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Jako téma své diplomové práce si Vít Pažout zvolil sociolingvistický rozbor nejznám�jšího 
díla Geoffrey Chaucera The Canterbury Tales, jehož cílem je nalézt a popsat spojitosti mezi 
jednotlivými vyprav��i a jejich narativními styly a zjistit tak, zda je autor ve svých povídkách 
nechává hovo�it sociolektem neboli sociálním dialektem. Chaucer své mistrovské dílo 
zám�rn� koncipoval na d�jovém pozadí náboženské pouti, tedy události již se ve st�edov�ku 
hojn� ú�astnily tak�ka veškeré vrstvy soudobé spole�nosti, snad krom� té nejvyšší (královská 
rodina, vysoká aristokracie a nejvyšší církevní hodnostá�i) a nejnižší (nap�. žebráci, tuláci �i 
blázni). Tento d�jový rámec mu umožnil vykreslit velmi pestrou sm�sici typizovaných 
p�edstavitel� r�zných spole�enských vrstev anglické st�edov�ké spole�nosti, od nižší 
aristokracie, st�ední t�ídu, u�ence, náboženské p�edstavitele až po �emeslníky a d�lníky. 
Jedním z mnoha prost�edk�, kterým Chaucer své poutníky charakterizuje je jazyk, kterým 
promlouvají, a proto se domnívám, že téma diplomové práce p�edstavuje pro jejího autora 
velmi zajímavou p�íležitost analyzovat rozmanité jazykové registry, kterými Chaucerovy 
postavy hovo�í z hlediska toho, jakým zp�sobem odrážejí jejich spole�enské postavení. 
 Za nesporný klad práce považuji její ucelenou a p�ehlednou formální a organiza�ní 
strukturu - celá práce je velmi koherentní, jen minimáln� odbo�uje od svého úst�edního 
tématu, její rozd�lení do jednotlivých kapitol jasn� odráží autor�v myšlenkový postup i 
strukturu jeho argumentace. Úvodní �ást nabízí spole�ensko-historický teoretický p�ehled 
vývoje anglické spole�nosti a jejího mate�ského jazyka od raného st�edov�ku až do konce 14. 
století. Této �ásti lze po obsahové stránce jen t�žko n�co zásadního vy�íst, snad jen n�kdy 
zbyte�n� dlouhé citace na úkor autorského textu (nap�. kapitola 2.2.2), nebo ob�asná 
tematická „nedo��enost“ (nap�. kapitoly 2.1.5 a 2.1.6 by jist� mohly být obsažn�jší, druhá 
z nich navíc kon�í jaksi v polovin� myšlenky). Praktická �ást pak analyzuje povídky sedmi 
vybraných poutník� z hlediska možného užití sociálního dialektu. V této �ásti bych pak vid�l 
jistou slabinu práce – domnívám se, že by bylo užite�n�jší omezit výb�r povídek a jejich 
vyprav��� (nap�. na �ty�i) za ú�elem detailn�jšího a komplexn�jšího rozboru text�, v�etn� 
rozsahu zkoumaných vzork�. Zde by krom� samotné povídky mohla figurovat i �ást prologu, 
který u každého poutníka povídce p�edchází a který poskytuje další perspektivu 
charakteristiky osobnosti vyprav��e v�etn� jeho jazykových specifik. Myslím si také, že by 
diplomant ve svých rozborech text� mohl uplatnit pon�kud širší škálu sociolingvistických 
metod a postup� než pouhý statistický popis, zejména d�kladn�jší kvalitativní stylistickou 
analýzu, ale i analýzu z perspektivy pragmatiky. Ve stávající podob� p�sobí rozbor text� 
pon�kud povrchn� a schematicky. 
 A na záv�r ješt� jedna p�ipomínka ohledn� formální stránky práce – na to, že se jedná 
o práci s lingvistickou tematikou, tedy práci cílen� zam��enou na jazyk, obsahuje tato opravdu 
nezvyklé množství jazykových, gramatických i stylistických nep�esností a chyb. Není 
smyslem tohoto posudku je vyjmenovat všechny, tak snad jen n�kolik zásadních: krom� 
�astých nep�esností v užití �len� a p�edložek, p�eklep�, pozice slov „also“ a „rather“ ve v�t�, 
špatné užití „however“ (× although) je to p�edevším naprostá nejednotnost v názvech knihy a 
jejích �ástí a to v�etn� užití v názvu diplomové práce (The Cantebury Tales/Cantebury Tales/ 
the Canterbury Tales/The Canterbury Tales/Tales/tales) �i nejednotnost v p�ekladu slova 
„církev“ (the Church/Church/the church/church), neúplné v�ty (str. 11, 28-29 �i 55), 
gramatické chyby, nap�. who had gain (10), many information (16), the Friar use (63), other 
tale (65), atd. Jsem si pln� v�dom, že obsahová stránka práce je d�ležit�jší než formální, 
nicmén� se domnívám, že práce tohoto druhu a formátu by zasloužila mnohem d�kladn�jší 
jazykovou korekturu a finalizaci. 



P�esto se domnívám, že diplomová práce Víta Pažouta je zajímavá, dob�e 
strukturovaná, a podep�ená znalostí a využitím primárních i relevantních sekundárních zdroj�. 
Proto práci doporu�uji k obhajob� a navrhuji hodnocení velmi dob�e až dob�e podle pr�b�hu 
obhajoby. 
 
 
 
V Praze 28.12.2010                ..…………………………… 

           PhDr. Petr Chalupský, PhD.  
 
    
  


