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V předkládané práci se Vít Pažout zabývá použitím sociolektu v Chaucerových Canterburských 

povídkách. Za cíl si klade najít a popsat spojitosti mezi vybranými postavami poutníků a specifickým 

stylem, který spisovatel používá pro jejich vyjadřování. Práce je postavena na hypotéze, že každá postava 

je popsaná na základě sociálních stereotypů a tedy používá této skutečnosti odpovídající jazykový styl, tzv. 

sociolekt. Teoretická část se zaměřuje na definici sociolektu, na vývoj anglického jazyka ve 14. století a na 

relevantní události spisovatelova života. V praktické části jsou prezentovány popisy postav, dílčí hypotézy 

a stylistická analýza vybraných povídek. Autor uzavírá studii tvrzením, že hlavní hypotéza byla analýzou 

potvrzena pouze částečně. 

V teoretické části oceňuji erudovaný přístup k historickému pozadí analyzovaného díla. Drobnou 

připomínku bych měla k užití citací, kterým by mnohde prospělo alespoň částečné parafrázování namísto 

dlouhých doslovných citací, které navíc nejsou graficky odděleny (např. str. 18-19, 20, 22). 

Praktická část je pojata velice velkoryse z hlediska šíře narativního záběru a počtu analyzovaných 

postav. Je chvályhodné, že se autor snaží vyjádřit k relevantním stylistickým rysům díla a zahrnuje 

z několika popisovaných důvodů právě sedm postav. Tento záměr ovšem předpokládá i konsistentní 

syntézu získaných poznatků a té se v práci nedostává, jelikož se závěrečná kapitola spíše soustředí na 

rámcové shrnutí jednotlivých kapitol. Zpočátku autor citlivě uvádí čtenáře do děje a analýzy popisem 

postav, jak se objevují v Prologu, aby nastínil relevantní detaily jejich společenských a osobních profilů. 

Analýza samotná začíná velice slibně, aby stejně překvapivě skončila a posléze nepokračovala 

v očekávaném důkladném porovnání výsledků ze všech analyzovaných částí.  

Předkládaná analýza z lexikálně syntaktického hlediska prezentuje množství podnětných postřehů. 

Ty jsou bohužel oslabovány lingvisticky nepřesnými popisy (např. str. 47 – impression of a profound 

language, str. 56 – ability to assess various entities, str. 58 – how to adjust his speech). Jako celek pak práce 

působí značně nevyváženě a přenáší těžiště z praktické do teoretické části. 

Za nejslabší místo celé práce jednoznačně považuji její formulační úroveň. Bohužel je možné 

prakticky na každé straně najít gramatický či stylistický nedostatek, který by bylo třeba opravit. Za všechny 

zmíním jen několik: chybné užití předložkových vazeb (str. 6 – corresponds to, str. 29 – research 
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that…touches [upon], str. 47 – shifts…on a different level, str. 58 – directly recommends his listeners), 

chybné užití členů (str. 9 – just a few years, nekonsistentní užití členů v názvu díla a jednotlivých příběhů), 

nepřesné užití slovesných tvarů a frází (str. 15 – universities…were very opened) a v neposlední řadě 

chybějící interpunkce v dlouhých souvětích (např. str. 48), která ztěžuje pochopení. Rovněž text trpí 

nadbytkem neobratných slovních spojení, kde kolísá míra vhodné formálnosti (str. 59 – plus last 10 lines, 

str. 61 – which are threat with God‘s punishment, str. 67 – to a large extent connected to cowardice) a 

zaměňováním slov s různým významem (str. 51 – ration namísto ratio, na mnoha místech nevhodné užívání 

rather) či užívání neexistujících tvarů (str. 53 – extraordinaly, str. 66 – after the struck of the Black Death). 

Přes výše uvedené výhrady práci doporučuji k přijetí, navrhuji hodnotit předběžně jako velmi 

dobrou až dobrou a ponechat konečnou známku na výsledku obhajoby. 
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