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Jana Maierová ve své diplomové práci popisuje mluvu nejstarší generace v  lomnickém mikroregionu 

podkrkonošského okrajového úseku na základě asi 8,5 hodin přepsaných nahrávek polořízených 

rozhovorů se 14 respondenty (nejmladší se narodil roku 1946). Pro svůj výzkum získala 9 mluvčích 

z venkova a 5 z města. Všímá si rysů obecněčeských, východočeských i specifických pro podkrkonošský 

úsek východočeské oblasti. Kromě popisu hláskových a tvaroslovných  jevů u všech mluvčích souhrnně  

jsou některé z rysů porovnávány z hlediska rezidence mluvčích na venkově , či ve městě. Hypotéza, že 

mluvčí ve městě budou zachovávat méně nářečních rysů, se pro většinu sledovaných jevů potvrdila.  Další 

částí práce je charakteristika jednotlivých mluvčí včetně upozornění na některé jevy, které se v obecně 

popisné části nevyskytovaly, protože byly pro celek marginální, a ukázky projevů těchto mluvčích. Práce 

obsahuje také 100 stran přepisů nahrávek a nahrávky na CD.  

Na práci oceňuji šíři záběru v hláskových i tvaroslovných jevech, stejně jako šíři prostudované literatury. 

Autorka vycházela i z bakalářských a diplomových prací zkoumajících stav mluvy ve východočeské i 

podkrkonošské oblasti. Zvolila si také náročnou metodu pro sběr dat – polořízené rozhovory sice dobře 

simulují přirozený projev, ale na druhou stranu se potom ve velikém materiálu sledované jevy vyskytují 

sporadicky a je obtížnější je najít. Na svém materiálu zdokumentovala výskyt mnoha nářečních jevů a za 

zmínku jistě stojí i komentář k jevům, které se v jejím materiálu nevyskytly a potvrdily tak dřívější 

poznatky o vymizení těchto charakteristik. Oceňuji také, že při nejasnostech o realizaci hlásek využívala 

spektrogramy praatu a je si vědoma pravidel zacházení s mluveným materiálem (přepis nahrávek včetně 

práce s překrývajícími se úseky řeči, souhlas se zpracováním údajů, anonymizace…). 

Na druhou stranu text práce obsahuje celou řadu sporných bodů.  

Za nejzávažnější z nich pokládám nedostatečné představení metodologického postupu, na jehož základě 

práce vznikla, a to hned v několika oblastech.  

a) V samém úvodu (s. 9) se uvádí, že nahrávky jsou doplněny „záznamy z  běžných situací (spontánní 

komunikace daných mluvčích s rodinnými příslušníky, která byla zaznamenána explorátorem pouze 

písemně).“ Nikde v práci jsem přitom nenašla vysvětlení, co to znamená – kolik materiálu bylo takto 

získáno, jak vypadala situace získávání materiálu (např. explorátor seděl v  místnosti, kde se bavili mluvčí 

se svými rodinnými příslušníky, a zapisoval rozhovor – v tom případě jak?), kde je tento materiál uložen, 

proč se z něj někdy vycházelo, a jindy ne apod.  

b) Dále není jasné, jak byli mluvčí osloveni – v práci se v části Metoda uvádí jen, že autorku většinou 

neznali.  

c) Kolik mluvčích bylo, se také dozvídáme až na závěr práce, v  úvodu informace chybí.  

d) Stejně tak chybí vysvětlení, proč je materiálu od městských mluvčích více než dvojnásobek a jak byl 

tento fakt v práci zohledněn.   



e) Podobně bych uvítala vysvětlení, proč se autorka rozhodla pro sběr dat pomocí polořízených 

rozhovorů a rozbor výhod a nevýhod takové metody. 

f) U některých jevů se používá statistické vyhodnocení vlivu rezidence mluvčích. Nikde v  práci přitom 

není řečeno, jaký statistický test se pro to používá, proč byl vybrán právě tento a jak funguje – např. od 

jaké velikosti vzorku ho má cenu provádět (statistické vyhodnocení je např. provedeno i pro 15 výskytů 

koncovek -ou versus -em (s. 47)) apod. Není také jasné, proč je pro některé jevy použit, a pro jiné nikoli. 

g) V práci jsem celkově postrádala představení formátu, ve kterém budou výsledky prezentovány – co 

znamenají procenta, proč u některých jevů budou uváděna, u některých ne, kdy se budou využívat grafy, 

proč a kdy se budou některé jevy srovnávat se stavem v  korpusu ORAL2013, proč a kdy se budou u 

příkladů uvádět mluvčí, a kdy ne (např. u posesivních adjektiv mluvčí chybí (s. 54–55)). Také mi chybělo 

sdělení, že bude zařazena část o mluvě celkově a potom část o charakteristice jednotlivých mluvčích. 

Uvítala bych i zdůvodnění zařazení této poslední části. 

h) V části, kde se shrnuje dosavadní literatura, není jasné, jak probíhal výběr jevů, které byly do práce 

zahrnuty – na s. 15 se dvakrát tvrdí, že se práce opírá o výběr jevů z jiných prací, ale není řečeno proč a 

přístupy nejsou srovnány. Celkově práce na mnoha místech působí tak, jako by se jen snášela všechna 

literatura nalezená k tématu, ale její výběr není odůvodněn ani nijak logicky začleněn do textu. 

Výklad je občas uspořádán nelogicky – např. u diftongizace í > ej se řekne, že se zkoumaly jednotlivé 

hlásky, po kterých k jevu dochází, poté se mluví o sufixech deminutiv, potom o koncovkách, poté bez 

přechodu o hlásce k, potom o neprovedení diftongizace hlouběji ve slově, potom o hlásce r a potom o 

diftongizaci uvnitř tvarotvorného základu bez uvedení, že se hláskové hledisko nesleduje atd. Tabulka na 

s. 24 diftongizaci po jednotlivých konsonantech shrnuje, ale předešlý výklad ji vlastně nepopisuje , a ani 

se dále v textu neřekne, zda jednotlivé hlásky vliv mají, nebo ne.  

Občas se objevují nekonzistence mezi zjištěními v textu a v závěru (kapitol nebo celé práce) – např. na s. 

44 se shrnuje, že diftongizace po c a ostrých sykavkách je částečně živá, v textu předtím se tvrdí, že se 

vyskytuje „zcela běžně“ (s. 42), na s. 75 se tvrdí, že obecný výskyt koncovky -ej se u apelativ vzoru růže 

nepotvrdil, ale v textu se mluví o jeho 100% užití na venkově (s. 45).  

Vysvětlení dále potřebují tyto drobnosti: 

Na s. 33 se uvádí, že mluvčí z města zachovávají spisovnou délku v příponě -ík/-ník méně než mluvčí 

z venkova. Proč se nekomentuje, že je to opačná tendence než u ostatních jevů?  

Proč se nekomentuje, že v případě tvaru slepicum (s. 35) se nejedná jen o zkrácení koncovky, ale i o 

koncovku jiné deklinace? 

Na s. 41 není jasné, proč se pro daná slovesa neuvádí infinitiv, ale pouze tvary pújdu a pújčim. 

V nahrávkách se vyskytovaly i jiné tvary. 

Je podle autorky pro výskyt koncovky -ej nějak důležité, že apelativum hůl se ve staré češtině skloňovalo 

podle i-kmenů, dnes ale patří ke vzoru píseň? 



Terminologické nepřesnosti se vyskytují pouze občas – např. na s. 35 se zřejmě kmenotvorný sufix 

nepovažuje za sufix (u jiných sufixů daný jev nalezen nebyl), na s. 51 se mluví o plurálu sloves, ač se jev 

týká pouze tvarů 3. os. pl., na s. 59 se tvar ňáke (povinnosti) popisuje jako případ upřednostnění krácení   

í > i před úžením. 

Formulační nedostatky jsou řídké – v práci zůstaly anakoluty (s. 34 věta začínající „Typické…“, s. 35 dole 

„dále u lexému…“), na s. 34 není jasné, co se myslí tvrzením, že „[z]a zbytek jmenného skloňování 

považujeme rys krácení á u přechýlené podoby ženského příjmení“. 

Po stránce pravopisné je práce zpracována uspokojivě, i když nedostatky se občas vyskytují. Nejčastější 

jsou překlepy (např. zjisitli, s. 28, kocovkách, s. 35, nže, s. 39, zejstra, s. 43, našho, s. 45, bek, s. 46, všk, s. 

49, maetriálu, s. 52) a nedostatky v interpunkci (chybějící středníky mezi příklady např. na s. 34, 

přebývající čárka před a na s. 18, chybějící čárka po uvedení příkladů, s. 33, chybějící tečka a přebývající 

středník na s. 38 a 43, chybějící tečka, s. 42). Po stránce typografické má práce slušnou úroveň, 

nekonzistence (opačné pořadí tečky a uvozovek na s. 21 a 43, jiná citační zvyklost než ve zbytku práce na 

s. 29) nebo opomenutí (chybí kurziva u bejt na s. 25, 60 % výskyt, s. 44, místo pomlček spojovníky, s. 73) 

se vyskytují sporadicky. 

Celkově práce splňuje nároky na diplomové práce kladené, doporučuji ji k  obhajobě a navrhuji hodnocení 

dobře.  

 

V Praze 31. 8. 2016       Mgr. Pavlína Synková 

 


