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1. Formulace cílů a jejich naplnění 

Cíl práce je zformulován v úvodu jako „podání svědectví o jazyce tří generací obyvatel okolí 
města Jablunkov na Těšínsku, konkrétně obcí Písek a Návsí, a částečně také o jejich vztahu 
k nářečí“ (s. 7). Toto svědectví může mít různé formy a autor zvolil tradičnější 
dialektologický přístup, kdy se z nahraného materiálu vyberou ty jednotlivé jazykové rysy, 
které patří do tradičního nářečí, a uspořádají se do seznamu. Vzniká tak dialektologická 
deskripce tradičního nářečí. Krátká část práce se věnuje i formulacím postojů a názorů na 
nářečí a jiné jazykové útvary. Z tohoto hlediska je cíl práce naplněn. 

 

2. Klady práce 

Za klady práce považuji dobrý přehled vývoje výzkumu těšínského nářečí, velmi důkladné a 
detailní zpracování seznamu jazykových rysů podle jednotlivých jazykových rovin, avšak za 
největší klad práce považuji studentův vlastní terénní výzkum. Student při takovém výzkumu 
(na rozdíl např. od práce pouze s odbornou literaturou nebo jinými metajazykovými popisy 
nářečí) měl možnost nabýt osobní zkušenost s přípravou výzkumné cesty, získáváním 
respondentů, vedením rozhovoru a s rozhodováním o postupu zpracování materiálu. Protože 
se jedná o práci s lidmi, je náročná nejen z technického a časového, ale i sociálního hlediska. 
Jedná se o práci bakalářskou, u níž se neočekává odborný přínos k poznání jako hlavní účel 
textu, proto považuji právě získávání těchto praktických zkušeností (ačkoliv v samé práci se 
zmiňují jen letmo) za hlavní přínos práce pro jejího autora. 

Z hlediska odborného diskurzu přesto spatřuji studentův osobní vklad v rozšíření jazykového 
materiálu ke studiu těšínského nářečí. Škoda jen, že součástí práce nejsou vlastní zvukové 
nahrávky a podrobnější jazykové biografie jednotlivých respondentů, které by posloužily 
k porozumění podoby jejich řečového projevu. Obojí – jak nahrávky, tak biografie – by 
dávalo větší možnosti další práce s materiálem. 

 

3. Nedostatky práce 

Historická část se zaměřuje především na politické dějiny Těšínska. Aby byla pro celou práci 
relevantnější a lépe propojená s částí věnující se výsledkům vlastního výzkumu studenta, 
mohla by se zaměřovat spíše na historii každodenního života, která se bezprostředněji týká 



respondentů a míst, kde žili a pracovali. Jako příklad lze uvést Třinecké železárny, v nichž se 
po desetiletí setkávali na každodenní bázi pracovníci z různých míst širšího regionu, kde se 
používal specifický profesní slang a které jsou tak specifickým komunikačním prostředím 
s vlastní historií, o kterém lze předpokládat, že mělo vliv na zaznamenanou podobu 
jazykového projevu respondenta, který v něm působí. Větší propojení obou částí, tj. zaměření 
se na materiál, resp. respondenty jako východiska pro vypracování dalších částí práce, by bylo 
k jejímu prospěchu. Podobný efekt by mělo i explicitní srovnání popisu nářečí získaného 
z odborné literatury (s. 17–21) s popisem nářečí z nahraného materiálu (s. 24–39), tj. 
upozornění na to, které jazykové proměnné mají v materiálu nářeční realizaci a které nikoliv. 

Z hlediska psaní odborné práce vidím určitý nedostatek v tom, že seznam literatury je velmi 
neúplný, chybí v něm řada prací, na něž se v textu odkazuje. 

 

4. Otázky doporučené k rozpravě při obhajobě 

1. Metodologická pasáž je velmi stručná. Na jaké metodologické problémy autor narazil 
při přípravě a realizaci výzkumu a jak je vyřešil? 

2. Jako respondenti byli zvoleni členové různých generací. Je samozřejmě obtížné 
zobecňovat materiál jako reprezentant jazyka celé věkové skupiny (stejně jako by tomu 
bylo u pohlaví nebo jiných makrosociálních parametrů). Přesto je zajímavá otázka, a to 
právě protože už byli zvoleni respondenti z různých generací, zda lze z jazykové variace 
mezi nimi usoudit např. na některé probíhající jazykové změny, ústup nebo zachovávání 
konkrétních jazykových rysů. 

3. Na s. 24 se zmiňuje, že u babičky se objevuje nejvíce nářečních rysů, ale toto 
kvantifikační tvrzení není dále rozvíjeno a s projevy různých mluvčích se dále zachází jako 
s jedním nediferencovaným materiálovým souborem. Jak by bylo z metodologického 
hlediska možné zpracovat získaný materiál kvantitativně z hlediska mezigenerační 
variace? 

 

5. Případné další vyjádření 

– 

 

6. Celkové hodnocení a klasifikace 

a) Práce splňuje požadavky standardně kladené na bakalářskou práci. 
b) Doporučuji práci k obhajobě. 
c) Navrhuji klasifikaci: výborně 
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