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Finsky hovorový jazyk a jeho použitie v textoch moderných piesní 

 

Bakalářská práce Evy Rýdzy se zaměřuje na současný finský hovorový jazyk a jeho 

použití v písňových – rockových a rapových – textech. Na první pohled téma vyjadřující 

se k modernímu finskému textařskému umění, zvláště pak se zaměřuje na texty velmi 

populárního finského rapového zpěváka Cheeka a rockovou skupinu Haloo Helsinki!   

 

V úvodních dvou kapitolách autorka široce rozebírá finské jazykové prostředí a 

jazykovou variaci na finském území, rysy fonetické, morfologické, syntaktické i 

lexikální. Dodržuje však až příliš úzkostlivě citované prameny (hl. Silfverberg, Ojatalo). 

Úvod tak zabírá poměrně velkou část práce a působí vzhledem k tématu práce poněkud 

zdlouhavě. Ta část práce, která se vztahuje k syntaxi, by mohla být podrobena větší 

kritičnosti, mnohdy se prolíná s analýzou morfologickou (např. 2.3 a 6.2). Totéž se 

opakuje v části, kde se probírají morfologické a fonetické rysy (2.1 a 6.1). 

     

Jako materiální základnu autorka shromáždila soubor (zhruba 6 000 slov) písní výše 

zmíněných dvou zpěváků / skupin.  Soubory analyzovala velmi důkladně na základě v 

úvodu zmíněných kategorií. Vzniká však dojem určité monotónnosti a repetice. Autorka 

ve své práci postuluje několik výzkumných otázek: 1) zda používá rapový zpěvák Cheek 

více hovorových prvků než rocková skupina Haloo Helsinki!,  2) zda jsou syntaktické 

rysy hovorového jazyka v textech obou interpretů používané kvantitativně více než rysy 

spisovného jazyka a konečně 3) zda se používání rysů hovorového jazyka liší co do 

frekvence. Výsledky analýzy dokládá na velmi důkladně vytvořených grafech. 

 

V závěru práce se autorka vrací ke svým výzkumným otázkám a konstatuje, že výsledky 

analýzy nebyly zcela jednoznačné. Prolínání morfologických a syntaktických rysů si 

všimla i autorka sama. Určitý dojem rozpačitosti vzniká i v ostatních bodech. Když jsem 

se seznámila s texty písní obou interpretů a položila si otázky formulované autorkou,  

rozdíl mezi hovorovostí a nehovorovostí mezi interprety nebyl nijak dominantně odlišný, 

proto v práci působí trochu rušivě rozpitvávání morfologických rysů na úkor lexikálních. 

Přítomnost poetičnosti, o které autorka mluví (např. na str. 27), a v kapitole 3, která 

krátce pojednává písňovou lyriku (laululyriikka), slibují více.  Možná by bylo zajímavé i 

porovnávání s českou či slovenskou tvorbou.    

 

Téma, které si autorka zvolila pro svou bakalářskou práci, je inspirativní a je to téma 

dosud v rámci oboru nezkoumané. Je třeba ocenit rozsáhlou a poměrně precizní práci, 

kterou autorka prokázala při analýze textů a jejich překladech. Uvádí také reprezentativní 

seznam finské odborné literatury. Grafy, kterými dokládá svůj výzkum, jsou přehledné a 

perfektně provedené. 

 

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a  navrhuji ji ohodnotit známkou 

velmi dobře (2). 
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