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České jazykové ostrovy na Ukrajině 

Oleksandr Sukhanek si pro svou bakalářskou práci zvolil zajímavé, aktuální a náročné 
téma, totiž popis českých jazykových ostrovů na Ukrajině. Hned v úvodu je třeba konstatovat, 
že svou práci koncipoval velmi důkladně a že na danou problematiku nahlíží z úhlu 
historického, etnografického i lingvistického. Opírá se o znalost poměrně značně rozsáhlého 
souboru literatury české, ruské a ukrajinské a také, což je zvláště cenné, o studium 
historických archívních pramenů. 

Sukhankova bakalářská práce se skládá z úvodu, tří kapitol, závěru, seznamu 
použitých pramenů a literatury a příloh písemných i obrazových (45 stran + 10 stran příloh). 

V první kapitole autor nastiňuje důvody českého vystěhovalectví, ve druhé popisuje 
vznik českých ostrovů na Ukrajině, jejich současný život a všímá si i problematiky 
reemigrace českých obyvatel. Třetí kapitola je věnována jazyku českých přistěhovalců na 
Ukrajinu; zde se O.Sukhanek opírá především o práce Jany a Pavla Jančákových i o dílo 
Běličovo, ale tato kapitola má nutně charakter pouhé sondy, neboť Sukhanek neměl možnost 
provádět vlastní terénní výzkum (ostatně se tato aktivita od studenta bakalářského studijního 
programu ani nedá očekávat). K popisu jazykových jevů přistupuje systematicky a všímá si 
roviny syntaktické, hláskoslovné a lexikální. Postrádám zde však rovinu morfologickou. 

Autor si všímá především čtyř oblastí na Ukrajině, v nichž se české obyvatelstvo 
usídlilo (Krym, Volyň a okolí Kyjeva a Oděsy), poněkud stranou ponechává okolí Lvova, i 
když i zde najdeme dosud čilý krajanský život. 

Bakalářská práce je psána přehledně, srozumitelně kultivovanou češtinou při 

respektování zásad českého odborného vyjadřování. Při podrobném čtení jsou ale patrné 
ojedinělé jazykové nedostatky - chyby v označování kvantity (s. 8, 16, 19,21,36 ... ), chyby 
ve skloňování substantiv Volyň (včetně Volyni - s. 10 a jinde) a gubernie (do gubernii - s. 11, 
19 a jinde); na s. 31 je uveden nesprávný politický oficiální název tehdejší ČSFR atp. Tyto 
výtky však nesnižují Sukhankovy celkové velmi dobré vyjadřovací schopnosti. 

Celkově lze konstatovat, že bakalářská práce Oleksandra Sukhanka splňuje všechny 
podmínky kladené Univerzitou Karlovou na bakalářské práce svých absolventů, v mnohém je 
i překračuje. Jde o kvalitní práci, která vytváří solidní základ pro eventuální další 
rozpracování dané problematiky. Jsem přesvědčen o tom, že by Oleksandr Sukhanek měl 
v této práci i nadále pokračovat. 

Práci rád doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou. 

V Praze dne 13. srpna 2009 
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PhDr. Jiří Hasil 
Ú staV' bohemistických studií 


