, bez 

záměru provést ucelenou analýzu „anapské češtiny“. Tím jsou dány i metodologické postupy 

uplatňované K. Jelínkovou, i když tyto podle mého názoru nejsou dostatečně vysvětleny: v bodě 

4.2., nazvaném Metodologie, se popisuje spíše struktura práce. Materiál K. Jelínkovou analyzované 

nahrávky je hodnocen jednak z hlediska toho, nakolik odráží původní nářeční začlenění „anapské 

češtiny“, jednak se autorka zaměřuje na projevy interference této variety s majoritní ruštinou a zčásti 

také se smíšeným jihorusko-ukrajinským nářečním útvarem známým jako „balačka“. Závěry 

K. Jelínkové, k nimž na základě rozboru nahrávky dospívá, vcelku odpovídají mému dosavadnímu 



hodnocení stavu této variety. Navzdory mému očekávání přitom nezjišťuje v idiolektu paní A.S. 

žádné výrazné nářeční archaismy, nicméně je důležitý její postřeh vyplývající z mezigeneračního 

porovnání, že některé jevy, a to hlavně ty, jež se vyvinuly pod vlivem ruského jazyka, se vyskytují 

především u dvou mladších mluvčích, kdežto u paní A. S. se projevují méně či vůbec ne (s. 39). 

Zvláště vysoce oceňuji pracný přepis nahrávky pořízený K. Jelínkovou. Přestože autorčina 

analýza jednotlivých jazykových jevů budí leckdy námitky, její pečlivý přepis může sám o sobě 

sloužit jako spolehlivý zdroj informací pro další badatele. Mohl by být také alespoň částečně pojat 

do budoucí čítanky českých nářečních textů ze zahraničí. 

Z připomínek uvádím jen ty nejzávažnější. Obecně lze říci, že ku prospěchu posuzované 

práce by bylo preciznější řazení probíraných jevů (např. slovesné tvary muší, mušel atd. s tupou 

sykavkou nepatří do hláskosloví) a přesnější označování jednotlivých jevů: tak v případě kolísání 

choďila by / diš nemúžu vs abysem mohla... nejde o „nesoustavné užívání tvarů kondicionálu“ (s. 

28), nýbrž o konkurenci ruského a nářečního českého typu jejich tvoření. V syntaktické kapitole 7 je 

cenné poukázání na typ stromy to lámalo s pronominálním subjektem, proniklý do rusismu taťínka 

dibi to neraňilo (= если бы папу не ранило) a český archaismus dodneska nevi hde ‘neví se’, avšak 

v bodě o konkurenci slučovacích spojek i ~ a statistické údaje „u paní A. S. převažuje výskyt spojky 

a v poměru 65:38 a u paní M. M. dokonce v poměru 95:49“ nepřesvědčují. Autorka se omezuje jen 

na tři příklady vět s ne vždy jednoznačně slučovací spojkou a (např. v případě dva bili pekaří a von 

jim vidával mouku má tato spojka význam mírně odporovací), což je pro věrohodnost uvedeného 

statistického poměru málo. Metodologický chybná je konfrontace částic užívaných mluvčími nářečí 

se stavem zachyceným v mluveném korpusu oral v1: je jasné, že částice jako fakt nebo právě jim 

budou cizí (naopak lidový protěšek té druhé akorát se v nahrávce vyskytuje až 4x!); stejně tak 

částici vůbec odpovídají v přestěhovalecké češtině buď lidové docela / dočista, anebo ruská vopšé. 

Jako vedoucí bakalářské práce K. Jelínkové a od roku 2017 vedoucí blokových seminářů o 

českých nářečích v RF a postsovětském prostoru pro studenty ÚČJTK FF UK, z nichž jeden autorku 

inspiroval k napsání předloženého textu, vnímám do něho zahrnutou problematiku v daleko širších 

souvislostech, proto, nehledě k nedostatkům, vysoce hodnotím přínos posuzované práce k výzkumu 

české jazykové enklávy v zahraničí. 

Předložený text, jak mám za to, obsahuje veškeré obsahové i formální náležitosti a po této 

stránce splňuje nároky kladené na bakalářské práce. 

Doporučuji bakalářskou práci Kláry Jelínkové k obhajobě a navrhuji jako výchozí hodnocení 

velmi dobře. 
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