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Bakalářská práce Aleny Puršové je korpusově založenou studií o postojích, které zaujímali 
mluvčí tzv. střední angličtiny ke své mateřštině, a to především ze čtyř hledisek – tematických  
okruhů: a)  jazykové různorodosti a diachronní změny; b) angličtiny jako cílového jazyka 
dobových překladů z latiny a francouzštiny; c) angličtiny ve funkci literárního jazyka; d) 
angličtiny jako dobového jazyka vyučovacího. Tyto postoje, zasazené do zevrubného rámce 
„vnitřních“ a „vnějších“ dějin střední angličtiny, autorka popisuje a analyzuje na základě 
textových dokladů získaných převahou z Innsbruck Corpus of Middle English Prose.  
Cíl práce, tematické zaměření i zvolenou metodu považuji za vynalézavé a objevné. Tam, kde 
se Aleně Puršové daří výmluvné dobové sociolingvistické svědectví skutečně zasadit do 
diachronního rámce jazykového vývoje, přispívá zajímavým způsobem k poznání střední 
angličtiny především z hlediska ústředních a dosud málo probádaných úkazů tohoto 
historického období – problému povahy a míry bilingvismu u mluvčích střední angličtiny, 
problému kontinuity postojů k mateřskému jazyku od pozdně středoanglického období k době 
rané moderní a problému genderových rozdílů v postojích ke střední angličtině. Zároveň je 
ovšem třeba konstatovat, že se tento přístup autorce daří uplatňovat pouze nesoustavně, což je 
dáno především kompoziční nevyvážeností práce. 
Bakalářská práce Aleny Puršové trpí jistou oscilací mezi textem uvádějícím čtenáře-
nespecialistu do problematiky střední angličtiny a diachronně-sociolingvistickou korpusovou 
sondou na vyhraněné téma. Kompozice doplácí na nepoměr mezi neúměrně obšírným 
úvodem a mnohdy velmi stručnými komentáři ke konkrétním dobovým svědectvím o jazyce 
v části analytické, vyúsťujícími v poměrně abruptní závěr. Analytická část by dále získala na 
objemu i výpovědní síle, kdyby se bývalo podařilo rozšířit repertoár klíčových slov jednak o 
další pravopisné varianty vyhledávaných kořenů (např. tong*, ynglis*, long* ?), jednak o další 
centrální slova vytěžená důkladnější analýzou již získaných vzorků (ať už korpusových, nebo 
z odborné literatury) – např. latymer z Bruta (příklad 3 na s. 34) nebo Caxtonovy termes. 
Rešerše zacílené kromě korpusu i na sekundární literaturu byly jistě na místě, avšak práce 
autorů Baugha a Cablea, naposledy revidovaná r. 1978, neměla zůstat jedinou (překonané jsou 
i některé závěry z tohoto pramene citované, např. datace rozšíření „londýnského standardu“ 
v zemi na s. 23). 
Práce tak celkově působí dojmem jisté nedotaženosti, patrně z důvodu časové tísně způsobené 
jistě především pracným vyhledáváním relevantních dat. Tento dojem posiluje i nedostatečná 
stylistická a jazyková redakce textu, a to včetně českého shrnutí (některé výmluvné případy 
jsem vyznačil do výtisku práce, který jsem měl k dispozici). 
 
Otázky k obhajobě: 
1. Proč byly k analýze zvoleny „literary works/ texts“ (s. 30 a passim.) a co se jimi myslí? 
2. O co se v uvedených textových dokladech opírá autorčino hodnocení dvojího dobového 
přístupu k překladům do angličtiny (s. 39-43)?  
 
Závěr: 
Bakalářskou práci Aleny Puršové rád doporučuji k obhajobě, protože pojednává o málo 
probádaném tématu inovačním způsobem. S ohledem na výhrady uvedené výše ji však 
předběžně mohu hodnotit nanejvýš známkou velmi dobrou.  
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