
Posudek bakalářské práce Pavly Fraňkové 

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

 

Bakalářská práce Pavly Fraňkové je věnována rozboru jazyka prozaických textů dvou 

autorů, kteří patří k pozoruhodným představitelům současné české literatury a význačným 

způsobem operují s napětím mezi spisovnými a nespisovnými jazykovými prostředky. 

Autorka postupuje možno říci standardním způsobem. Práce nejprve podává obecnou 

informaci o vybraných spisovatelích, poté přichází na řadu shrnutí problematiky stratifikace 

češtiny a statusu nespisovných prostředků a konečně jako hlavní část následuje analýza 

vybraných textů. 

V počátečních partiích práce autorka uvádí základní fakta o autorech, o jejich pozici 

v literatuře a kritickém ohlasu jejich tvorby; vedle toho stručně představuje texty, jimiž se 

dále bude zabývat. Z této partie vyplývá, že autorka má o dané problematice náležitý přehled. 

Výklad o stratifikaci češtiny a nespisovných prostředcích je podnětný zvláště v tom, že 

se snaží popsat konkurenci prostředků s různými příznaky a že si všímá i syntaktické roviny, 

která je z hlediska relací mezi spisovností a nespisovností obtížně uchopitelná (spíše zde do 

popředí vystupuje vztah mezi psaností a mluveností, resp. – ve sledovaném případě – stylizací 

mluvenosti v psaném textu). Na druhé straně ovšem rozsah probíraných jevů v některých 

případech překračuje potřeby pozdějších rozborů (např. pasus o kolísání -on/-ón). 

K jednotlivostem: Příklad na užití zájmena co (s. 25) neodpovídá kontextu, co tu není 

konkurentem zájmen který a jenž. 

Kapitolka o funkcích nespisovnosti v umělecké literatuře představuje jen velmi stručný 

náčrt a mohla by asi být bez negativních důsledků vypuštěna. Naproti tomu praktická část pak 

představuje základní složku práce. Je třeba ocenit, že se tu autorka dokázala vypořádat s texty, 

které rozmanité jazykové prostředky užívají složitým způsobem a často mnohoznačně a 

nedůsledně (to platí zvláště pro prózy Jáchyma Topola). Autorka mj. sleduje relace mezi 

narativní výstavbou a jazykovými prostředky a soustavně si všímá syntaktické stránky textů, 

mj. ve vztahu k postavám a ději. Lze tak říci, že jazyková specifika jednotlivých textů je 

v zásadě postižena. V jednotlivostech ovšem narážíme na různé problematické body. Např. 

problematika krácení samohlásek se na s. 41–42 probírá odděleně dvakrát, ačkoliv jde o 

analogické jevy. Na s. 43 se směšuje zakončení -ej a -aj apod. 

Pravopisné a formulační nekorektnosti nejsou příliš časté, avšak objevují se (chybějící 

čárka na s. 12, nesprávné užití zájmena jenž na téže straně atd.). Několik bibliografických 

položek, na něž se v textu odkazuje (Chloupek, 2009; Krčmová, 2008) není zaznamenáno 



v seznamu literatury. Z neznámých důvodů také není dodrženo abecední řazení údajů v tomto 

seznamu. Problémy s formátováním textu, které provázely vznik práce, byly z velké části 

odstraněny, určité stopy však zůstaly i ve výsledné verzi. 

Celkově bakalářská práce Pavly Fraňkové splňuje požadavky, které jsou na práce tohoto 

typu kladeny. Doporučuji ji proto k obhajobě. 
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