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17
th

 Century on the Basis of the Diachronic Analysis of the Town Law Book of 

Rokytnice in the Eagle Mountains (1572-1666)). 

Praha 2012, 150 stran + přílohy (lx str.)  

 

 

Posuzovaná diplomová práce představuje svým tématem jeden z dalších příspěvků 

k výzkumu německého jazyka v Čechách na základě dochovaných historických 

pramenů a řadí se tak do okruhu bádání, který budí pozornost nejen germanistů, ale i 

představitelů dalších oborů, např. historiků a archivářů. Do popředí zkoumání se 

tentokrát dostala purkrechtní kniha města Rokytnice v Orlických horách z let 1572-

1666, která patří k významným dokladům o právní praxi, životě i jazykových 

poměrech v regionu východních Čech dané doby. Na základě této písemné památky 

právní povahy pak sledovala autorka v německy psané části textu jeho historicko-

jazykové aspekty vyplývající z druhu analyzovaného textového materiálu. 

Struktura diplomové práce vykazuje sled logicky navazujících oddílů: po 

předmluvě (kap. 0) a úvodu (kap. 1) následuje první obsáhlejší část věnovaná dějinám 

Rokytnice v Orlických horách 16. – 17. stol (kap. 2) a problematice správy města a 

kancelářím v Čechách v tomto časovém období (kap. 3), s příhlédnutím 

k charakteristice základního diplomatického materiálu, a to listin a městských knih 

(kap. 3.2.1.1 a 3.2.1.2), a dále popisu městské správy ve zkoumaném regionu 

Rokytnice v Orlických horách (3.3); obecnou historickou část opírající se o poznatky 

ze sekundární literatury uzavírá a kapitola o jazycích kanceláří z jazykově-historického 

aspektu (kap. 4) a – ve srovnání s ostatními oddíly – velmi krátký exkurz do popisu 

němčiny a jejích historických specifik ve východních Čechách (kap. 5). Stěžejní část 

práce (kap. 6), kterou uvádí popis zkoumaného textového materiálu a historie jeho 

vzniku, spočívá v textologickém a lexikálním rozboru purkrechtní knihy Rokytnice 
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v Orlických horách (kap. 7). V textologické části postupuje autorka od vymezení 

pojmů „Texttyp“ a „Textsorte“ na základě definice L. Spáčilové (2000) k popisu 

struktury dvou nejčastěji zastoupených druhů textů v purkrechtní knize, označených  

v diplomové práci jako „Kaufeintrag“ a „Bezahlungseintrag“; tato analýza je následně 

doplněna o popis a vyhodnocení jazykových prostředků, které se vážou k jednotlivým 

částem struktury obou druhů textů. Oddíl věnovaný slovní zásobě zahrnuje přehled 

použité německé právní terminologie, včetně etymologie a kontextu výskytu ve 

zkoumaném historickém prameni, a dále přejatá slova z latiny. Závěrečné kapitoly 

obsahují vedle shrnutí výsledků dílčích analýz (kap. 8) a resumé v češtině a angličtině 

(kap. 9 a 10) také seznam literatury s podstatnou částí bibliografie k danému tématu 

(kap. 12) a přílohy s ukázkami kopií originálních záznamů a transliterací celé německé 

části purkrechtní knihy města Rokytnice v Orlických horách do latinky. 

Z předkládané diplomové práce, která z pohledu posuzovatelky plní svůj 

stanovený cíl, zřetelně vyplývá zájem o zkoumanou problematiku i zodpovědnost, 

s jakou diplomantka přistupovala ke zpracování zvoleného pramene, a to především 

s ohledem na skutečnost, jaké nároky klade práce s archivními dokumenty na studenty 

germanistiky absolvující během studia pouze grafematický seminář; proto je třeba také 

zdůraznit a kladně ohodnotit samostatnou a časově náročnou práci při transliteraci 

textu. Zároveň se autorka při plnění svého diplomního úkolu seznámila se základní 

odbornou literaturou a odpovídajícím způsobem ji využila zejména v popisu 

historického pozadí a jazykových poměrů v úvodních kapitolách práce, a to včetně 

řádných odkazů (v případě dvou a více bibliografických odkazů u jednoho autora – 

zde např. I. Ebelové, L. Spáčilové, L. Sulitkové – by se ovšem měly uvádět tyto tituly 

v chronologickém sledu podle roku vydání). 

Z hlediska metodologického zvolila autorka správný postup při volbě 

analyzovaných – textologických a lexikálních – hledisek, která jsou specifická pro 

zvolený historický pramen – německé části purkrechtní knihy Rokytnice v Orlických 

horách; zde vhodně využila publikované metody analýzy (např. L. Spáčilové, 2000) a 

adekvátně je aplikovala na zkoumaný textový materiál. Při vyhodnocení dílčích 

rozborů vybraných dvou textových druhů purkrechtní knihy diplomantka shrnula 

podle názoru posuzovatelky v oblasti textologie všechny podstatné shody a odlišnosti 
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v makrostruktuře i použitých jazykových prostředcích vztahujících se k formulaci 

jednotlivých částí obou vybraných druhů textu označených „Kaufeintrag“ a 

„Bezahlungseintrag“; zde se nabizí otázka, z čeho vychází toto německé pojmenování 

– zda se opírá o sekundární literaturu, nebo se jedná o autorčino označení. Lexikální 

rozbor pak zřetelně ukazuje na specifika slovní zásoby zkoumaného historického 

pramene, a to zejména na právní terminologii a přejímky z latiny. 

Po obsahové stránce by stálo za doplnění – i vzhledem ke kapitole o němčině ve 

východních Čechách (kap. 5) – pojednání o vztahu německého mluveného a psaného 

jazyka v dané době, resp. shrnutí specifik psaného jazyka v textech úřední povahy a 

míry reflexe dialektálních prvků dané provenience, a to na příkladu zkoumaného 

historického materiálu a jeho písařů. V této souvislosti se dále nabizí k diskusi otázka 

česko-německého bilinguismu písařů purkrechtní knihy. Posuzovatelku by také 

zajímala historiolingvistická hlediska, která považuje autorka za zásadní pro další fázi 

zkoumání tohoto pramene. 

Co se týče formálního zpracování, odpovídá text posuzované práce úrovni 

diplomových prací. V textu se pouze objevují dílčí chyby ve jménech autorů (např. str. 

20 – Greule, str. 126 – Brinker) a s ohledem na historicko-jazykový kontext by bylo 

vhodnější nahradit „Tschechien“ historickým pojmem „die böhmischen Länder“ (např. 

na str. 4-5); nejasnost vyvolává zeměpisný název „Braunau“ (česky „Broumov?, str. 

8). Po jazykové stránce vykazuje text nedostatky např. ve členu (str. 7, 16, 39, 49), 

v atributech (str. 22, 50), v odlučitelných předponách sloves (str. 39) a ve slovesných 

tvarech (str. 24); vzhledem k rozsahu práce se ale jedná jen o jednotlivé případy. 

 

Závěr: Diplomová práce Lucie JAKUBCOVÉ odpovídá požadavkům kladeným na 

práci tohoto typu, a proto ji  d o p o r u č u j i  k obhajobě. 
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