
Oponentský posudek bakalářské práce Kláry Jelínkové 

Idiolekt paní A. S. (1913–2010) z Varvarovky u Anapy, na pozadí přestěhovaleckých českých nářečí 

v Krasnodarském kraji v Ruské federaci 

 

Práce Kláry Jelínkové se věnuje velice záslužnému výzkumu jazyka tří generací mluvčích 

pocházejících z postupně zanikající starobylé českojazyčné enklávy na území Ruské federace. Autorka 
sice pracovala s již hotovou nahrávkou, sama ale pořídila její přepis a analyzovala vybrané rysy jazyka 

všech zde zastoupených mluvčích na rovině hláskoslovné, morfologické, lexikální a syntaktické. 

Největším přínosem práce je patrně samotný přepis nahrávky, který byl velice náročný na čas a který 

bude moci posloužit i dalším badatelům. Samotná analýza je poměrně stručná a spíše povrchní, 
zajímavá je na ní zejména autorčina snaha lingvisticky postihnout zřetelně slyšitelnou zvětšující se 

míru vlivu ruštiny na mluvu mladších mluvčích ve srovnání s mluvčí nejstarší.    

Práce se zabývá analýzou nahrávky, na které mluví tři mluvčí češtiny původem z vesnice 
Varvarovky u Anapy, z nichž nejstarší již zemřela, ale obě mladší ještě žijí. Analyzovaná nahrávka je 

částečně veřejně přístupná na webových stránkách projektu Paměť národa, kde je také možno si 

přečíst volné převyprávění jejího obsahu, celá nahrávka je ale přístupná jen po přihlášení (veřejně 
přístupné úryvky navíc většinou obsahují písně, které ale nejsou předmětem jazykové analýzy, celá 

nahrávka zároveň není přiložena k práci, a možnost kontroly přesnosti přepisu nahrávky je tak jen 

velmi omezená, což je pro celkové hodnocení práce poněkud problematické). Autorka uvádí, že k 

zpracování nahrávky má písemný souhlas (není ale uvedeno čí), přepis ale není nijak anonymizován a 
obsahuje i osobní detaily o obou žijících mluvčích, které na internetu volně veřejně přístupné nejsou. 

Chtěla bych se proto zeptat, jakým způsobem byla ošetřena práva žijících mluvčích ‒ zda autorka 

vychází z povolení uděleného vlastníku či autoru nahrávky, příp. jestli jí samotné obě žijící mluvčí 
udělily souhlas s výzkumem a zveřejněním jeho výsledků. 

Metodologie přepisu nahrávky je popsána diferenčně, vysvětleny nejsou všechny zásady, ale 

především ty, které se odlišují od zásad užitých v literatuře, na niž autorka odkazuje. I tak v jejím 

popisu nacházím některá matoucí tvrzení nebo nepřesnosti: Tvrdí se zde např. (s. 14), že „pro označení 
znělých protějšků [c] a [č] je užito spřežek dz a dž“, v celém přepisu jsem ale žádné dz ani dž nenašla.  

Dále není vysvětlen význam znaku [ɪ], užitého v přepisu na několika místech (např. „MM: Nu Trojice 

byla, ešče... ešče nevym, jakí byly. Jen tueti já pomatuju a vostatní nevim. To diš nebyl v Anapskej 
kostel, tak byly jenom rúski kostelɪ“ nebo „JF: Nu v Novorosiku choďí, je, a tadi v Anapɪ nejňi.). Chtěla 

bych proto požádat v obou případech vysvětlení. Dále bych se chtěla zeptat, co přesně označuje znak 

[ʒ]. 

Metodologie samotné jazykové analýzy pak v podstatě není popsána vůbec. Snaha autorky 

postihnout všechny jazykové roviny při velmi omezeném rozsahu práce má tak za následek, že žádná 

z rovin není popsána systematicky a autorka se všude dotýká jen několika nápadných jevů, nejčastěji 

takových, které se podle literatury v jazyce mluvčích češtiny na Kavkaze vyskytují a zároveň jsou 
hodnoceny jako typické pro jihozápadočeská nářečí nebo poukazující na interferenci s ruštinou. 

Důsledkem tohoto postupu je, že se autorka místy relativně podrobně probírá jevy, které jsou v jejím 

materiálu doloženy velmi málo nebo vůbec (např. imperativy sloves s kořenem zakončeným na ostrou 
sykavku nebo koncovky 3. os. pl. préz.). Občas se dokonce objeví krátká pasáž, u které není zřejmé, 

zda a jak souvisí s výsledky autorčiny analýzy: např. na s. 24 je uveden odstavec o posouvání větného 

přízvuku směrem doprava, v přepisu ale větný přízvuk, pokud se nemýlím, zaznamenáván není. Nebo 
ano? Dalším důsledkem jsou některá nepřesná nebo zcela zavádějící vyjádření, jako např. „V dnešní 

spisovné češtině se í objevuje vždy po měkkém konsonantu a u některých deminutiv také po jiné 

souhlásce (viz např. kamínek).“ (s. 20). Dělení jevů do jednotlivých kapitol je místy sporné (např. 

zařazení částic do syntaxe místo do lexika), analýza je někdy nepřesná (např. na s. 35 se probírá, které 
všechny výrazy používají mluvčí pro označení prarodiče ženského pohlaví, ale podoby babijka a 

bábuška, vyskytující se v přepisu, tu nejou zmíněny. A zejména jsou jednotlivé jevy jen výjimečně 

hodnoceny kvantitativně, a to navíc buď jen pomocí obecné formulace neumožňující žádnou přesnější 
představu (např. „Kvantitativně se však varianty bez protetického v- vyskytují ve značně menší 

míře...“, s. 18), nebo se udává pouze počet realizací jedné varianty, ale ne už té druhé („Na nahrávce 



jsem nalezla 292 případů, kdy je i vysloveno výše popsaným způsobem. Lze říci, že četnost tohoto 

jevu je vzhledem k délce nahrávky vysoká...“, s. 22; „že se u ní ve většině případů objevuje spíše 

varianta ešče: [...] ale ve čtyřech výskytech se objevuje také varianta ešťe:“, s. 23; podobně u 
koncovky -í  v N a A pl. životných maskulin apod.). Ani pasáž o konkurenci spojek a a i není zcela 

přesvědčivá, protože sice obsahuje počty výskytů obou slov, není ale jasné, co přesně do nich bylo 

započítáno (zda prostě všechny jejich výskyty, nebo jen ty v platnosti slučovací spojky; je to pouze 
demonstrováno na několika příkladových větách, které ale obsahují tato slova jak v platnosti spojky, 

tak částice). Podobně není zřejmé, jak došla autorka k počtu 130 rusismů na s. 36, neboť zde tyto 

rusismy nejsou vyjmenovány ani není uvedeno, jakým způsobem byly identifikovány (co přesně bylo 

započítáváno jako rusismus v situaci, kdy nahrávka obsahuje i celé ruské věty nebo pasáže a kdy u 
některých jevů není jisté, zda pocházejí z ruštiny, nebo mají jiný původ?). Jinak částicemi se autorka 

zabývá v samostatné pasáži, která ale není metodologicky příliš šťastná, protože srovnává částice 

z nahrávky s nejčastěji užívanými částicemi dnešní češtiny. Vzhledem k tomu, že obliba různých 
částic (užívaných často jako výplňková slova) se během vývoje jazyka poměrně rychle mění a že 

mluva informátorek vychází z češtiny, jak byla užívána před 150 lety, nebylo možno očekávat, že by 

tu došlo ke shodě.  

Ani formální stránka práce není zcela dotažená a zároveň je poněkud nevyrovnaná. Většina 

textu zjevně prošla závěrečnou korekturou a je po formální stránce přijatelná: pravopisné a 

typografické chyby jsou sice poměrně časté, ale nepřesahují únosnou mez (zejména se zdá, že autorce 

činí potíže správné psaní interpunkčních čárek a dalších interpunkčních znamének, např. téměř 
systematicky zdvojuje tečku v případech výskytu zkratky na konci věty; občas se objeví i vyslovený 

omyl, např. „disimilace ý>ej“ na s. 24). Některé části (zejména abstrakt, úvod a závěr) ale byly patrně 

dopisovány ve spěchu a je v nich velké množství pravopisných a typografických chyb (jen v českém 
znění abstraktu jsou špatně tři interpunkční čárky, podobně je tomu v úvodu, kde jsou dále místy 

špatné tvary slov, přebývající či chybějící slova, přebývající či chybějící mezery apod.). Celkově jsou 

tyto chyby v práci v takovém počtu, že je zde nelze vyjmenovávat, uvedu proto jako doklad jen 

krátkou pasáž ze s. 7 s pěti chybami ve dvou souvětích: „Teoretická část práce není rozváděna do 
detailů, jelikož k tématu východní migrace, na rozdíl od samotného jazyka migrantů existuje velké 

množství, považuji za nadbytečné se migraci věnovat příliš detailně. V teoretické části jsou dále jsou 

představeny dosavadní výzkumy variet češtiny na ruském území a to především ty, které se zabývají 
češtinou na Kavkaze a ty, které jsou dále užity v této práci...“ Dále nejsou po formální stránce zcela 

vhodně užívány odkazy na sekundární literaturu: V poznámkách pod čarou se na některé práce 

odkazuje zkráceně, na jiné plným zněním citace (a tyto práce pak vesměs chybějí v závěrečné 
bibliografii). Některé práce jsou navíc v závěrečné bibliografii uvedeny jinak než v textu (např. Český 

jazykový atlas je citován v textu jen svým titulem, v bibliografii ale pod jménem editora). 

I přes zmíněné nedostatky práce Kláry Jelínkové podle mého názoru sice těsně, ale splňuje 

požadavky kladené na bakalářské práce, proto ji doporučuji jako podklad k obhajobě a navrhuji 
hodnocení dobře. 

 

 

 

V Praze 22. ledna 2020     Mgr. Alena A. Fidlerová, Ph.D. 


