
Posudek bakalářské práce Karolíny Vyskočilové  

„Syntaktická analýza projevů českých mluvčích v rumunském Banátu“ 

Předložená práce se řadí k několika jiným pracím, které se v poslední době na Filozofické 

fakultě Univerzity Karlovy nebo i na půdách jiných univerzit věnují popisu češtiny v českých 

vesnicích v rumunském Banátu. Karolína Vyskočilová si svůj výzkum rozumně zúžila ve dvou 

ohledech: věnovala se pouze jedné z vesnic, Bígru, který byl šťastnou volbou především 

proto, že nepatří k turisticky nejvytíženějším oblastem Banátu; a za druhé se zaměřila na 

systematický popis syntaktických jevů v projevech banátských Čechů. Dopad její práce však 

bude nepochybně větší, neboť nahrávky, které v Bígru pořídila (celkem 21,5 hodiny), 

přepsala, nechala v Ústavu Českého národního korpusu morfologicky označkovat, anotaci 

ručně prošla a u nejčastějších chyb opravila a založila korpus banátské češtiny BANÁT, jenž 

by se do budoucna mohl stát úložištěm různých materiálových pramenů banátské češtiny. V 

tomto je třeba spatřovat první velký vklad předložené bakalářské práce. 

Druhý zásadní přínos spočívá v tom, že práce je zaměřena na analýzu syntaktických rysů. 

Dosavadní odborná literatura k tématu se syntaktickým strukturám v banátské češtině 

věnovala spíše okrajově a výběrově, v porovnání např. s lexikem a morfologií. Vzhledem k 

tomu, že tato bakalářská práce je prvním soustavným příspěvkem k tomuto tématu, 

postupovala autorka rozumnou metodou: v dosavadní literatuře identifikovala množinu 

syntaktických jevů, které jsou v odborných textech označeny za typické rysy banátské 

češtiny. Specifičnost této množiny jevů pro banátskou češtinu pak chápala jako hypotézu pro 

svou analýzu. Zmíněné jevy tedy posléze hledala jak ve svém korpuse BANÁT, tak v korpuse 

mluvené češtiny ORAL. Výsledky podpořené základními statistickými výpočty shrnuje v 

závěru šesté, analytické kapitoly i ve vlastním závěru práce. Za jeden ze zásadních obecných 

výsledků této práce, který se tímto postupem ukázal, považuji to, že některé konstrukce 

dosud chápané jako specifické pro banátskou češtinu jsou přesvědčivě doloženy i v mluvené 

češtině na českém území (úže na území jihozápadočeském a středočeském, podle autorčina 

subkorpusu vytvořeného z korpusu ORAL).  

Přestože práce disponuje nespornými kvalitami, v provedení po obsahové i formální stránce 

narazíme místy na drobné nedostatky nebo příliš stručné interpretace: 

1. Z formálních rysů se jedná zejména o občasné chyby v interpunkci.  

2. Na str. 25 v příkladu Ale já nechci housky se nejedná o nominativ, ale akuzativ, i když 

je pravda, že jak nominativ, tak akuzativ pl. Jsou synkretické s genitivem sg., o což šlo 

autorce především.  

3. Doklady na partitivní genitiv na straně 33 by si zasloužily podrobnější komentář a 

kalsifikaci, protože nejsou homogenní skupinou: některé se vyskytují u 

plnovýznamových sloves a jedná se zde o konkurenci ustupujícího genitivu 

partitivního s akuzativem (možná potřebujou vitamínů), jiné jsou v konkurenci 

s nominativem subjektovým (to bylo sejra), ale patrně kvůli posunu významu mezi 



nominativní a genitivní konstrukcí tato konkurence nebude reálná, spíše bude 

fungovat mezi genitivem partitivním a konstrukcí s explicitním kvantifikátorem nebo 

kontejnerem, nakonec v jednom příkladu (tam si se najedla mlíka) se nejedná o 

žádnou konkurenci s jinou konstrukcí. Z toho důvodu tabulka na str. 33 srovnávající 

genitiv a akuzativ nemá silnou výpovědní hodnotu kvůli jen částečné konkurenci 

genitivních konstrukcí s akuzativem. 

4. V bodě 6.1.2 Důrazový infinitiv je zajímavé, že na rozdíl od prototypických tvarů 

v mluvené češtině na českém území v bígerské češtině tato konstrukce může být 

umístěna až za subjektem, např. já posílat neposílám nic/tuta teta být byla v Čechách 

– to by podle mého soudu stálo za povšimnutí jako specifický rys dané konstrukce 

v bígerské češtině. Nechat však není negované sloveso, a tak kombinace negINF – 

negVF není doložena ani zde. 

5. Bod 6.2.5.2 Předsouvání zvratného se, si a zájmenného předmětu by si zasloužil 

hlubší analýzu věnovanou postavení (nejen předsouvání) klitik, nejen zájmenných, jak 

ukazují i autorčiny vlastní doklady, v bígerské češtině  v porovnání s mluvenou 

češtinou na českém území.  

6. Podobně v bodě 6.2.5.5 Vyjádření podmětu zájmenem není zcela jasné, proč jej 

autorka zařadila do slovosledného oddílu. Utěšeného příklady ukazují, že jde o 

vyjádření zájmena při paralelní změně slovosledu; autorčiny vlastní příklady (já sem 

poudala apod. na str. 55) ukazují pouze vyjádření podmětu zájmenem, nikoliv 

nestandardní slovosled. 

7. Autorka v analytické kapitole na některých místech nenáležitě generalizuje – zjištění 

o syntaxi mluvených projevů mluvčích v Bígru vztahuje na celý Banát. Tato tvrzení 

mohou ve vztahu k češtině celého Banátu  mít pouze charakter hypotéz, nikoliv 

závěrů. 

K práci mám následující připomínky a otázky: 

1. Ráda bych ocenila pátou kapitolu, která přehledně podává podstatné informace 

k jednotlivým fázím výzkumu. Přesto mám jednu připomínku. Autorka na s. 22 uvádí, 

že postupovala metodou polořízených hovorů. Z toho důvodu se některé očekávané 

jevy nepodařilo elicitovat, což je určující vlastnost tohoto způsobu sběru dat. Mohla 

by se autorka při obhajobě vyjádřit k následujícímu: a) v čem byly hovory polořízené, 

tj. v jakých ohledech se lišily od zcela neřízených hovorů? b) jak z odstupu autorka 

zvolenou metodu hodnotí a jestli by při další návštěvě Banátu při sběru dat 

postupovala jinak. 

2. Autorka ve své analýze pracuje s pojmem syntaktická odchylka. Tento pojem pro 

danou analýzu – popis syntaktické roviny jazyka české menšiny v zahraničí – 

nevnímám jako neproblematický, a proto bych považovala za vhodné, aby se využití 

tohoto termínu v práci tematizovalo. Prosila bych proto autorku, aby při obhajobě 

souhrnně představila a vymezila, k čemu pojem v práci slouží, ve vztahu k čemu 



vymezuje syntaktické odchylky a jaká je extenze tohoto pojmu, tj. na jaké všechny 

jevy je podle jejího soudu účelně uplatnitelný. 

Bakalářská práce Karolíny Vyskočilové je velmi kvalitní závěrečnou prací, zejména vezmeme-

li v úvahu, že se jedná o práci na bakalářském stupni studia. Vyznačuje se promyšlenou 

strukturou a kontrolovanou analýzou, a proto přináší relevantní výsledky. Z toho důvodu ji 

velmi ráda doporučuji k obhajobě s navrhovaným hodnocením výborně. 

 

V Praze dne 6. 2. 2012  

 

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. 

 


