
Oponentský posudek bakalářské práce Pavly Fraňkové  

„Nespisovné jazykové prostředky v textech Jáchyma Topola a Jaroslava Rudiše“ 

Pavla Fraňková se ve své bakalářské práci zabývá výzkumem nespisovných prostředků ve dvou 

románech Jáchyma Topola (Anděl, Chladnou zemí) a ve dvou dílech Jaroslava Rudiše (Nebe pod 

Berlínem, Konec punku v Helsinkách). Kromě toho, že porovnává použití nespisovných prostředků u 

obou autorů, umožňuje jí volba zmíněných děl sledovat i případný vývoj použití nespisovných 

prostředků u těchto autorů v čase. Závěry práce jsou přitom víceméně v souladu s tvrzeními, jež 

přinesly dosavadní literárněvědné analýzy obou autorů – Jáchym Topol se jeví jako autor, u nějž 

nespisovné prostředky tvoří jednu skupinu z jeho pestrého jazykového repertoáru, takže v jeho dílech 

vzniká pravidelně napětí při souvýskytu prostředků vyššího a nižšího stylu po vzoru Vančurově (a 

autorka práce dokládá, že autor ve svém pozdějším románu Chladnou zemí s tímto napětím pracuje 

vědoměji než dříve). Jaroslav Rudiš pak s nespisovnými prostředky zachází více utilitárně a používá je 

primárně jako charakterizační prostředek, jako odraz běžné každodenní mluvy typického zástupce 

své generace, o níž ve svých dílech především píše.  Autorka bakalářské práce přitom poukazuje na 

to, že u Rudiše lze pozorovat propojení doloženého mluvního stylu s určitým stylem života. Hlavní 

výstupy práce tedy celkově nejsou příliš překvapivé, avšak vycházejí ze systematické analýzy a jsou 

dobře doloženy. Práci je tak možné po obsahové stránce hodnotit jako dobře zpracovanou. 

K předložené práci bych měla dvě připomínky: 

1. Autorka si na analyzovaných dílech všímá i roviny syntaktické. Ta se však k hodnotám 

spisovný/nespisovný vztahuje poměrně obtížně. Práce se nezaměřuje na typické 

substandardní syntaktické jevy, jako jsou vyšinutí z větné vazby, nebo syntaktické prostředky 

obvykle vnímané jako přinejmenším neformální, např. nepravé vedlejší věty, vztažné věty 

uvozované co, kde, kdy nebo souvýskyt primárních předložek daných zanořením předložkové 

fráze do jiné. Popravdě takové zkoumání by asi nebylo příliš smysluplné, neboť v textech 

Topola a Rudiše s největší pravděpodobností nebudou tyto prostředky systematicky 

využívány k charakteristice promluv postav nebo vypravěče. Autorka se v rovině syntaktické 

zabývá zejména délkou vět a jejich vlivem na dynamické, resp. statické vnímání textu 

čtenářem. Krátké větné celky, resp. dlouhá souvětí a výčty přitom nějakým způsobem korelují 

s užíváním nespisovných a spisovných prostředků. Bylo by však třeba při interpretaci tyto jevy 

různého druhu zřetelně oddělit. V teoretické práci je tato skutečnost reflektována odkazem 

na M. Krčmovou (2008)1 a její termín mluvenostní syntax, ve vlastní analýze však toto zaniká 

a není explicitně odděleno. Podobnou námitku lze vznést i k dalším jednotlivým úsekům textu 

netýkajícím se syntaxe, např. k popisu proměny časových plánů v Topolově románu Chladnou 

zemí na str. 37.  

2. Autorka si všímá variability v užívání spisovných a nespisovných podob u slovních tvarů 

náležejících k jednomu paradigmatu a několikrát poukazuje na to, že daný autor tyto 

prostředky používá nesystematicky, „bez vysledovatelné pravidelnosti“ (str. 31). Domnívám 

se, že to tak nemusíme hodnotit, pokud a) nebudeme k prostředkům přistupovat na rovině 

plných paradigmat, lemmat, ale na rovině jednotlivých slovních tvarů: například doklady 

Věříš na kartářky? – Já na to taky nevěřim nemusejí být projevem nejednotnosti 

                                                            
1 Mimochodem v seznamu odborné literatury chybí přímý odkaz na parafrázovanou kapitolu M. Krčmové ze 
Stylistiky současné češtiny M. Čechové a kolektivu. 



nereflektované autorem textu, ale naopak autorskou reflexí toho, že v obecné češtině se 

některé tvary paradigmatu v obecné češtině krátí častěji než jiné; a pokud b) vezmeme 

v potaz kolokace například adjektiv s nespisovnou koncovkou s řídícím substantivem – 

zejména pro Topola je charakteristické, že slovo pohřebiště ovlivní svým stylovým zařazením 

adjektivum navštěvovaný natolik, že toto se v neutru plurálu objevuje ve spisovném tvaru. 

Kromě tohoto typu příkladů (a nápodoby běžné mluvenosti, již autorka práce zmiňuje) 

bychom mohli uvažovat v závislosti na kontextu také o jisté funkci „depatetizační“, kde 

nespisovná koncovka zmenšuje případné příliš patetickou nebo vznešenou frázi nebo celou 

výpověď mluvčího (přičemž tato vznešenost může plynout z volby lexika, nebo ze 

sdělovaného obsahu), srov. z příkladů uvedených v práci např. židovský dítě, mrňavýho 

tambora (všechny příklady viz str. 37 práce). V bodech a) a b) spatřuji možnost hlubšího 

výzkumu této problematiky do budoucna, a to zejména na textech Jáchyma Topola.  

Po stránce pravopisné a obecně jazykové bohužel v práci nacházíme nedostatky. Pro doložení zmiňuji 

níže výčet chyb na náhodně vybraných stranách 12 a 28. Str. 12: špatné pořadí uvozovky a tečky za 

citací; neoddělení vložené vedlejší věty přívlastkové „která dělá takový zázrak“ čárkou; „jehož je 

členem“ – odkazuje chybně k výrazu účetnictví, nikoliv skupině mladých lidí; „zabijí“ místo zabíjí. Str. 

28: nadbytečná čárka ve větě „Kvůli tomuto neustálému posunu ve slovní zásobě, je proto obtížné 

určit…; špatný tvar vztažného zájmena jenž: „označují skutečnosti, pro níž se vžilo“; chybný tvar 

neutra plurálu: „Expresiva … jsou pak spíše užívány bez zvláštního záměru“; špatná shoda podmětu 

s přísudkem: „hrdinové jednotlivých příběhů mohou být označovány“. Poměrně častá je i nízká 

stylová pestrost v rovině lexikální, viz např. opakování slovesa zjistit na str. 12 nebo slovesa řadit na 

str. 28. 

Bakalářská práce Pavly Fraňkové určitě splňuje nároky kladené na bakalářské práce a doporučuji ji 

k obhajobě. Navrhované hodnocení velmi dobře. 
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