
Posudek oponenta na bakalářskou práci B. Janákové  
Mluva mladší generace obyvatel ve Frýdku-Místku 

 
Posuzovaná práce zkoumá formou 16 třicetiminutových sociolingvistických rozhovorů 

s informanty ve věku 16 až 19 let užívání vybraných jazykových prostředků ve  
Frýdku-Místku. Sociolingvistický rozbor městské mluvy, založený u nás v 60. letech 20. stol., 
byl po r. 1989 obohacen novými teoretickými impulsy variační sociolingvistiky a jeho 
výsledky přispívají i dialektologii, jak je v české tradici pěstována. Téma je záslužné, tím 
spíše, že autorka je z tamějšího prostředí. 

Formální stránka práce je vyhovující. Objevují se některé nedostatky jako chybějící 
čárky (strana b dvakrát za Ph.D.; s. 21: před „Uš; s. 23 před a jestliže; s. 35: před a je tedy; s. 
35 před až nespisovný, s. 37 před typické a po nářečí; s. 39: před %, s. 40: před a je otázka, s. 
49 za prostředků), nadbytečné čárky (s. 24 před vztah; s. 27 a 50 před než), psaní Phdr. 
(strana b), chybějící mezery (strana b za Mgr.; s. 13 před 45; s. 13 před %; s. 14 před pouze; s. 
16 před [ťi]; s. 18 před Z; s. 37 před %, s. 45: (a)též, (a)taky), pomlčky místo spojovníků 
(strana d: ‒mje‒, s. 11: západo‒opavském; s. 13: ‒ma; ‒mi; ‒ami atd.) a naopak (s. 31: 16-20; 
s. 32: 291-293), nadbytečná dvojtečka (strana f), chybějící dvojtečka (s. 26 před Valíková), 
překlepy a formulační chyby (s. 9: industializace; s. 13: jejich místo jejích; s. 21: s prostředky 
výrazy; s. 39: narozdíl, s. 52: Universitas místo Universitatis), chybné umístění uvozovek (s. 
10, 50), nadbytečné mezery (s. 13 při stránkovém rozsahu: 273 ‒ 295; s. 16 na ř. 6; s. 21 před 
97), chybějící tečka (s. 14 za kol; s. 40 za podíl). Někdy se příjmení přechylují, jindy ne (s. 
31: Tagliamonteová vs. s. 32: Tagliamonte s. 24, 25 Milroyová vs. s. 25 aj. Milroy). Relativně 
více formálních nedostatků se objevuje v seznamu literatury: mnohé položky nejsou řazeny 
abecedně (viz posloupnosti Bauer, Bělič, Balhar; Davidová: Zájmenná a Davidová: Jmenná; 
Dvonč, Dejmek; Krčmová, Kloferová, Karlík; Petr, Pešek; Šrámek, Šipková), v rozsazích 
stran se uvádějí pomlčky i chybné spojovníky, před dvojtečkou je někdy mezera, jindy ne, u 
některých časopiseckých položek chybí stránkový rozsah (Jančák), různě se užívá kurziva (u 
některých názvů článků, u jiných ne; u názvů knih, u některých však ne), není jasné, proč se u 
některých knih odkazuje v seznamu literatury na konkrétní stranu (u Sochové, Machka). 
Místo Labov 2001b (s. 32) má být jen 2001. 

Formulační neobratnosti neztěžují výrazně porozumění textu: malé množství koncovky 
(s. 13); substantiva mužská a některá střední (s. 14); čeština nemá duálovou deklinaci (s. 14); 
V praslovanštině je doložen (s. 17; jde o rekonstrukci); Jazyk nejmladší generace prokázal 
stratifikaci (s. 28), dva výskyty je opět malé množství na to, abychom uvažovali v rámci 
slezských dialektů jejich narůstající interdialektickou platnost (s. 41); iniciální Což (s. 46). 

K obsahové stránce mám tyto připomínky: 
1. Drobnosti: -mě- není hlásková skupina (tak dvakrát na s. 12, v nadpisu kap. 5.1 na s. 

33) a výslovnost [mje] není typická pro většinu Moravy (s. 12). Není mi jasná formulace na s. 
39: „demonstrativy lze odkázat k jakémukoli jevu a narozdíl od posesiv nemají vlastní 
význam“. U literatury, případně výsledků bych čekal uvedení Skulinovy monografie 
Ostravská mluva (1979), resp. srovnání s výsledky diplomové práce V. Freyové Běžně 
mluvený jazyk nejmladší generace města Ostravy (FF UP 2005) a J. Jeckelové Mluva nejstarší 
generace východní (ostravské) podskupiny slezských nářečí (FF MU 2010; její materiál je 
zejména z Frýdku-Místku). Přehled českých výzkumů městské mluvy na s. 26 je značně 
nekompletní. Na s. 16 platí formulace, že akuzativní tvary „se shodují se spisovnou normou“, 
podle tabulky na téže straně jen pro neživotné maskulinum, u životného je uvedeno i teho. Ve 
tvaru o tym nebyla „odstraněna měkkostní alterance předkoncové souhlásky“ (pozn. 9 na s. 
16). Podoby genitivu a dativu teho, temu vznikly spíše vlivem měkké zájmenné deklinace než 
tvrdého adjektivního skloňování (ČJA 4, s. 382; v bakalářské práci na s. 16, 19), i když ani 
ten nelze vyloučit a v některých jiných pádech je pravděpodobný. Na s. 19 se píše, že 



v Čechách „převládají nestažené tvary“ zájmena můj, v Čechách ale převládají tvary stažené 
(viz ČJA 4, s. 366n.). Na s. 39 se při 19 výskytech správně vzhledem k malému počtu dokladů 
jazykového jevu nerozlišují jednotliví mluvčí, na s. 41 však při 20 výskytech zájmena 
něho/něj/ňho a 21 výskytech zájmena nima/nimi/něma/němi ano. 

2. Není jasné, jak autorka postupovala při zpracování dat. Byly pořízeny přepisy, a 
případně jak? Jak počítala autorka výskyty sledovaných jevů? Ověřovala jejich nenáhodnost? 
Přepisy nahrávek ani audionahrávky nejsou k práci přiloženy ani v ukázkách, takže správnost 
postupu není možné ověřit.  

3. V práci není uvedeno, jaký druh dialektologického či fonetického přepisu autorka 
zvolila (jen na s. 16 v pozn. 10 autorka píše: „My uvádíme tyto tvary ve shodě 
s pravopisem.“). Mám pochybnosti např. o důsledné existenci dlouhých vokálů (viz úryvky na 
s. 41‒49), když jedním ze zkoumaných jevů je výskyt tvarů s očekávanou slezskou krátkostí 
taky, taka, take, nebo o podobě s pobočnou slabikou jsem v běžné řeči (dvakrát na s. 43). 

4. Jaký smysl má kapitola 5.4 o nekvantifikovaných jevech, jako jsou lexikální 
dialektismy nebo absence protetického j-? Autorka nezkoumala i řadu jiných jevů, které 
nekomentuje. Na některých místech není jasný důvod strukturace textu: např. metodologii je 
věnována kap. 2.2.4, ale také kap. 4. 

Předložená práce přináší některá zajímavá zjištění o současném stavu běžné mluvy u 
nejmladší generace. Obsahuje neřídké formální nedostatky a obsahové nejasnosti, ale přes 
tyto výtky ji doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm velmi dobře až dobře. 

 
 
 
 
Praha 25. 8. 2015     PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


