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1. Formulace cílů a jejich naplnění 

Diplomant ve své práci formuloval několik cílů. Z nich se mu podařilo provést analýzu 

jazyka pěti obyvatel žijících na Jablunkovsku (a informovat o jejich vztahu ke svému 

dialektu), což ovšem – navíc s ohledem na skutečnost, že čtyři informátoři pocházejí z téže 

rodiny – nepředstavuje dostatečně reprezentativní vzorek pro obecnější zmapování stavu 

jazyka napříč generacemi či regionem, přičemž v určitých formulacích v úvodních pasážích 

tyto ambice spatřuji. Ve skutečnosti jde spíše o úžeji zaměřenou sondu, avšak i ta je pro dílčí 

jazykový výzkum přínosná. 

2. Klady práce 

Za hlavní klad práce považuji podrobnost samotné jazykové analýzy, v níž je navíc 

každý představený jev podpořen řadou dobrých dokladů s označením příslušného 

respondenta. Cenné jsou rovněž ukázky projevů v podobě jejich přepisů, které odpovídají 

formě transkripce, již si autor zvolil. Za zdařile vybrané považuji ukázky demonstrující vztah 

informátorů ke svému nářečí. Zvláště v současné době jsou záznamy takových zkušeností 

a názorů důležitým prostředkem ke zhodnocení míry dané regionální identity. Vhodným 

zasazením do kontextu je také stručný výklad historie oblasti. 

3. Nedostatky práce 

Hlavním nedostatkem práce shledávám kapitolu 4, která se věnuje znakům nářečí. Tu 

totiž tvoří dlouhá souvislá citace z jediné publikace, která navíc neobsahuje ani všechny jevy, 

které se vyskytují v nadcházející analýze. Vzhledem k tomu, že se autor zaměřil na 

Jablunkovsko, měl by vypíchnout specifické rysy právě této oblasti. Mimoto bych očekával 

začlenění do kontextu českých nářečí, alespoň v rámci slezského regionu. Je zmíněna pouze 

ostravská podskupina jakožto sousední, ale popisovaná oblast sousedí také s podskupinou 

opavskou. Oblastní terminologie je v práci vůbec problém; diplomant sice v kapitole o historii 

výzkumu zmiňuje různá dělení různých autorů, ale sám s žádným nepracuje, v jeho textu se 

objevují jen názvy „Těšínsko“ a „Jablunkovsko“, což může být v jistém smyslu i zavádějící, 

neboť dle moderního dělení jsou těšínský a jablunkovský typ (spolu s dalšími typy) 

rovnocennými částmi přechodových nářečí česko-polských. Ke škodě také je, že se čtenář 

u jednotlivých bodů analýzy nedozví, pro jak širokou nářeční oblast jsou typické, či jestli 

v určitých případech vůbec jde o prvky nářečí, a nedokáže tedy vyvodit, jak jejich zachycení 

(ne)přispívá k nářeční čistotě mluvčích. Místo toho jsou jevy často srovnávány s polštinou 

(což je zajímavé, ale takový postup by byl namístě spíše v rámci zvláštního tématu) či 



češtinou – zde však není jasné, co je přesně tímto pojmem míněno; pouze na dvou místech se 

objevují přívlastky „spisovná“ a „obecná“. V lexikální části se třeba vyskytuje oddíl slov 

nepříbuzných s češtinou, přičemž hned první příklad byvač ‚bydlet‘ je (v příslušných 

hláskoslovných obměnách) tradiční pro celou Moravu vč. části nářečí českomoravských. Jako 

nečeské (resp. „polské“ a/nebo „slovenské“) autor označuje ještě další jevy, které jsou však 

běžné dokonce v češtině spisovné: sloveso mít v souvislosti s věkem nebo způsobovou 

předložku po. 

Postrádám také podrobnější vyhodnocení analýzy, zvláště s přihlédnutím ke 

generačním rozdílům. Autor sice praví, že je z analýzy patrné, že místní nářečí dodnes 

přežívá, že se jazyk všech zkoumaných mluvčích shoduje s popsanou charakteristikou a že 

nejvíce znaků se projevuje u nejstarší informátorky, ale přínosné by bylo promítnout tyto 

informace do zřetelného přehledu, z nějž by mělo být patrné i to, do jaké míry se 

u informátorů drží tradiční mluva Jablunkovska. Množství příkladů v analýze naznačuje, že 

by důkladnější porovnání mohlo přinést zajímavé výsledky. V závěru je mimo jiné 

konstatováno, že se nářečí ztrácí zejm. u nejmladší generace, což je však jen informace 

zprostředkovaná respondenty, nikoliv podložená diplomantovým výzkumem. 

Velmi by pomohlo, kdyby autor čerpal i z jiných zdrojů (např. z tradičního Běličova 

Nástinu české dialektologie), díky čemuž by třeba mohl zdůvodnit některé pozorované 

záležitosti (např. distribuci i/y po tupých sykavkách). Malý rozsah použité literatury 

diplomant sám přiznává, přitom však mohl vycházet alespoň z elektronicky dostupných 

kvalitních zdrojů jako Českého jazykového atlasu (https://cja.ujc.cas.cz/) nebo Nového 

encyklopedického slovníku češtiny (https://www.czechency.org/slovnik/cat/dialektologie). 

V rámci analýzy zaznamenávám ještě drobné nejasnosti či nepřesnosti ve vyjádřeních, 

uvedu některé: U dispalatilazací (s. 26) nejsou změny popsány příliš srozumitelně, především 

není zřejmé, co se míní „měkkou souhláskou“. Je s podivem, že autor nezaznamenal měkké 

labiály a retnice před hláskou i (s. 27–28), které jsou pro oblast typické a o nichž ostatně 

pojednává i v teoretické části. Někde (např. u progresivní asimilace znělosti na s. 28) teprve 

až příklady ukazují, čeho se jev přesně týká (zde pouze určitých hlásek). Nerozumím také 

informaci o „dvojím přízvuku v rámci jedné věty“ (s. 29), když je evidentně řeč o přízvuku 

slovním. U některých slov navíc zcela chybí vyznačení přízvučné slabiky. Zvláštně působí 

také strohé představení tvarů slovesa být v přítomném čase (bez přiřazení k číslu a osobě, 

s. 33), když předchozí popis tvarů minulého času je zpracován podrobněji. „Nevyjádřeným 

podmětem“ (s. 34) jsou zjevně myšleny věty jednočlenné, i tak ale chovám pochybnost 

o posledním příkladu, jehož širší kontext (dále v ukázce promluvy) značí, že podmětem může 

být słůnečko. V lexikální části by bylo záhodno odlišit různé významy jednoho slova („łoto“, 

s. 35) a doklady k nim. 

V pasáži věnující se historii Těšínska na několika místech vnímám nedostatek 

informací o okolnostech (např. důvody potlačování/rozvíjení polštiny v 50. a 60. letech 

19. stol.) či následcích (např. výsledek snahy o připojení některých okresů v r. 1938 se čtenář 

dozví až implicitně v pozdější části). 

4. Otázky doporučené k rozpravě při obhajobě 

1. Mluvu označovanou „po našimu“ charakterizujete jako nadnářeční útvar (s. 24), později 

jako název nářečí (s. 30) a zároveň ji v ukázkách používají sami mluvčí jako pojmenování 
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svého kódu (např. s. 45). Můžete objasnit, čím se podle Vás tato mluva vyznačuje a jaké 

rozdíly oproti tradičnímu dialektu v ní pozorujete? 

2. Odlišnou mluvu informátorky označované jako „teta“ vysvětlujete jiným nářečím 

(ač „velmi blízkým“), zřejmě náchylnějším k nivelizaci, přestože Návsí a Písek spadají do 

téhož nářečního typu. Napadnou Vás jiné důvody odlišnosti její mluvy? 

3. Na s. 28 uvádíte, že výslovnost na mezislovním předělu před následnou samohláskou 

nebo znělou souhláskou je často výrazně znělá, přesto se lze Vašem přepisu neojediněle 

setkat i s neznělými variantami v těchto pozicích (např. „převrat a mje“, „tůš vydařiło“, 

„můvič gumolovje“, „jak byli“). Čím mohou být taková znění způsobena? 

5. Případné další vyjádření 

Práce je psána spisovnou češtinou s minimem pravopisných chyb (např. *Toleranční patent, 

*tchýně). Schází využití jiných řezů písma (zejm. kurzivy pro názvy děl či nářečních 

dokladů), což snižuje přehlednost textu a orientaci v něm. Vyskytují se i další typografické 

nedostatky; jen výběrem zmíním užití spojovníku místo pomlčky v označení rozsahu, občasné 

opomenutí dolních indexů, překlepy (dvě čárky za sebou, malé písmeno na začátku věty ad.). 

Poněkud rušivým dojmem působí také střídání minulého času a historického prézentu v pasáži 

o dějinách Těšínska. Ještě upozorňuji na chybnou iniciálu jména Františka Bartoše („K“). 

K části věnující se současnému výzkumu těšínského nářečí musím ještě připojit, že se jím 

zabývá také dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., které pravidelně 

pořádá terénní výzkumy po celém území České republiky. Jeden z nich proběhl minulý rok 

právě na Jablunkovsku (v Dolní Lomné). 

6. Celkové hodnocení a klasifikace 

a) Práce splňuje požadavky standardně kladené na bakalářskou práci. 

b) Doporučuji práci k obhajobě. 

c) Navrhuji klasifikaci: dobře 
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