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Tématem diplomové práce Eleny Lopatinovové se stala problematika dětského jazykového 

folklóru a jeho odrazu v dětských říkankách (rozpočítávadlech), slovních hříčkách a 

v autorských verších G. Ostera. Práce mapuje a popisuje jazykovou oblast, která je jistě všem 

dobře známa, avšak která nestojí v popředí lingvistického badatelského úsilí. Přesto nám však 

tyto dětské jazykové hříčky, které svědčí o svébytném přijímaní a reflexi světa v myšlení dětí, 

mohou říci mnoho nejen o dětech samých (hledisko psychologické), ale též o individuálním 

rozvoji jazyka dítěte; v neposlední řadě pak dotvrzují jazykově-folklórní tradici daného 

národa, která, ač se může na první pohled zdát velmi odlišná například od situace v češtině, 

nese mnohé společné rysy a skýtá zajímavý úhel pohledu na svět a jazyk dětí obecně. 

Konkrétní analýze jazykového materiálu předchází teoretický úvod, který shrnuje 

specifika dětského jazykového folklóru, sumarizuje výsledky poznatků v teoretických pracích, 

které se této problematice věnují, a postuluje jednotlivé teze, na základě kterých bude 

následující analýza provedena. Této úvodní části, i když informace v ní obsažené jsou velmi 

vyčerpávající, by bylo možné vytknout, že její formální organizace a logická výstavba je 

poněkud zmatečná a repetitivní, a čtenář se až v poslední části (Выводы к главе I) dozví, jaké 

zásady autorka pro následný rozbor zvolila. (Na tomto místě bych podotkla, že formální 

úprava práce celkově je podle mého názoru značně nezdařilá a nepřehledná.) 

Následuje část praktická, ve které autorka analyzuje jednotlivá rozpočítávadla (říkadla 

dětí mladšího předškolního a školního věku), v následující kapitole se pak věnuje jazykovým 

hříčkám dětí starších a poslední kapitola je věnována veršům G. Ostera, který se 

bezprostředně těmito jazykovými útvary ve své tvorbě inspiroval. Autorka předesílá, že jako 

materiál jejího sledování posloužily i dotazníky, ve kterých byli dotazováni školáci a na 

základě kterých by mělo být zmapováno především to, jak živé jsou jednotlivé útvary, 

případně (domnívám se), zda dochází k jejich modifikacím (např. pod vlivem médií), nicméně 

tento průzkum nebo jeho výsledky nikde v práci neuvádí. Myslím si, že by bylo jistě zajímavé 

vědět, jaké otázky byly dětem položeny a jak na ně odpovídaly. Chtěla bych se tedy zeptat, 

zda by autorka nemohla krátce shrnout alespoň závěry získané z této dotazníkové části? 

Analýza jednotlivých hříček a říkadel je provedena hned v několika plánech: jednak si 

autorka klade otázku, jak je představován obraz světa v těchto textech, a dále se zabývá 



konkrétním jazykovým obsazením textů, zde především vytyčuje stěžejní lexikum podílející 

se na výstavbě textů a také si všímá mnohdy značně nesourodého lexikálního naplnění říkadel 

a hříček včetně přítomnosti „зауму“. Konstatuje, že nejméně rozpočítávadel využívá principu 

„зауму“ (str. 42), bohužel z tohoto poznatku nevyvozuje žádný závěr; proto bych se ráda 

zeptala, čemu tento výsledek přičítá? Ačkoliv v těchto textech hraje důležitou roli rytmus (a 

opakování), a jak je v práci uvedeno (kapitola 2.2), smysl jednotlivých slov je v říkankách 

mnohdy upozaděn právě na úkor rytmu, nabízí se otázka, zda přítomnost zaumných slov 

neztěžuje jejich zapamatování, což by odpovídalo nejmenšímu podílu textů založených na 

tomto principu? 

Analýza slovních hříček starších dětí (садистские стишки) je provedena opět na 

několika úrovních, s důrazem především na jednotlivé tematické oblasti, ve kterých nemalou 

roli hraje zejména fenomén smrti. Z toho autorka vyvozuje poznatek, že se tento motiv 

objevuje tak často proto, že dítě skrze něj narušuje pravidla a morální standardy, které mu 

jsou vštípeny a jež si osvojilo. V souvislosti s tímto závěrem se podle mého soudu nabízí 

otázka, zda tento fakt souvisí jen s převrácením výchovných norem či vzdorem proti nim, 

nebo je výsledkem nedostatečné vnímavosti a možná dokonce nepochopení významu 

(faktických následků) sdělení ze strany dítěte? Setkala se autorka s tímto názorem v odborné 

literatuře? (Ostatně touto problematikou, rozpoznáním dobra a zla se zabývali filosofové již 

mnohem dříve, například Augustin ve svém spise O přirozenosti a původu duše I,10,12, tvrdí, 

že dítě je schopné odlišit pravdu od lži přinejmenším od věku 7 let). 

Poslední kapitola se pak věnuje analýze autorských Osterovových veršů – sborník 

Вредные советы. Jak je patrno z ukázek, autor se bezprostředně inspiroval tradicí dětské 

ústní tvorby, umně ji napodobuje a dále ji rozvíjí a doplňuje. 

V závěru autorka uvádí, že jak říkanky, tak hříčky dětí malých a větších nesou jisté 

společné rysy (formální, jazykové i motivické) a podílejí se na vytváření dětského jazykového 

folklóru, který je oblastí stále živou a neustále se doplňující, snad i díky autorům, jako je G. 

Oster. Tyto texty pomáhají dětem jednak pochopit a uchopit okolní svět, ale též rozvíjejí 

jejich jazykové schopnosti. Nakonec bych se Eleny Lopatinovové ráda zeptala, zda by mohla 

krátce vyjmenovat specifika, která podle ní odlišují tyto texty v ruštině a češtině (podle mého 

názoru jich totiž není tolik), protože, jak uvádí na str. 80, tyto texty nesou jasné národní 

odlišnosti? A dále, zda v rozpočítávadlech jejího dětství a rozpočítávadlech současných dětí 

zaznamenala posun na úrovni jazykové či tematické (viz její anketa)? 

Práce Eleny Lopatinovové je tematicky velmi zajímavá, rozbor je proveden hned 

z několika hledisek, přesto se domnívám, že některé otázky zůstávají nezodpovězeny a 



některé závěry vyznívají poněkud vágně a repetitivně. I přes tyto výtky práci doporučuji 

k obhajobě a hodnotím stupněm velmi dobrý. 
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