
Mluva mladší generace obyvatel ve Frýdku-Místku 

Posudek bakalářské práce 

 

Bakalářská práce Báry Janákové se zabývá současným stavem běžně mluveného jazyka u 16 
středoškoláků z Frýdku-Místku. Kvantitativně analyzovány byly výslovnost hláskové skupiny -
mě-, koncovka instrumentálu plurálu, skloňování ukazovacích zájmen, skloňování 
přivlastňovacích zájmen můj, tvůj a svůj, druhý a čtvrtý pád osobního zájmena on, instrumentál 
plurálu osobních zájmen a dále vybrané syntaktické jevy. Autorka dokumentuje postupující 
nivelizaci dřívějšího dialektu a ukazuje především, jak běžnou mluvu nejmladší generace ve 
Frýdku-Místku ovlivňuje interdialekt.  

 

Práce je napsána vcelku kultivovaným, čtivým stylem (byť s občasnými formálními nedostatky) 
a představuje solidní analýzu mluvy současné mladší generace Frýdku-Místku. Je zřejmé, že se 
jedná o analýzu vstupní, protože některé jevy jsou doloženy jen málo příklady (jedná se o jevy 
obecně méně frekventované, které se v rozhovorech vyskytují zřídka, a k jejich podrobnější 
analýze by bylo třeba většího objemu řeči). Pro účely bakalářské práce je však analyzovaný 
materiál zcela adekvátní. Autorka se seznámila s dosavadní literaturou a byla schopna ji jak 
shrnout pro účely východisek práce, tak konfrontovat s vlastními zjištěními.  

 

K práci nemám výraznější výhrady, v rámci obhajoby by však bylo vhodné věnovat pozornost 
jedné obecnější věci. V závěru práce se autorka kloní k tomu, co se objevuje v dialektologické 
literatuře, tedy k chápání zkoumané běžné mluvy jako „hovorové vrstvy spisovného jazyka 
zabarvené určitými nářečními prvky“ (s. 50). Zajímalo by mě, co to vlastně znamená a na čem 
autorka toto tvrzení zakládá. Některé výsledky, které autorka uvádí, jsou s tím podle mého 
názoru v přímém nesouladu. Například v instrumentálu plurálu se mluvčí přiklánějí k zakončení  
-ma místo nářečního (ale i plně spisovného) -mi, a od spisovné češtiny se tak odklánějí. V dalších 
případech zase volí místo původního nářečního prostředku tvar, který je sice shodný se 
spisovnou češtinou, ale rovněž je přítomen v jiných interdialektech – z hlediska stratifikace je tedy 
zcela bezpříznakový (například místo původních nářečních tvarů ukazovacího zájmena mužského 
rodu tym, tych, tyma/i užívali tvary těm, těch, těma). Zdá se mi tak, že v tomto kontextu je matoucí 
užívat pojem „hovorová čeština“. Na základě autorčiných výsledků se mi zdá, že běžná mluva ve 
Frýdku-Místku se jednoduše přibližuje interdialektu. 

 

Celkově považuji práci za velice zdařilou a navrhuji hodnocení výborně.  

 

V Praze dne 30. srpna 2015 

 

 

Mgr. Jan Chromý, Ph.D. 


