
Recenzja 

pracy magisterskiej Richarda Vaculi 

Přestavba/onologického systému současné polštiny 
s důrazem na vokalizmus 

( FF UK Praga, 2008) 

Celem pracy magistranta Richarda Vaculi jest oplsame, wyjasnienie 1 

zinterpretowanie zmian, zachodz'lcych w polskim systemie fonetycznym 

fonologicznym. Tak rozlegle i zdecydowanie przekraczaj'lce ramy tego typu 

pracy zagadnienie autor ogranicza skupiaj'lc sw'l uwagtť na kwestiach 

dotycz'lcych przemian systemu wokalicznego w najnowszym okresie rozwoju 

j<ťzyka polskiego. 

Zgodnie ze sformulowan'l przez autora hipotez'l wyjsciow'l wszystkie 

zmiany, którym w ostatnim czasie podlegal polski system wokaliczny, 

spowodowane byly wspóldzialaniem czynników artykulacyjno - fizjologicznych 

oraz mechanizmów wewn'ltrz systemowych. J ego zdaniem od XIX w. w 

polskim systemie fonetycznym i fonologicznym coraz wi<ťksz'l rol<ť zaczynaj'l 

odgrywaé polisegmentalne struktury samogloskowe o charakterze 

dyftongicznym. 

D'lz'lc do udowodnienia swojej hipotezy magistrant, w oparciu o wybran'l 

literaturtť przedmiotu, prezentuje dwa zagadnienia szczególowe - rozwój fonemu 

/w / oraz samoglosek nosowych. 

Praca sklada sitť z PHťClU rozdzialów, zakonczenia, bibliografii oraz 

aneksu. Rozdzial I i II maj'l charakter teoretyczny i kolej no prezentuj'l 

zagadnienia dynamiki rozwoju systemu gloskowego polszczyzny oraz problemy 

transkrypcji i prezentacji systemu fonologicznego. Kolejne dwa rozdzialy (III, 

IV) poswi<ťcone stl prezentacji wybranych zagadnien szczególowych. W 



rozdziale V autor podaje dowody wskazywanych nowych tendencji wraz z 

próbami ich interpretacji fonologicznej. 

Praca magistranta Vaculi prezentowana jest w oparciu o bogatrt literatur~ 

przedmiotu. W sposobie prezentacji wybranych zagadnierí widaé bardzo dobr'l 

orientacj~ autora w przytaczanych opracowaniach. Niektóre kwestie, a 

zwlaszcza wyj'ltkowo szczególowy sposób ich prezentacji, wydaj'l si€ť nawet 

przekraczaé ramy ustalone dIa pracy magisterskiej. Szkoda jednak, ze 

magistrant równie pieczolowicie nie podszedl do kwestii ukazania opisywanych 

zmian i tendencji w praktyce. W tej perspektywie odrobin(ť raz'l kolejne 

przyklady przytaczane za literatur'lprzedmiotu, szczególnie te, których uZycie w 

dzisiejszym j(ťzyku polskim jest mocno ograniczone (patrz str. 40). Niezbyt 

miarodajne wydaj'l si€ť tez byé wnioski wyci~ane na podstawie przebadanej 

grupy 15 osób (patrz str. 42) lub grupy blizej ilosciowo nie sprecyzowanej (patrz 

str. 63). Dyskusyjnym zródlem zmian zachodz'lcych we wspólczesnym j(ťzyku 

polskim wydaj'l si(ť tez recenzentce przyklady zaczerpni(ťte z serialu Wlatcy 

móch. Szkoda, ze autor nie zdecydowal si€ť na przeprowadzenia wlasnych badarí. 

Z pewnosci'l pozwoliloby to na wyrównanie zaistnialej dysproporcji i 

zdecydowanie podnioslo wartosé pracy. 

Znaj'lc j€ťzykowe umiej(ťtnosci autora mozna tez wyrazié maly zal, ze nie 

zdecydowal si€ť on na opracowanie pracy w j€ťzyku polskim. 

W oparciu o lektur€ť pracy oraz przedstawione wyzej uwagi stwierdzam, 

ze praca magistranta Richarda Vaculi spelnia kryteria ustanowione dIa pracy 

magisterskiej. Oceniam ja na ocen€ť dobr'l (velmi dobře). 
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