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☐ posudek vedoucího/vedoucí  ☒ posudek oponenta/oponentky   
Autor/autorka: Jana Bartošová 
Název práce: Evidence of the Great Vowel Shift in English Poetry of the Period / Doklady Velké hláskové 
změny v dobové anglické poezii 
Rok odevzdání: 2020 
 
Odborná úroveň práce:  

☐ vynikající   ☒ velmi dobrá   ☒ průměrná   ☐ podprůměrná   ☐ nevyhovující 
 
Věcné chyby: 

☐ téměř žádné   ☒ vzhledem k rozsahu přiměřený počet   ☐ méně podstatné četné   ☐ závažné 
 
Zvolená metoda: 

☒ původní a adekvátní   ☐ vhodně zvolená   ☐ nepříliš vhodná   ☐ nevhodně zvolená 
 
Výsledky: 

☐ originální   ☒ původní i převzaté   ☐ netriviální kompilace   ☐ citované z literatury   ☐ opsané 
 
Rozsah práce: 

☐ příliš velký   ☒ přiměřený tématu   ☐ dostatečný   ☐ nedostatečný 
 
Použitá sekundární literatura (počet a výběr titulů): 

☐ nadprůměrná (rozsahem nebo náročností) ☒ průměrná   ☐ podprůměrná   ☐ nevyhovující 
 
Grafická a formální úroveň: 

☐ vynikající   ☐ velmi dobrá   ☒ průměrná   ☐ podprůměrná   ☐ nevyhovující 
 
Jazyková úroveň: 

☐ vynikající   ☐ velmi dobrá   ☒ průměrná   ☒ podprůměrná   ☐ nevyhovující 
 
Tiskové chyby: 

☐ téměř žádné   ☒ vzhledem k rozsahu a tématu přiměřený počet   ☐ četné 
 
Celková úroveň práce: 

☐ vynikající   ☒ velmi dobrá   ☒ průměrná   ☐ podprůměrná   ☐ nevyhovující 
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Stručná charakteristika práce (vyplňuje vedoucí, cca 100‐200 slov) 
 
Slovní vyjádření, komentáře a připomínky (cca 100‐200 slov) 
Silné stránky práce: 
 
Práce se věnuje nemírně složitému a z odborného hlediska mnohokrát traktovanému a zároveň dosud 
otevřenému tématu. Činí tak metodologicky neotřele a užitečnost metody po mém soudu potvrzuje, což 
je  třeba považovat za hlavní a  rozhodující klad práce. Autorka prokazuje,  že na slušné úrovni  zvládla 
rozsáhlou hláskoslovnou problematiku s tématem spjatou  i  že  se dobře orientuje v základní odborné 
literatuře  k němu.  Svou  metodu  promítla  do  analýzy  podstatného  objemu  i  komplexiy.  Zároveň 
osvědčuje,  že  si  uvědomuje  omezení  zvolené metodologie  i  další možnosti  kvantitativního  výzkumu. 
Celkově lze tedy říci, že po odborné stránce se s tématem vyrovnala se ctí.  
Ke zpracování je přirozeně možno mít řadu konkrétních věcných i koncepčních výhrad (k nim se výběrově 
vyjadřujeme  níže),  avšak  zároveň  je  třeba  zdůraznit,  že  velká  většina  z nich  je  dána  právě  složitostí 
tématu – faktem, že zkoumaný  jev není ani zdaleka učebnicové povahy (jak by se snad někdy mohlo 
zdát). Sama autorka se některým omezením z těch, kterým čelila, věnuje v závěrečné stručné analytické 
podkapitole 5.2, ale existuje i řada dalších.  
Ambiciózní  plán  sledovat  tzv.  Great  Vowel  Shift  diachronně  a  z  různých  hledisek  (jednotlivé  fázové 
trajektorie  ve  vzájemných  vztazích;  relativní  chronologie;  frekvence;  vztah  GVS  k dalším  hláskovým 
změnám,  předpoklady  a  dozvuky  GVS)  daleko  přesahuje  odborné  možnosti  studentů  bakalářského 
studia, a v práci, jako je tato, je proto prakticky vyloučena možnost závěrečné syntézy.  Navíc platí, že 
jakkoli  je  lingvistické  svědectví  dobové  poezie  nesmírně  cenné,  platí  zároveň,  že  básníci  nejsou 
intelektuálové zaujatí jazykem a jeho chováním, nýbrž svébytní tvůrci. K tomu přistupuje i další a ještě 
podstatnější  omezení:  na problematiku  GVS  nelze  pohlížet  jen  zužující  optikou  vývoje  standardního 
jazyka,  nýbrž  je  třeba  pracovat  s jazykovými  subsystémy  v  jejich  vzájemné prostupnosti,  což  je  opět 
požadavek splnitelný pouze na mnohem vyšší odborné úrovni. 
Tyto  poznámky  můžeme  konkrétně  ilustrovat  ve  vazbě  na  několik  případových  příkladů  v práci 
analyzovaných: 

 U Příkladu 25 na s. 29 (“find – wind”) je třeba u druhého z rýmových slov brát v úvahu i dobovou 
výslovnostní variaci spisovnou a nespisovnou;  

 Příklad 4 na s. 34‐35: dlouhá výslovnost v Norham je nepravděpodobná, naopak krátká historická 
u cam ano (srov. analogické reformace v celém průběhu složitého vývoje tohoto slovesa) – jde o 
komplexní historii konkrétního slovesa a rým zde může při analýze pomoci opačně, než se v práci 
předpokládá; totéž lze říci o příkladu 5 na s. 35; 

 U  Příkladů  12  a  14  na  s.  37  by  stálo  za  to  zvážit  možnost  dobové  výslovnosti  [i:ə/i:e],  ale 
podstatnější je příležitost v analýze využít srovnávací perspektivy metrické, tj. brát ohled na to, 
jak vypadají jiné verše, v nichž se u daného básníka v rýmové pozici prosazují táž nebo obdobně 
strukturovaná slova (počet slabik ve verši je podstatné kritérium zejména u Chaucera, např. dále 
u Příkladu 26 na s. 42, resp. 29 na s. 43–44, kde se vyplatí zvážit možnost verše o slabiku delšího); 

 Příklad 26 na s. 41: u slova curious by stálo za to zvážit změnu polohy přízvuku;   

 U příkladu 28 na s. 42‐43 dochází patrně k mylné gramatické a sémantické interpretaci rýmového 
slova wound (i pokud je však budeme považovat za substantivum, lze mimo prostor standardního 
jazyka s účinky GVS počítat, stejně jako např. u slova wind, jak jsme konstatovali výše). 
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Slabé stránky práce: 
 
Jazykové  a  redaktorské  zpracování  práce  nedosahuje  odborné  úrovně,  na  niž  je  ústřední  téma 
zpracováno. Výklad  v obecných  i  analytických partiích není  dost přehledně  strukturován.  Souvislému 
textu by bývalo prospělo více členění, odrážek, dílčích klasifikací (scénáře) a jejich popisů, stejně jako i 
soustavné využití kurzivy u příkladů. Výklad je jasnější v centrálních tematických pasážích, zato pasáže 
obecné  a  týkající  se  literárně‐historického  vývoje  působí  místy  jen  jako  neústrojně  pospojované  a 
jazykově ne zcela zvládnuté (Spenser jako „romantic poet“, s. 23). Jazyk a redakční zpracování jsou vůbec 
hlavními  slabinami  práce  a  vykazují  řadu  elementárních  chyb  (zejména  v časech  a  interpunkci; 
v elektronické  verzi  práce,  kterou  jsem  měl  k dispozici,  jsem  je  pro  ilustraci  vyznačil  na  prvních  11 
stranách; autorka v této verzi najde i některé odborné poznámky do tohoto posudku nezařazené). Tento 
nedostatek je z mého hlediska hlavním důvodem pro snížené celkové hodnocení práce, jakkoli je zřejmé, 
že jde alespoň zčásti na vrub netriviálního tématu. 
Závěrem  ještě  terminologické  upřesnění:  v českém  prostředí  je  pro GVS  zaužíván  termín  „tzv.  Velké 
posouvání samohlásek“.  
 
Otázky k obhajobě a náměty do diskuze: 
 

1. Jak Velké posouvání samohlásek ovlivnilo vyšší jazykové roviny (ke s. 9)?  
2. Co se myslí konstatováním “Thanks to the fact that each of these poets uses his own specific poetic 

devices, the observation of the GVS instances might be more objective.“? (s. 10) 
3. Otázka k tvrzení:  „The push chain  suggested by Luick was not a  smooth progression but  rather a 

reciprocal association.“ (s. 15). Nejde o „reciprocal association“ u řetězových změn vlastně vždy? A 
existuje řetězová změna, která představuje „smooth progression“? 

4. Prosím  o  rozvedení  následujícího  tvrzení:  „It  may  be  interesting  to  note  that  Spenser  used  the 
feminine rhymes, where the stress is on the penultimate syllable, and he did so in order to attract 
female readers.“ (s. 23) 

5. Čím jsou dány počty analyzovaných veršů u jednotlivých básníků v Tabulce 10 na s. 32? 
6. Je nutné, aby Příklady 19 a 21 byly vůbec řazeny do podkapitoly 4.2.2.? 

 
Další poznámky: 
Celkově je třeba konstatovat, že složitost tématu neodpovídá kvalifikačnímu stupni Bc., ale výrazně jej 
převyšuje. Nutnost zvládnout obtížné téma ve stanoveném čase proto nevyhnutelně ovlivnila úroveň 
jazyka, jímž je práce psána, i množství péče věnované redakci. 
 
Navržená klasifikace: 

☐ výborně   ☒ velmi dobře   ☒ dobře   ☐ neprospěl/a 
 
 
Místo, datum a podpis vedoucího/oponenta:  
V Praze, 15. 8. 2020 


