
Posudek vedoucího práce na diplomovou práci J. Maierové 
Současný stav mluvy nejstarší generace v lomnickém mikroregionu  

podkrkonošského okrajového úseku 
 

Diplomová práce J. Maierové se zabývá mluvou starousedlíků nejstarší generace se 
základním vzěláním na periferii podkrkonošského okrajového úseku, konkrétně vybranými 
typickými hláskoslovnými a tvaroslovnými rysy na Lomnicku. Doplňuje tím dosavadní 
bádání, neboť dialektologicky je tento region dosud zpracován málo. Zvolenou metodou byla 
metoda polořízených rozhovorů, celkem bylo nahráno 8,5 hodin od 13 mluvčích. Zkoumané 
lokality lomnického mikroregionu tvoří kompaktní celek, proto se diplomantka rozhodla 
vlastně nad rámec zadání porovnat u vybraných jevů městské a vesnické obyvatele, bohužel 
se však vzhledem k výzkumným podmínkám nepodařilo poměr minutáže mezi městskými 
(cca 480 min.) a venkovskými (cca 150 min.) obyvateli vyvážit tak, aby byly výsledky vždy 
statisticky průkazné. Autorka si je této skutečnosti vědoma a statistickými testy relevantnost 
rozdílů město/venkov ověřuje (srov. s. 21, 22, 23, 25, 30, 47, 49, 54 ad.). Po úvodních 
kapitolách o zkoumané oblasti, shrnutí dosavadní literatury a představení metodologie 
přistupuje diplomantka k představení výsledků, a to jednak u obecněčeských rysů, jednak u 
severovýchodočeských a podkrkonošských nářečních rysů. Následuje kapitola o účastnících 
výzkumu a stručná charakteristika idiolektů jednotlivých mluvčích (ode všech byly získány 
informované souhlasy, nahrávky jsou řádně anonymizovány, ukázky nahrávek jsou 
předloženy v příloze). Po závěrech a seznamu literatury jsou zařazeny přílohy, které obsahují 
vzor informovaného souhlasu a zmíněné ukázky přepisu jednotlivých informátorů.  

Velmi kladně hodnotím to, že diplomantka získala cenný audiomateriál, řádně ho 
transkribovala ve fonetickém programu praat, jehož volbu zdůvodňuje (s. 17) a jehož 
možností spektrogramové analýzy užívá například pro odlišení geminované a negeminované 
výslovnosti (typ panna, s. 38), zužitkovala tak své fonetické vzdělání. Jako vedoucí práce 
musím zároveň vyzdvihnout samostatnost diplomantky a její iniciativnost jak při výzkumu, 
tak při doplňování rejstříku podkrkonošských jevů. Zároveň oceňuji, že diplomantka 
reflektuje a koriguje závažnost svých poznatků statistickými testy, i když jejich použití, dosah 
a význam nedostatečně vysvětluje. Limitováno zůstalo po právu srovnání s korpusem 
ORAL2013, jenž pokrývá svč. oblast nerovnoměrně a má nesouměřitelné rozdělení 
informátorů na věkové kategorie, což si diplomantka uvědomuje (s. 44 aj.). Rozsahem (79 
stran + 102 s. příloh) práce výrazně přesáhla minimální požadovanou délku. 

Po formální stránce je diplomová práce zpracována na odpovídající úrovni, překlepy a 
další nedostatky nejsou příliš časté a rozhodně nepřesahují únosnou míru (např. odsazení 
odstavce na s. 13, chybějící mezera na s. 14, chybějící kurziva u ou na s. 15, u bejt  na s. 25, 
nadbytečná mezera 8, 5 na s. 17, dále 23, 22 a 84, 43 na s. 22, 10, 44 na s. 39, nadbytečná 
mezera před dvojtečkou na s. 22, chybějící identifikace mluvčích typu ml01 u dokladů 
v posledním odstavci na s. 27 a na s. 54‒55, vynechaný řádek na s. 31, 59, chybné odsazení 
na s. 36, 39, 61, chybějící tečka na s. 42 před Všimněme, chybějící čárka před nelze na s. 47, 
chybějící mezera na s. 66, dále např. nže na s. 39, dochází k dochází k na s. 70, někde je 
spektrogram, na s. 40 spektogram atd.). Autorem SSČ (s. 76) není pouze F. Daneš. 

K obsahové části mám pro obhajobu tyto poznámky: 
1. Kapitola 8 o účastnících výzkumu by měla být zařazena za kapitolu 5. Čtenář se tak 

poměrně pozdě, ačkoli je na to upozorněn v úvodu na s. 10, dozvídá podrobnosti o celkovém 
počtu informátorů, poměru mezi městskými a venkovskými informátory či o minutáži 
nahrávek. 

2. Doplnit by bylo třeba metajazykový popis statistických testů, jejichž provedení 
obecně oceňuji, např. co který test měří, hodnoty χ2-testu a postup výpočtu (nebo internetový 



odkaz na kalkulátor). Na s. 30 pod grafy má být zřejmě formulace, že pravděpodobnost H0 je 
menší než 0,05, nikoli 0,00. 

3. Pro řadu jevů se nepodařilo vzhledem ke zvolené metodě nahrávání získat dostatek 
dokladů. Autorka si této skutečnosti je vědoma, explicitně ji na několika místech práce 
reflektuje, např. na s. 46. Prosím o diplomantčino zhodnocení vhodnosti zvolené metody a 
jejích alternativ. 

4. Přehlednosti práce by zřejmě prospělo odlišení kvantitativně hojně a málo 
zastoupených jevů (případně též stanovení jejich hranice), které autorka v průběhu 
vypracovávání zvažovala. Není tak pro čtenáře ve výsledné podobě jasné, proč jsou někdy 
stanovována procenta či vypočítány testy, jinde však nikoli. Uvítal bych také přehlednější 
prezentaci výsledků v závěrech, např. tabulkou s odlišením frekvenčních pásem procentuálně 
vyjádřených rysů u městských/venkovských lokalit. V současné podobě, zdá se mi, zanikají 
některá podstatná zjištění, k nimž diplomantka dospěla (např. životaschopnost koncovky -oj, 
dativu mňe a proti tomu téměř zcela mrtvá asimilace dn > nn a nezachycená disimilace nn > 
dn, dále také zjištěné statisticky významné rozdíly město/venkov). 

5. Oceňuji, že diplomantka podrobněji zkoumá jednotlivé pozice či kategorie, v nichž 
se hláskoslovný jev vyskytuje, např. u protetického v- zohledňuje propriálnost lexému, slovní 
druh, prefigovanost, sémantiku, cizí/domácí původ (s. 19), u neslabičného u kategorii 
propriálnosti či hláskové okolí, u diftongizace ý > ej pozici v sufixu/kořeni/předponě vý- a 
následnost po jednotlivých konsonantech ‒ zde prosím o vysvětlení, na základě čeho by 
diplomantka případně čekala rozkolísanost. 

Shrnuji: Diplomovou práci J. Maierové považuji za důležitý příspěvek k poznání 
současné mluvy nejstarší generace lomnického mikroregionu. Přináší některá důležitá nová 
zjištění, potvrzení, či naopak nepotvrzení dřívějších výzkumů. Formální zpracování, 
strukturace a prezentace výsledků vykazuje některé nedostatky, ale celkově práci doporučuji 
k obhajobě a hodnotím jako velmi dobrou. 

 
 
 
Praha 5. 9. 2016    PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. 
 
 
 


