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OPONENTSKÝ POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Mareš, Jiří (2013): "Oit wird me!" Das Graslitzer Deutsch. Phonetische Struktur 
und varietätenlinguistische Einordnung, FF UK v Praze, 57 str., CD-ROM, ve-
doucí práce: Dr. des. Boris Blahak

Bakalářská práce Jiřího Mareše se zabývá kraslickou němčinou (Chebsko), resp. fonetic-
kou strukturou této diatopické variety. Jedná se o téma, které je z hlediska filologického 
studia německého jazyka na ÚGS FF UK relevantní. Text je přehledně členěn do tří zá-
kladních částí. Po úvodní kapitole následuje oddíl věnovaný zvolené metodologii a výzku-
mu samotnému. Práci uzavírá stručné shrnutí. Základní metodologie spočívající ve výzku-
mu dotazníkového typu je vzhledem k charakteru tématu zvolena přiléhavě.

Práce jako celek působí přesvědčivě, některé dílčí aspekty ale mohly, zdá se mi, být zpra-
covány trochu lépe. Pozitivně hodnotím především to, že autor provedl vlastní výzkum, kte-
rý jde výrazně nad rámec pouhých výpisků, k nimž některé bakalářské práce inklinují. V 
následujícím přehledu uvádím přehled bodů, které by měly být, měla-li by práce v budouc-
nu posloužit jako odrazový můstek dalších výzkumů, určitým způsobem vylepšeny či dopl-
něny (výběr):

(a) Na str. 13 se uvádí, že "Bei dem Vokalismus ist das Mittelhochdeutsche das Bezugssys-
tem, beim Konsonantismus das Althochdeutsche". Neuvádí se ale proč, a to ani v kap. 2.2
na str. 20nn.
(b) Např. na str. 17 je použito termínu "Hochdeutsch", který je ale víceznačný. Bylo by
vhodné termíny tohoto typu definovat, aby nedocházelo k mylným interpretacím. 
(c) K metodologii výzkumu: Autor práce je zároveň i dotazovaným (viz str. 19). Tuto sku-
tečnost je dle mého názoru třeba v práci alespoň základním způsobem reflektovat a proble-
matizovat.
(d) Cílem práce je "den diachronen Zustand des Graslitzer Deutsch nach dem Jahr 1945 zu 
untersuchen und zugleich zu überprüfen, ob die varietätenspezifische Einordnung aus der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch für gegenwärtige Variante gültig ist". (str. 14) 
Stejně jako v případě bodu (c) je i zde nutná určitá reflexe: Do jaké míry je možné nalézt 
odpověď na takto formulovanou otázku na základě analýz promluv pouhých šesti mluvčích?  
Do jaké míry mají tato data ze statistického hlediska reprezentativní charakter? 
(e) Na str. 21 a podobně i jinde: Např. hláska [y:] je označena jako "entrundet". Je si autor 
jistý, že termínů "Entrundung" a "Rundung" užívá správně?
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Práce je psána celkově velmi dobrou němčinou, která s přehledem splňuje požadavky kla-
dené na zpracování závěrečné práce v této fázi studia. Jinak velmi dobrý dojem ale poněkud 
kazí chronické chyby v interpunkci (str. 10, 12 a na mnoha dalších místech) a psaní velkých 
písmen (str. 14 Konzenriert aj.). Odchylky od standardní normy typu (...) ein Muster, nach 
welchen (...) (str. 8), bis in nach Deutschland (str. 9) apod. jsou dle mého názoru spíš pře-
klepy než chyby z nevědomosti. Překlepů a chyb z nepozornosti je v práci ale celkově víc, 
než by bylo nutné (viz např. str. 8, pozn. 4: má být in, dále str. 9 dole, kde, zdá se, chybí část 
přísudku atd.), což je ale problém i mnoha prací v pokročilejších fázích studia (diplomové, 
dizertační). Dále: místo Menschen by v konstrukcích typu Zugleich sollten als Probanden 
Menschen auswählen, die (...) (str. 13, kromě toho zde ještě chybí podmět) asi bylo vhod-
nější Personen. Užití určitého členu ve spojení im Kapitel 2.1.2 apod. některé gramatiky 
označují za chybné. Poněkud více pozornosti by si asi zasloužil i anglický abstrakt, který by
se dal vylepšit především stylisticky.   

Z hlediska formálního (technika citací, layout apod.) práce působí hodnotně a až na pře-
klepy v seznamu literatury, nedůslednou typografii jazyka-objektu a častou záměnu spojov-
níku a pomlčky jí v zásadě není co vytknout. 

ZÁVĚR

PŘEDKLÁDANÁ PRÁCE SPLŇUJE PODMÍNKY KLADENÉ NA ZPRACOVÁNÍ 
TÉMATU V TÉTO FÁZI STUDIA, A TO JAK PO STRÁNCE OBSAHOVÉ A JA-
ZYKOVÉ, TAK I FORMÁLNÍ. Z TOHOTO DŮVODU JI DOPORUČUJI
K OBHAJOBĚ. CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE BUDE STANOVENO AŽ NA 
ZÁKLADĚ ÚSTNÍ OBHAJOBY.

Jako témata k diskuzi během obhajoby navrhuji body (a) a (c)–(e) výše. 

V Praze, dne 1. 1. 2014

                                                                                                                 .................................

Mgr. Martin Šemelík
                                                                                                             


