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Název práce: Aspects of Linguistic Variability in Tamil Short Fiction (Aspekty jazykové variability 
v tamilské krátké próze) 

Přítomní: 

doc. PhDr. Svetislav Kostié, Dr. 

prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. 

PhDr. Jan Filipský, CSc. 

Mgr. Pavel Hons, Ph.D. 

PhDr. Veronika Zikmundová, Ph.D. 

PhDr. Alena Oberfalzerová, Ph.D. 

Mgr. Zuzana Vihanová 

Předseda komise doc. PhDr. Svetislav Kostié, Dr. zahájil obhajobu a představil doktorandku 
Zuzanu Vihanovou. 

Školitel prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. seznámil komisi stručně s pn'.lběhem studia doktorandky 
Zuzany Vihanové. 

Kandidátka poté seznámila přítomné se svou dizertační prací, přičemž zmínila: 
1. Hlavní téma práce - jazykovou variabilitu současné tamilské prózy
2. Proces pronikání dialektu do literárního jazyka
3. Posun sémantické příznakovosti hovorové a literární tamilštiny
4. Projevy literárního a hovorového jazyka v literatuře, a to v úrovni fonetické, morfologické a v
syntaxi
5. Specifika dialektových ryst'.l a míru jejich zastoupení u jednotlivých autort'.l
6. Projevy dalitské literatury v próze autort'.l Imaijama a Puhala
5. Závěry práce - identifikaci dalitské literatury jako současného fenoménu moderní tamilské
literatury

Školitel prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. poté zhodnotil práci doktorandky a zdt'.lraznil dt'.lležitost 
tématu nejen v literární, ale především sociolingvistické rovině. Kvitoval autorčinu pozornost, 
kterou věnovala diglosii u uvedených prozaikt'.l a tzv. markrt'.lm jednotlivých dialektt'.l. Nakonec 
konstatoval, že práce má potenciál k dalšímu využití a měla by být připravena do tisku. 

Oponenti PhDr. Jan Filipský, CSc. a Mgr. Pavel Hons, Ph.D. v dalším bodě přednesli závěry svých 
posudkt'.l: 



PhDr. Jan Filipský, CSc. úvodem ocenil zpracované téma, které podchycuje nepříliš zmapovanou 
oblast současné tamilské literatury. Za nedostatek práce považuje, že jde o poněkud malý 
vzorek a ptá se, zda ten umožní relevantní analýzu. Závažnější výhradu měl k faktu, že autorka 
dizertace chybně zařadila Puhala k dalitským spisovatelílm. Celkové vyznění práce nakonec 
hodnotil pozitivně a doporučil dizertaci přijmout k obhajobě. 

Mgr. Pavel Hons, Ph.D. ohodnotil zpracovaný materiál v rozsahu a zaměření jako ojedinělý, dále 
pak ocenil strukturu práce. Naopak doktorandce rovněž vytkl nesprávné zařazení autora Puhala 
mezi dality a některé nepřesné citace a přepisy z tamilštiny. Pozastavil se nad užitím stejné 
lokativní partikule chápané jako marker ve dvou odlišných dialektech a uchopení některých 
dalších jazykových rysíl. Své celkové hodnocení však ladil kladně a doporučil přijmout práci 
k obhajobě. 

Obhajoba 

Kandidátka Zuzana Vihanová částečně uznala výtku k zařazení tamilského autora Puhala mezi 
dalitské spisovatele, přičemž ale poukázala na rozporuplné názory na kastovní příslušnost 
zmíněného prozaika. Zároveň podotkla, že z hlediska stylu a jazykových markeríl je přiřazení 
Puhala k dalitským autorťim oprávněné. 

Dále doktorandka uvedla, že argumentaci o příslušnosti některých jazykových jevťi k jednotlivým 
dialektílm postavila na základě výpovědi rodilých mluvčí. Pokud jde o uvedenou lok. partikuli, 
která se vyskytuje v severním a jižním dialektu, uvedla, že existují popisy, které potvrzují, že 
tyto dialekty sdílí některé rysy. 

Oponenti doporučili doktorandce pro účely případné publikace definovat v úvodu „dalitstvr' 
tamilských autoríl a zároveň zdílraznit problematiku choulostivé otázky kastovní příslušnosti 
v obecné rovině tak, jak je vnímaná v současnosti. 

Diskuse, která proběhla formou volnější debaty většiny přítomných, navázala na otázku 
kastovního členění společnosti v Indii, dále interakci mezi dialekty, lexikální signály a jazykovou 
univerzálnost postavenou proti specifickým projevílm dialektu. 

Závěr 
Vyhlášení výsledkťi tajného hlasování: 

Komise navrhla kandidátovi udělit titul doktor (Ph.D.). 

Zapsala: Kateřina Novotná 


