
z obhajoby disertační práce Mgr. !lany Goláňové 

konané dne 16.9.2013 

téma práce: ,,Nářeční slovník jihozápadního Vsetínska" 

přítomní: (dle prezenční listiny) 
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (předseda komise) 
PhDr. Jarmila Bachmannová, CSc. (školitelka) 
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (oponentka) 
Doc. PhDr. Irena Vafí.ková, CSc, Ph.O. 
PhDr. Alena Černá, Ph.O. 
prof. PhDr. Karel Kučera. CSc. 

Předseda komise prof PhDr. Petr Mareš, CSc., zah�jil obhajobu a představil 
přítomným kandidátku. 

Školitelka PhDr. Jarmila Bachmannová, CSc., představila doktorandku a 
seznámila komisi s disertační prací uchazečky. Především přitom poukázala na přínos 
vědecky pojatého nářečního slovníku a na jeho celkový rozsah (přes 2000 jednotek). 
Zároveň ocenila zpi'.1sob zpracování disertace. 

Kandidátka seznámila přítomné se svou disertační prací. Představila nářeční 
slovník a stručně nastínila další součásti práce. Zdúraznila přitom přínos teoretické 
části. která zasazuje slovní zásobu do širšího kontextu, reflektuje jazykový vývoj 
v dané oblasti a zabývá se živostí popisovaných jazykových jevú, přičemž 
konfrontuje lexikum u starší a mladší generace. Doktorandka také nastínila, jak se 
v práci vyrovnává se stávajícími slovníky, a popsala svou metodologii ohledně 
lexikografické analýzy. 

Poté oponentka PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D., přednesla závěry svého posudku 
a vznesla podněty k zodpovězení. Za omluveného oponenta PhDr. Jana Balhara, 
CSc., přednesl hlavní teze jeho posudku předseda komise. 

Mgr. Hana Goláňová reagovala na posudky oponentú: Odpověděla na podněty 
PhDr. Vojtové, Ph.D. týkající se zpracování výkladu významu (tj. zda některé 
významy zapisovat jako sémantické odstíny, či jako samostatné významy) a 
hnízdování (odlišila svúj přístup v závislosti na počtu významú základového slova). 

V reakci na posudek PhDr. Jana Balhara, CSc. oponovala některým jeho 
výtkám, zejména ohledně přepisů nahrávek (u tvrdého i, tvrdého/ a tzv. progresivní 
asimilace). 



Diskuse 
Albcna Rangelova, CSc., (host) se vyjádřila k poznámce PhDr. J. Balhara, CSc. o 
zápisu synonymie. Doktorandka k tomu upřesnila své pojetí synonymických řad. 

Doc. PhDr. Irena Valíková, CSc, Ph.O., se vyjádřila k chápání expresivity ve 
zkoumaném regionu a dodala námět na výzkum týkající se jazykového obrazu světa 
dané oblasti. Doktorandka podotkla, že jde o přechod od dialektologie 
k etnolingvistice. 

PhDr. Jarmila Bachmannová pronesla poznámku ohledně frazeologie dané oblasti a 
výhod autochtonú při jejím zkoumání. 

Prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., se zmínil o progresivní asimilaci ve Slezsku a v jiných 
nářečních oblastech. Doktorandka v souvislosti s tím poukázala na zpracování této 
problematiky v Českémjazykovém atlasu. 

Komise navrhla udělit doktorandce titul Ph.O. 

Zapsala: Barbora Štěpánková 


