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Předložená druhá verze diplomové práce je psána v německém jazyce (první verze byla

předložena 15. 4. 2010 [podatelna Pedagogické fakulty UK v Praze, čís. 4257], k obhajobě se 

autorka práce nedostavila). Práce je členěna do čtyř kapitol. K textu je připojen úvod a závěr, 

seznam použité sekundární literatury a anotační karta. Sebraná jazyková data jsou 

prezentována ve formě nahrávek na přiloženém CD. 

Diplomantka Jitka Dvořáková si vybrala téma, které je i pro rodilého mluvčího velmi náročné. 

Diplomová práce autorky pod názvem Der deutsche Dialekt auf dem Gebiet Südmährens: 

Klein Tesswitz und Wostitz se zabývá problematikou německých dialektů na Znojemsku. 

Cílem výzkumu je záznam a dokumentace německého dialektu na Znojemsku (v obcích 

Vlasatice [Wostitz] a Dobšice [Klein Tesswitz]) metodou přímé explorace a transkripce 

nářečních textů. Autorka zde vychází jednak z tradice Bavorského jazykového atlasu, 

především ale metodologicky navazuje na osvědčenou praxi Atlasu německého nářečí na 

území České republiky (ADT).

V první kapitole vychází autorka z teorie, že jazyk podléhá neustálým změnám v čase. 

Kapitola obsahuje přehledné shrnutí existenčních forem němčiny, faktorů, které ovlivnily, 

respektive v přítomnosti ovlivňují její diverzifikaci. V dalším odstavci stručně prezentuje 

vývojové a časové členění horní němčiny (starou horní němčinu, střední horní němčinu, ranou 

novou horní němčinu a novou němčinu) a správně si – na základě historiolingvistických 

analýz Eggerse a Ernsta – uvědomuje, že rozdělení vývoje jazyka do etap se provádí z důvodů 

systematizačních, a proto jsou možné periodizace různé. Další dílčí kapitola Die Rolle des 

Deutschen im Tschechischen aus dem historischen Aspekt stručně pojednává o historických 



aspektech, resp. počátcích osídlování, vlivu němčiny na českou slovní zásobu a na slovosled 

ve větě vedlejší (str. 9-10). Tato tvrzení, stejně jako informace v kapitole Der Atlas der 

historischen deutschen Mundarten in der Tschechischen Republik (ADT) na straně 32-33, 

autorka práce nedokládá žádným citátem. Jedná se o studentčin vlastní názor? Z formálního 

hlediska lze dále autorce vytknout, že u citací autorů uvádí nezřídka pouze rok vzniku studie 

či monografie (ne stránku), což čtenáři ztěžuje porovnání se sekundární literaturou. Např. na 

straně 18 cituje definici pojmu „Umgangssprache“ podle Rudolfa Baumbacha a slovníku 

Deutsches Universalwörterbuch. V komentáři není uveden rok vydání slovníku a strana. 

Nebylo by vhodnější citovat přímo Deutsches Universalwörterbuch?

V druhé a třetí kapitole se autorka zabývá definicí pojmů „Mundart“ – „Dialekt“ a cituje 

několik autorů (Baumbach, Goossens, Sowinski, Bußmann). Při obhajobě diplomové práce by 

bylo žádoucí interpretovat či blíže vysvětlit, v čem liší tyto dva pojmy, respektive zda lze 

„Mundart“ – „Dialekt“ chápat jako lexikální synonyma. Nelze souhlasit s tvrzením na str. 17, 

že

„[…] sich Mundarten auf kleinere Orte bzw. private Bereiche beziehen, jedoch ist es bei dem 

Dialekt umgekehrt. Dieser nimmt Bezug auf größere Räume und er kann auch mehrere 

Mundarten einbeziehen.“

V podkapitole Dialektforschung auf dem Gebiet Tschechiens (str. 30f.), popř. Atlas der 

historischen deutschen Mundarten in der Tschechischen Republik (ADT) (str. 32f.) autorka 

popisuje současný stav bádání, v komentáři ale bohužel nereflektuje výsledky dosavadního 

výzkumu (srov. např. R. Ch. Fürst 2003, 2005, S. Fuchs 2006, N. Eller 2006, D. Nützel 2003, 

S. Kolferová 2003 aj.). Vzhledem k tematickému zaměření diplomové práce je nadmíru 

vhodné vysvětlit a stručně prezentovat výsledky analýz v rámci ADT jako bázi pro svůj 

vlastní výzkum, tj. osvětlit příčiny a způsoby šíření jazykových změn zejména v oblasti 

Znojemska. Proč autorka práce nepracovala s jazykovým materiálem a zásadními rezultáty 

projektu ADT? Odpověď na tuto otázku očekávám v rámci obhajoby diplomové práce.

Ve čtvrté (praktické) části autorka popisuje historické aspekty osídlování a dialektovou situaci 

na Znojemsku, přičemž se soustředí na Znojmo (Znaim), Vlasatice (Wostitz) a Dobšice (Klein 

Tesswitz). V této praktické kapitole diplomové práce si autorka klade za cíl popsat současný 

stav německého dialektu v uvedených obcích, a to na základě nahrávek u dvou rodilých 

mluvčích, kteří se v tomto regionu usadili po 2. světové válce. Tento záměr považuji za velmi 

přínosný, neboť na základě vzorku respondentů je možno analyzovat německý dialekt na 

všech jazykových rovinách. Především nahrávky hodnotím jako velmi zdařilé. Autorka 

poukazuje na některá morfologická specifika a na skutečnost, že mezi výrazné rysy, které 

rozdělují dolní a horní němčinu a jejich dialekty, patří diftongizace a monoftongizace, což je 

ilustrováno na několika příkladech. Interpretace diftongu na straně 52, 60 je nedůsledná, 

postrádám komplexní analýzu v rámci celé nahrávky.

Musím dále bohužel konstatovat, že jazyková analýza zkoumaných textů ve formě nahrávek 

na přiloženém CD je nedůsledná. Analýza nezohledňuje dostatečně jednotlivé roviny. V rámci 

konsonantismu a vokalismu měla diplomantka upozornit např. na (1) velmi častou neznělou 

výslovnost s- na začátku slov, kdy se jasně stírá protiklad /s/ versus /z/ (suchen, so, solche aj.), 



(2) rozdílnou kvantitu a kvalitu samohlásek než v standardní němčině (achtzehn, Leben, 

suchen aj.), (3) zaokrouhlenost versus nezaokrouhlenost dlouhých samohlásek, dále (4) 

specifickou realizaci okluzív apod. Dle mého názoru se autorka měla podrobně věnovat i 

rovině syntaktické, slovotvorné a stylistické. Proč tak diplomantka neučinila? Lingvistická 

analýza nahrávek se omezuje bohužel jen na kusé poznámky. V tom vidím nedostatek 

praktické části diplomové práce.

Kromě jiného překvapuje, proč nebyly nahrávky přepsány příslušnou fonetickou transkripcí.

V kapitole Methoden der Materialsammlung na straně 19 studentka sice na základě J. 

Goossense (1977) apeluje na nutnost přepisu, jak je v dialektologii obvyklé, toto ale 

v praktické části diplomové práce nereflektuje. 

Některá v praktické části diplomové práce uvedená tvrzení jsou neúplná a zcela zavádějící. 

Na základě čeho diplomantka usuzuje, že:

Seite 50: Es ist ersichtlich, dass die Sprache der Frau mehr von dialektalen Ausdrücken (von 

der lexikalischen Ebene) geprägt ist.

Seite 50: Bei den anderen Ausdrücken werden andere Worte genutzt, die für Niederösterreich 

typisch sind […].

Seite 48: Ihre Sprache ist seht spezifisch und enthält nur wenige Spuren von Mundarten.

Seite 59: Für die hochdeutschen Ausdrücke in diesem Jahr, der Junge werden dialektale 

Ausdrücke benutzt wie heuer, der Bub.

Toto by bylo vhodné při obhajobě diplomové práce blíže vysvětlit. 

Závěr:

Studentka práci napsala přehledně, ovšem některé důležité aspekty při zpracování své 

práce neujasnila. Je politováníhodné, že autorka nezohlednila dostatečně připomínky 

školitele, jež byly formulovány v posudku ze dne 9. května 2010.

Přes uvedené nedostatky diplomovou práci lze doporučit k obhajobě.

Výsledné hodnocení diplomové práce bude stanoveno státní zkušební komisí po 

obhajobě.

V Praze dne 20. srpna 2010 Dalibor Zeman




