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Předkládaná diplomová práce doplňuje svou tématikou oblast výzkumu německého 

jazyka v českých zemích, kterou se česká germanistika tradičně profiluje v rámci 

oboru u nás i v zahraničí. Autorka si přitom klade za cíl analyzovat z grafematického 

hlediska dvanáct listin reprezentujících městskou agendu Kutné Hory, jejíž počátky 

jsou pevně spjaté s německou kolonizací v českých zemích ve 13. století. 

Diplomová práce je rozvržena do následujících, obsahově logicky navazujících 

kapitol: autorka vychází z historického pozadí dějin města Kutná Hora (kap. 2), 

s důrazem na dobu německého osídlení a založení města (kap. 2.1) a na dobu 

předhusitskou (kap. 2.2), která je z hlediska diplomatického a jazykově-historického 

předmětem zkoumání posuzované práce. Historickou část práce doplňují oddíly 

věnované kancelářím a jejich významu pro písemnictví (kap. 3, resp. 3.1 a 3.2), 

s přihlédnutím k jazyku kanceláří (kap. 3.3)), který sehrál svou roli v procesu 

formování spisovného německého jazyka. Vzhledem k analyzovanému druhu textů 

následuje kapitola o diplomatice (kap. 4), kde je v závěru pozornost zaměřena na popis 

struktury listin (kap. 4.3). Poslední kapitoly obecného výkladu postaveného na 

informacích ze sekundární literatury se týkají jazykových povměrů v Čechách (kap. 5) 

a charakteristiky raně novohornoněmecké grafematiky (kap. 6). Těžiště práce tvoří 

samotná grafematická analýza kutnohorských listin (kap. 7), při které autorka 

postupovala od interpunkce a dělení slov přes psaní velkých písmen u jednotlivých 

slovních druhů (tzn. u substantiv zastoupených jmény vlastními a místními, tituly a 

pojmy z duchovní a světské oblasti, dále u adjektiv, zájmen, číslovek, sloves, adverbií, 

předložek, spojek a částic) až k inventáři grafémů vokálů a konsonantů a rozboru 

jejich variant ve zkoumaných textech. Diplomovou práci uzavírá německo-český 
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seznam místních jmen vyskytujících se v analyzovaných listinách (kap. 11), který je 

pro práce tohoto druhu vždy přínosný, a seznam literatury (kap. 12) zahrnující vedle 

zkoumaných archivních dokumentů (název „Quellen und Archivdokumente“ je přitom 

pro synonymní povahu obou výrazů a obsahu seznamu slovně předimenzován!) 

jazykově a kulturně-historické tituly, gramatiky a slovníky. Nedílnou část práce 

představují přílohy, které obsahují kopie analyzovaných listin, jejich transliterace a 

překlady do současné němčiny. 

Z posuzované diplomové práce, jejíž náplň odpovídá stanovenému cíli, je 

patrný zájem autorky o danou problematiku a zřejmá snaha zevrubně analyzovat 

vymezený listinný materiál z grafematického hlediska. To ostatně prokazuje 

diplomantka svým zodpovědným přístupem ke zpracování autentických textů, které 

kladou na studenty absolvující během studia pouze základy archivnictví a pomocných 

věd historických velké nároky. Autorka se zároveň seznámila se základní odbornou 

literaturou a využila ji náležitým způsobem – až na výjimky (str. 28, 32) – s 

patřičnými odkazy při zpracování dané problematiky. Místy se v textu ovšem opakují 

informace, které svým redundantním výskytem, nebo nesprávným začleněním narušují 

souvislý tok výkladu a jeho celistvost (jedná se především o úvodní kapitoly 

pojednávající o historii a jazykově-historických aspektech přelomu 14. a 15. století).   

Z hlediska metodologického je třeba kladně ohodnotit přesné vymezení kritérií 

pro výběr listinného materiálu (zvl. vydavatel, místo a doba vydání listin a jazykové 

hledisko, popř. současné uložení zkoumaných listin) a stanovené postupy u 

grafematických rozborů, opírajících se především o monografii I. T. Piirainena (str. 

36); grafematické analýze by ale mělo v kap. 7.1 předcházet vysvětlení práce s odkazy 

v listinách, a to na názorném příkladu. Co se týče terminologie, postrádala 

posuzovatelka zevrubnější výklad pojmu „Kanzleisprache“, který je v kap. 3.3 

z hlediska jazykově-historického – na rozdíl od obšírnějšího popisu historických 

okolností – zmíněn pouze v jednom krátkém odstavci (str. 18). Za doplnění by zde 

rozhodně stála role kutnohorské městské kanceláře v kontextu českých zemí, která je 

popsána velmi okrajově. Podobný problém se objevuje u – pro vývoj německého 

jazyka – zásadních termínů „Schriftdialekt“ a „Schriftsprache“ (str. 26), jejichž pojetí 

není v předložené diplomové práci dostatečně vyloženo. Grafematická analýza 
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kutnohorských listin z let 1395-1420 dokládá na uvedených příkladech bohatost 

analyzovaného materiálu, se kterým se diplomantka musela vypořádat. Při 

vyhodnocení dílčích rozborů se pokusila v rámci svých možností nastínit 

grafematickou stránku listinného materiálu z přelomu 14. a 15. století. V případě 

shrnutí komplexních výsledků analýzy by podle názoru posuzovatelky bylo ovšem 

třeba také přihlédnout k výsledkům bádání našich i zahraničních germanistů (např. H. 

Bokové, E. Skály, V. Mosera), kteří se zabývali grafematikou daného období na 

základě podstatně většího rozsahu analyzovaného písemného materiálu a doložit tak 

vyhodnocení stavu grafematiky zkoumaných kutnohorských listin v kontextu 

německého jazyka v českých zemích předhusitské doby.  

Po formální stránce odpovídá text posuzované práce úrovni diplomových prací. 

V textu se objevují jen drobné chyby v psaní velkých písmen (např. na titulní str., str. 

161), v deklinaci adjektiv (např. str. 159), předložkových vazbách (např. str. 2, 160), 

v plurálu substantiv (např. str. 4, 160) a odchylky od platného německého pravopisu 

(např. str. 11, 28, 160). 

 

Závěr:  Diplomová práce Lucie JANATOVÉ odpovídá požadavkům kladeným na 

práci tohoto typu. D o p o r u č u j i  ji k obhajobě. 

 

 

 

Praha, 26. srpna 2011    PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D.  

 

 


