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Tématem dizertační práce jsou diachronní proměny přítomnosti jevů souvisejících 

s jazykovým kontaktem, analyzované na specifickém příkladu ze slovansko-germánské 

hranice v průběhu 20. století. Výzkum je založen na rozboru kašubštiny přelomu 19. a 20. 

století a následných změn v jazyce při současném zvážení následujících tří aspektů: rozsahu 

německé (tedy dolnoněmecké i spisovně německé) interference v kašubštině, dlouhodobého 

dopadu prudké sociolingvistické změny (nahrazení němčiny jako vyššího jazyka polštinou) na 

zkoumaný jazyk a utváření spisovného jazyka z pohledu kontaktní lingvistiky. 

Studie je rozdělena na dvě hlavní části. První polovina dizertace je věnována podrobné 

analýze morfosyntaktického a lexikálního vlivu němčiny na kašubštinu na základě korpusu 

zápisů mluvených textů z doby kolem roku 1900. Druhá část práce zahrnuje rozbor výskytu 

kontaktních jevů (popsaných v první části) v reprezentativních památkách kašubské literatury 

od konce 19. století do současnosti. Výstupem studie je identifikace a popis osudu německých 

morfosyntaktických a lexikálních jevů v kašubštině a integrace nových rysů z polštiny. 

Podle výsledků předkládaného výzkumu lze německý vliv na kašubštinu z diachronního 

hlediska rozdělit na šest typů: 

První typ zahrnuje rysy, které nebyly literární kašubštinou vstřebány (např. jevy 

související s vyjadřováním záporu, ad hoc výpůjčky). Přítomnost prvků druhého typu 

(např. německého slovosledu, souslednosti časové a konstrukcí napodobujících konjunktiv) je 

v kašubských literárních dílech pouze okrajová a obecně mizí kolem poloviny 20. století. 

Třetím typem jsou jevy, které byly k roku 1900 v kašubštině téměř gramatikalizovány (např. 

obligatorní podmět, dějové perfektum a plusquamperfektum, slovesa s verbálními 

partikulemi), ale v dalším vývoji se stávají pouhým stylistickým prostředkem. Čtvrtý typ 

německé interference byl plně zachován (např. základní dolnoněmecká slova ze soukromé 

sféry, některé předložky, opisný imperativ). Pátým typem jsou jevy, které se pozměnily pod 

vlivem polským (např. nahrazení některých dolnoněmeckých výpůjček starými německými 

výpůjčkami vyskytujícími se v polštině). Posledním typem kontaktních jevů jsou ty, které 

nebyly kolem roku 1900 nijak rozšířené, ale rozmohly se pod vlivem literární tradice 

(např. některé lexikální jednotky). 

Celá dizertace je chápána jako příspěvek k diskuzi provázející probíhající kodifikaci 

kašubského jazyka. 

 


