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Průběh obhajoby: 

Autorka si téma vybrala vzhledem ke svému vztahu k historické mluvnici, která ji velice zajímá. Na 

počátku práce provedla transliteraci textu, neboť se jí nepodařilo najít vydaný transliterovaný text. 

Jednotlivé části díla porovnávala na třech vybraných pasážích. Z hláskosloví dokumentovala změny, které 

již v jazyce proběhly, ale i ty, které mají teprve nastat. Morfologické a syntaktické pasáže demonstrují 

gramatické jevy typické pro text, podobně slovotvorné prostředky.  

 

Vedoucí práce  

V charakteru diplomové práce se zřetelně projevují badatelské vlastnosti její autorky. Ta 

si téma vybrala sama, soustavně a velice intenzivně na něm pracovala, opakovaně 

pracovní verze konzultovala s vedoucí diplomové práce a opravovala je. Vznikla tak 

práce velice solidní, vycházející z poctivého a pečlivého studia pramenných materiálů. 

Bohužel, v některých pasážích (zejména v těch, které vyžadují zobecnění, abstrakci, 

interpretaci) zůstala autorka i přes veškerou snahu brilantnímu výsledku poněkud 

vzdálena. To však nesnižuje přínos její pracné studie. Oceněníhodná je také závěrečná 

transkripce a transliterace památky. 

Vedoucí práce rovněž upozornila, že diplomantka neuvedla všechna zjištění, která při práci objevila. 

 

Připomínky vedoucího práce 



Autorka se místy dopouští ahistorické interpretace (např. s. 90), prosím, aby 

vysvětlila, v čem ahistoričnost spočívá. 

Část věnovaná syntaxi působí poněkud neurčitě. Prosím, aby autorka na několika 

příkladech demonstrovala, v čem spatřuje progresivitu textu v této jazykové 

rovině. 

 

Reakce autorky 

Autorka připouští, že vycházela ze současných mluvnic, nepodívala se na hodnocení ve studiích 

věnovaných historické mluvnici.  

Co se týče progresivnosti syntaxe, upozornila autorka na nárůst užití zájmena který na rozdíl od zájmena 

jenž, ústup genitiv – akuzativu, nárůst dodržování shody subjektu a predikátu v čísle.  

 

Oponent práce 

Předložená diplomová práce obsahuje podrobný lingvistický rozbor textu Bible boskovské. Je přehledně 

členěna. Východiska, cíle a metody a závěry jsou jasně stanoveny. Rozbory jsou přehledně uspořádané.   

 

Dotazy a připomínky oponenta práce 

Na str. 19 tvrdíte, že velké písmeno plní honorizační funkci. Máte pro tento názor nějaké doklady?  

Čím si vysvětlujete nejistotu v užití diakritického pravopisu? 

Str. 51 – objasněte vztah „původních zakončení“ a vlivu „mluveného jazyka“. 

Co má znamenat slovo „zlehka“ na str. 55? 

Nastiňte vývoj perfekta a préterita – str. 56. 

Co znamená „zadní člen kompozita“ – str. 85? 

Co text vypovídá o písařích? 

 

Reakce autorky 

Honorizační funkci dokládá autorka užíváním velkých písmen v některých jménech, nesetkala se ovšem s 

výskytem jména záporné postavy s malým písmenem. 

Nejistota užívání diakritického pravopisu souvisí zjevně s tím, že písař měl zažitý spřežkový pravopis.  

Práce je dílem dvou písařů, ale autorka se zaměřila na text písaře, který psal hlavní pasáže. Písař zjevně 

neznal pravidla užití některých jevů. Autorka se domnívá, že přes střídání užití jazykových jevů nešlo o 

dva různé autory (stejný rukopis).  
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