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Posudek diplomové práce Marie KOLÁŘÍKOVÉ 

 

Frühneuhochdeutsche Urkunden Elbogens bis zum Regierungsantritt der Habsburger 

in den böhmischen Ländern (1526). Eine historiolinguistische Untersuchung (Early 

New High German Documents of Loket until the Period of the Reign of the Habsburgs 

in the Czech Lands (1526)). 

Praha 2013, 145 str. + lvi str. (přílohy)  

 

Předkládaná diplomová práce doplňuje svou tématikou oblast výzkumu německého 

jazyka v českých zemích, zvláště v západočeské oblasti, která svými dějinami i 

jazykovou situací budila již od konce 50. let 20. století zájem o systematický 

historiolingvistický výzkum u pražského germanisty Emila Skály (1928-2005). 

Tentokrát se dostává do popředí diplomatický materiál vztahující se k Lokti v období 

do nástupu Habsburků na český trůn v r. 1526. Autorka si přitom klade za cíl 

analyzovat z textologického hlediska osmnáct německy psaných listin z let 1364-1517. 

Struktura diplomová práce vykazuje sled obsahově logicky navazujících 

kapitol: po úvodní části zaměřené na přehled historického a historiolingvistického 

bádání v regionu západních Čech (kap. 2), který představuje důležitý bibliografický 

zdroj informací pro další výzkum, následuje oddíl věnovaný dějinám města (kap. 3). 

S ohledem na analyzovaný listinný materiál tvoří další samostatnou kapitolu pojednání 

o kancelářích, jejich písemné produkci a jazycích (kap. 4); pro kontinuitu výkladu by 

zde stála za úvahu změna pořadí oddílu o historii kanceláří (str. 25), na který by 

navázala stať o městských kancelářích (str. 23). Také kapitola o kancelářích v českých 

zemích působí posloupností uvedených informací poněkud roztříštěně (str. 26). První 

obsahový celek vycházející ze sekundární – historické a historiolingvistické – 

literatury uzavírá stručná grafofonematická a tvaroslovná charakteristika rané nové 

horní němčiny dokládaná na příkladech ze zkoumaných listin, která svým skromným 

rozsahem poukazuje na další možné aspekty výzkumu sledovaného diplomatického 

materiálu (kap. 5); v rámci této popisné části by bylo vhodné část věnovanou 

grafematice utřídit a systematizovat podle jednotlivých relevantních skupin jevů, aby 

nedocházelo k jejich vzájemnému prolínání; pro vyváženost popisu jednotlivých 

jazykových rovin by se hodilo také nastínit problematiku lexiky. Na str. 35 je nutné 
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polemizovat s tvrzením o procesu monoftongizace a diftongizace v raně 

novohornoněmecké době; oba tyto procesy spadají časově valnou části již do 

středohornoněmecké doby (jak autorka posléze uvádí). S odkazem na tento oddíl je 

třeba položit autorce otázku, zda vysledovala ve zkoumaných listinách dialektální 

prvky a případně své tvrzení doložila na příkladech. Těžiště předkládané diplomové 

práce pak spočívá v textologickém rozboru (kap. 6.2), při kterém autorka postupovala 

od makrostruktury jednotlivých listin (kap. 6.2.1) k jazykovým prostředkům 

používaným v jednotlivých částech analyzovaného diplomatického materiálu (kap. 

6.3; zde není jasný rozdíl ve víceúrovňovém číslování obou rovnocenných výchozích 

aspektů historicko-jazykové analýzy). V seznamu literatury (kap. 10) zahrnující vedle 

zkoumaných archivních dokumentů také sekundární literaturu se ovšem objevují 

neúplné bibliografické odkazy na příspěvky publikované v periodikách (např. 

v Časopisu pro moderní filologii, Mitteilungen des Vereins für Geschichte der 

Deutschen in Böhmen, Zeitschrift für Geschichte der Sudetenländer), kde nejsou 

uvedeni autoři, názvy příspěvků a čísla stránek; u odkazů na studie ve sbornících 

chybějí stránkové údaje. V souvislosti s tématem i analyzovaným listinným 

materiálem se zároveň nabizí otázka, proč seznam literatury postrádá odkaz alespoň na 

jeden raně novohornoněmecký slovník, zvláště pokud máme k dispozici slovníky pro 

výzkum psaných pramenů dochovaných v českých zemích (viz H. Boková – L. 

Spáčilová: Stručný raně novohornoněmecký glosář, 2003 nebo F. Jelinek: 

Mittelhochdeutsches Wörterbuch zu den deutschen Sprachdenkmälern Böhmens [...], 

1911) a pokud se historiolingvistická analýza opírá o transliteraci zkoumaného 

diplomatického materiálu. Nedílnou část práce představuje německo-český seznam 

místních jmen vyskytujících se v předkládané diplomové práci (kap. 11), který je pro 

práce tohoto druhu nezbytný. Diplomovou práci uzavírají přílohy, které obsahují edici 

všech osmnácti listin včetně autorkou stanovených zásad pro edici a dvě kopie jejich 

zástupců. 

Z posuzované diplomové práce, jejíž náplň odpovídá stanovenému cíli, je 

patrný zájem autorky o danou problematiku a zřejmá snaha zevrubně analyzovat 

vymezený listinný materiál z textologického hlediska. Zde je třeba zdůraznit náročnost 

zpracování autentických textů, se kterou se studentky a studenti germanistiky 
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absolvující během studia pouze základy archivnictví a pomocných věd historických 

musejí vyrovnat. To se v tomto případě promítá v určité míře nedůslednosti a v 

chybách v přepisu (např. item místo etc., str. 47,  fremde místo frunde, str. 73, emander 

místo einander, str. 75). 

Z hlediska metodologického je třeba kladně ohodnotit přesné vymezení kritérií 

pro výběr listinného materiálu (zvl. druh textu, místo, ke kterému se obsahově daný 

diplomatický materiál vztahuje, doba vydání listin a jazykové hledisko, popř. současné 

uložení zkoumaných listin). Problematičtější se jeví dělení listin na královské a 

městské; zvláště ve druhém případě, který doprovází v práci poměrně vágní klasifikace 

(viz str. 40), se ukazuje toto označení s ohledem na vydavatele a obsah těchto listin 

jako nejednoznačné. V souvislosti s touto problematikou a v návaznosti na kap. 4.2 a 

úvodní část kap. 6. 2 (str. 44) vyplývá otázka, jaká jsou v předkládané diplomové 

 práci výchozí hlediska pro klasifikaci zkoumaných textů jako listin. Při vyhodnocení 

dílčích rozborů se autorka pokusila v rámci svých možností shrnout textologickou 

stránku listinného materiálu a definovat míru stability a variability jednotlivých částí 

listin z hlediska makrostruktury i jejich jazykových prostředků v rámci mikrostruktury 

tohoto druhu diplomatického materiálu; upozornit je třeba na chybu na str. 60, kdy 

v případě popisu makrostruktury královských listin píše autorka o druhém typu 

zkoumaných textů.  

Po jazykové stránce odpovídá text posuzované práce úrovni diplomových prací 

a vyznačuje se dobrou kvalitou písemného jazykového projevu. V textu se objevují jen 

dílčí chyby v syntaxi (např. str. 24) a překlepy (např. str. 124).  

V celkovém hodnocení předkládáné diplomové práce je třeba zaznamenat její 

přínos pro další poznání dějin západočeského Lokte na základě výzkumu listinného 

materiálu z historiolingvistického hlediska. 

 

Závěr: Diplomová práce Marie KOLÁŘÍKOVÉ odpovídá požadavkům kladeným na 

práci tohoto typu. D o p o r u č u j i  ji k obhajobě. 

 

 

Praha, 11. června 2013    PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D.  


