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Posudek vedoucího bakalářské práce 

P"edložená bakalMská práce přináší zajímavý pohled na pr'íčiny a V)'voj českého 

osídlení na l !krajině. Výběr tématu nebyl náhodný. rodina Oleksandra Sukhanka patří k české 

komunitě na Ukrajině. a tak osobní motivace byla určující. [ když se studiem jazykových 

zahraničních ostroVl! česká lingvistika zabývá. nepodařilo se ještě zajistit v)zkum v mnoh)'eh 

státech. včetně Ukrajiny. O to více je tato bakalářská práce zajímavým a užitečn\111 

příspěvkem k dané problematice. 

Práce je členěna do čty" kapitol. První si všímá tří základních typl! českého 

vystěhovatelství a shrnuje základní p\"íčiny masové emigrace Č'echli od poloviny 19. století. 

Ve druhé kapitole autor na základě pečlivého studia literatury a archivního materiálu sleduje 

postupné osidlování Ukrajiny českými emigranty a zakládání česk)ch obcí v jednotliv~'Ch 

gubernií. Hctí kapitola je včnována kulturnímu životu a školství \ česk)'Ch obcích. 

uchovávání českých zvykú a tradic i současné situaci v krajanských komunitách. ('(vrtá 

kapitola je zaměfena na jazyk česk)!ch přestěhovalcú. Autor nepracuje s autentick)'1ll 

materiálem. ale opírá se o práci Jany a Pavla Jančákov~'ch j\J1If1'(/ C:csk';'ch rccmigranlu 

popisující jazyk volyúských (echl./. S využitím jejich pl'íkladú podal Oleksandr Sukhanek 

stručně. ale pfehledně. základní charakteristické znaky jazyka této české komunity na 

Ukrajině. Všímal si změn ukrajinské češtiny v rovině syntaktické. hlúskoslovné a lexikální. 

Vzhledem k rozsahu bakalMské práce ponechal autor stranou např. rovinu morfologickou. 

složitý vztah mezi ukrajinštinou a ruštinou a jejich vliv na češtinu. podíl mimojazykových 

vlivú na lexikúlní soustavu ukrajinské češtiny. aj. Dobře si však bohatost celé problematiky 

uvědomuje. stejně jako nutnost rozšířit jazykovou charakteristiku na ostatní české krajany 

žijíCÍ na Ukrajině. což je dobrým příslibem pro další badatelskou práci. 

Sledování minoritního jazyka, jenž se uchoval i přes dlouhodobé odloučení od v)!voje 

na l11atdskél11 územÍ. je zajímavé. užitečné. avšak značnč obtížné téma. Vybrat z poměrně 

rozsáhlého souboru odborné literatury a archivních materiálú základní ťakta bvl úkol jistě 



nesnadný. Oleksandr Sukhanek se s ním vypořádal velmi dobIT. Jeho bakalářskou práci 

pokládám z hlediska obsahového i jazykového za zdařilou, splňuje všechny nároky na ni 

kladené. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení "výborně". 
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