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Průběh obhajoby: 

Autorka pohovořila o motivaci výběru tématu. Cílem práce bylo analyzovat jednotlivé jazykové roviny 

díla a posoudit, zda jde o jevy starší či novější. Dále charakterizovala metodologii.  

Práce se skládá ze dvou částí. V části teoretické se zaměřila na jednotlivé jazykové roviny, podle nich 

potom byla rozdělena i část praktická.  

Autorka došla k závěru, že v textu převládá druhý spřežkový pravopis s prvky pravopisu diakritického. 

Diakritické znaky ovšem mají často zdobnou funkci.  

Zda hláskosloví představuje starší, či mladší úzus autorka nebyla schopna postihnout, neboť hláskové 

změny byly vyrovnané, podobně charakterizovala morfologii. 

Z hlediska syntaxe diplomantka upozornila na určité rysy mluvené syntaxe.  

Z hlediska lexikální stránky si všímala především výpůjček, velký vliv na utváření textu měla němčina, z 

níž byl text přeložen. Zajímavé bylo, že oproti původní verzi téměř vymizela vlastní jména. Zajímavé je 

také použití jména Tandariáš, které se v díle objevuje ve čtyřech variantách (podobná četnost).  

Text byl zjevně částečně přizpůsobován svému čtenáři, autor ovšem mohl být ovlivněn i prostředím, v 

němž působil.  

 

Vedoucí práce 



Kompozice práce není zcela vyrovnaná. Úvodní kulturněhistorické pasáže jsou přebujelé, místy 

není jasný vztah k tématu DP (např. s. 12). Známé historickogramatické výklady měly být podle 

požadavků vedoucí práce zkráceny, nestalo se tak (srov. např. s. 22). Naopak postrádám novější studie 

zabývající se historickou fonologií. 

Diplomovou práci bohužel znehodnocují věcné omyly: ve 14. století převládal první spřežkový pravopis 

(s. 26), chybná transkripce (s. 34), tvar biezie nelze bez kontextu posoudit (s. 37), monoftongizace ie v i 

(s. 39, 76) aj. Rozbor syntaxe věty jednoduché je minimální (s. 67). Celkový závěr lze přijmout jako 

vyhovující. 

Jazyková stránka práce je dobrá, jen místy přetrvaly chyby interpunkční (s. 3, 33), pravopisné (literárně 

historických, s. 7, rozkolísané psaní spojovníku vs. pomlčky). Slabinou práce je její stylistika, zejm. četné 

poněkud těžkopádné formulace, místy se autorka opakuje (s. 14). Není jasné, zda soupis zdrojů na s. 9 

vychází z autorčiny vlastní excerpce. 

Občas si diplomantka odporuje: srov. na s. 38 tvrzení, že autor „používá“ (!) spíše staršího jazykového 

úzu, přestože odstavec nad tím je řečeno, že disimilace šč ve šť  byla v památce již plně provedena.  

 

Připomínky vedoucího práce 

Prosím autorku, aby uvedla i novější názory na umění doby husitské než z roku 1987 (s. 11). 

Prosím o doklad tvrzení na s. 25, totiž že „...docházelo často k překládání latinských slov do češtiny, v 15. 

století se tyto snahy rozšířily i o jazyk německý. Důvodem je pravděpodobně samo husitské hnutí, které 

vyjadřovalo prosazováním češtiny svůj odpor k německým vrstvám.“  

Prosím, aby autorka doplnila svůj teoretický výklad o pohled novějších zejm. fonologických prací 

(Vachek, Lamprecht). 

Co myslí autorka „obojetnými souhláskami“ (s. 31)? 

Avizované srovnání s kvantitativními výzkumy N. Kvítkové bylo jen načrtnuto, mohla by je autorka 

doplnit? 

 

Reakce autorky 

Autorka odkázala na práce P. Čorneje, který se věnuje husitství, ovšem nenašla zásadní rozdíly s texty, s 

nimiž pracovala, nicméně jde o texty sémanticky posunuté. Obrazoborectví je u Čorneje upřesněno.  

Druhá část uvedené pasáže je spíš dedukce diplomantky, ovšem národní aspekt není ve skutečnosti v té 

době tak vyhrocen. 

Upozornila na Vachkovu Dynamiku, ovšem dodala, že Vachek se na historii pouze odvolává, práce není 

věnována primárně historické fonologii. 

Termín obojetné souhlásky je školský termín. 

Protože pracovala jinak než N. Kvítková, nemohla plně využít její práci ke komparaci textů. Upozornila 

na některé shody.  



 

Oponent práce 

Není jasný důvod, který vedl autorku k zařazení tak rozsáhlé kapitoly Teorie ortografie a jazykových 

rovin. Nejní zřejmé, co vyjadřují znaménka mezi grafémy, např. str. 15, 26. Citelně chybí uvedení 

zkoumaného textu – řadu tvrzení není možno dokumentovat a ověřit /např.  tvary minulých časů/. 

Odkazy – někde číslem, jinde závorky /str. 12/. Místy není jasné, odkud jsou tvrzení převzata – např. str. 

70 první odstavec. 

 

Dotazy a připomínky oponenta práce 

Co bylo důvodem uvedení rozsáhlého pojednání o vývoji jazyka v úvodu práce? 

U některých grafů není zřejmé, zda vyjadřují počet případů nebo procenta. 

 

Reakce autorky 

Úvodní pasáž je zařazena pro potřeby autorky.  

V grafech zaznamenává počty výskytů, nikoliv procenta. 

 

Diskuse 

Celý text nezařadila do práce, protože na něj odkazuje na internetu.  

Předseda komise upozornil na některé nedostatky zpracovaných grafů.  
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