
Posudek BP Lucie Skružné  Jazyk a styl čechoamerických periodik 

 

       

     Lucie Skružná si ze široce formulovaného zadání práce vybrala popis dvou 

čechoamerických týdeníků v období několika desetiletí 2. pol. 19. st. a provedla jazykový 

rozbor textů rubriky inzerce. 

     Zhruba polovinu práce zabírá kompilační obecně-kulturní úvod, v němž nás autorka 

seznamuje s dějinami a okolnostmi českého přistěhovalectví do Spojených států a s ním 

spojené literární a žurnalistické tvorby. Druhá polovina práce charakterizuje analyzovaná 

periodika a věnuje se vlastní jazykové analýze vybrané rubriky. Vlastní jazykový rozbor tvoří 

sotva čtvrtinu práce, lze však konstatovat, že některé zjištěné výsledky především z oblasti 

morfologie ukazují v průběhu tří desetiletí zajímavý vývoj, který se vždy nekryje s vývojem 

„většinového“ jazyka na českém území – jde např. o konkurenci genitivní plurálové 

koncovky ů/ův, infinitivního –ti/-t či tvarů jest/je. Zajímavé je i zjištění výlučného výskytu 

zvratného pasiva. K materiálové části mám tyto poznámky:  

    s. 33 – u chyb v hranicích slov typu kořenař skyobchod není třeba váhat, zda jde o jev 

hláskoslovný, či grafický; stejně jako u uvedených příkladů překlepů jde evidentně o 

záležitost sazečskou (tiskařskou) 

    s.36 – poznámka o tvoření ženských jmen na –ost nepatří do oddílu morfologie 

    s. 42 – předlohou pro slovo nadzmíněný bylo evidentně angl. above-mentioned spíš než 

aforesaid 

    s. 44 – adaptaci angl. corn jako feminina (corna) nelze myslím interpretovat jako tendenci 

k zařazování nesklonných přejatých slov k českým deklinačním typům. 

    Obecně mám jisté výhrady k syntakticko-stylistické rovině práce. Věty v souvětí jsou 

někdy juxtaponovány tam, kde by se hodila nová věta či alespoň oddělení středníkem (2x na 

s. 17), jinde se zase zbytečně osamostatňuje polovětná konstrukce (s. 29). Aktuální větné 

členění nefunguje ve větě V 19. století přišlo největší množství Čechů do Severní Ameriky (s. 

11), některé formulace nejsou stylisticky šťastné (např. Obě možnosti jsou možné, s. 42). 

Ukázkou místa, které kumuluje více takových nešvarů, může být toto souvětí: O tři týdny ho 

předběhl časopis Slowan Amerikánský, který vydal František Kořízek, také inspirován 

Havlíčkem Borovským, to nejen v názvu, ale samotný nápad vydávat česky psaný časopis 

našel Kořízek u Havlíčka Borovského (s.24). Z hlediska věcného bych se autorky zeptal, co 

přesně myslí větou (…) došlo v Čechách v 19. století k prudkému vývoji jazyka (s odkazem 

na Cuřínův Vývoj, s. 69, kde jsem ovšem žádnou příslušnou zmínku nenašel).    

    V práci se vyskytuje celkem přibližně desítka překlepů a chyb v interpunkci.            

     Shrnutí: BP Lucie Skružné doporučuju k obhajobě a hodnotím známkou velmi dobře až 

dobře podle průběhu obhajoby. 

 

   

V Praze 4.9.2011                                                          Doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.    

      

         
 


