
 
Posudek na diplomovou práci M. Ostrýžové 

Současný stav tradičního teritoriálního dialektu v mluvě staré generace v obci Vír 
 

Hodnocená práce zkoumá stav vybraných hláskoslovných a tvaroslovných rysů u 
nejstarší generace v obci Vír, která leží na východním okraji severního, žďársko-bystřického 
úseku českomoravské nářeční oblasti. Téma je zajímavé jednak proto, že daná lokalita nebyla 
zahrnuta do výzkumu pro ČJA a přímo v ní nářeční výzkum proveden nebyl ani dalšími 
badateli s jedinou výjimkou, a to výzkumu S. Kloferové z r. 2008. Jednak také proto, že jeho 
zpracování pomáhá zpřesnit naše představy o postupnosti přechodu mezi českými nářečími 
v užším smyslu a nářečími středomoravskými, ale také nářečími severovýchodočeskými, 
alespoň u zkoumané nejstarší generace. Připomínám rovněž, že současná verze diplomové 
práce byla předložena pro poslední, třetí pokus o obhajobu, dřívější dva termíny diplomantka 
ztratila v důsledku neodevzdání práce.  

Práce je zpracována vcelku přehledně, má odpovídající formu a adekvátně formuluje 
závěry. Autorka nejprve stručně charakterizuje zkoumanou obec, vymezuje termíny a shrnuje 
dosavadní literaturu s ohledem na vymezení českomoravské nářeční skupiny od 
Trávníčkových Moravských nářečí do současnosti. V praktické části podává charakteristiku 
anonymizovaných informátorů (ode všech byl získán informovaný souhlas, jeho vzor je v 
příloze), metodu přepisu a kvantitativního zpracování dat (jevy dělí na kvantifikované a 
nekvantifikované/nezachycené) a výsledky rozboru nahrávek. Připojeny jsou jazykové 
charakteristiky jednotlivých informátorů, u nichž autorka zmiňuje další jevy (lexikální, 
syntaktické, ojediněle zachycené morfologické archaismy apod.). Vysoce oceňuji 
diplomantčin úspěšný sběr materiálu metodou polořízených rozhovorů (celkem bylo nahráno 
455 minut od 15 mluvčích) a kladně hodnotím i skutečnost, že vybrané výsledky statisticky 
zpracovala a ověřila relevantnost některých svých výpočtů statistickými testy. Autorka také 
po sondách správně rezignovala na srovnání s korpusem ORAL. Práce výrazně přesahuje 
minimální požadovaný rozsah, v přílohách jsou přiloženy anonymizované přepisy nahrávek. 

Po formální stránce je předložená diplomová práce na vyhovující úrovni. Občas se 
vyskytují překlepy, ale ty celkově neruší plynulost čtení ani nepřesahují obvyklou míru. Jejich 
příklady zde podávám pro úplnost: chybějící kurziva u kap. III.3.3 ve slově být (Obsah), na s. 
74, 75, 77 (při uvádění dokladů), nadbytečná tečka za Jana v pozn. 4, spojovník místo 
pomlčky v názvu díla v pozn. 5, nadbytečně vynechaný řádek na s. 17, chybějící spojovník na 
začátku řádku při rozdělení adjektiva česko-hanácký (s. 18), polsko-český (s. 20), chybějící 
čárky za vedlejší větou (s. 33, ř. 10; s. 37, ř. 2 zdola), chybějící tečka na s. 66 (ř. 1 zdola), na 
s. 20 chybí sloveso liší (ř. 4 kap. II.3.4), objevuje se severočeský místo očekávaného 
severovýchodočeský (s. 21; pozn. 54), dále konrétní (s. 26), jsou komentuje (s. 30), sekudnární 
(s. 50), slova, který původně nebyla (s. 58), Z hlavní celočeských (s. 85), upozrňuje (s. 89), 
bezdůvodné rozdělení slova signifikantně (s. 89‒90), dále nářeči (s. 92) ad. Na některých 
místech v práci kolísá 1. os. sg. a pl. (např. s. 16 budeme sledovat vs. s. 17 zmíním). 
Z formulačních nedostatků uvádím např. větu na s. 14: nářeční celky na hranicích nářečních 
celků, z obsahových drobností je na s. 44 náležité sedminásobně místo čtyřnásobně u poměru 
28 : 4, na s. 54 je třeba opravit údajnou příslušnost substantivizovaného naši ,rodiče‘ ke vzoru 
muž, lingvista Nekula není Miroslav (s. 14), ale Marek (správně na s. 91). 

Ke zpracování mám tyto poznámky: 
1. Bylo by možné vytknout malou pozornost věnovanou přímo žďársko-bystřickému 

úseku v kap. II.3. Zanikají tak některá pozoruhodná specifika, která se objevují 
v diplomantčiných nahrávkách, jako je v této oblasti zeměpisně izolovaný 3. pl. préz. -í sloves 
4. třídy, podle Kloferové nejtypičtější rys tohoto úseku (název kap. III.3.10 3. pl. -ijou je tedy 
poněkud matoucí, protože je na vírské nářečí zřejmě vztažen z českomoravské oblasti, lokální 



situace ve Víru je však odlišná, srov. ČJA 4, s. 453 aj. Zvýšila by se tak i propojenost 
teoretické a praktické části diplomové práce. 

2. Větší kritičnost by byla žádoucí v kap. II.3 a II.4 při souhrnu dosavadního bádání, 
v kap. II.4 je předložen spíše jen výčet dosavadního bádání než kritický rozbor jeho výsledků. 
Proto prosím diplomantku, aby se podrobněji vyjádřila ke studii S. Kloferové (2008) o 
vírském nářečí: v čem spočívají její klady, v čem slabší stránky. 

3. Jak si diplomantka vysvětluje téměř úplnou absenci středomoravských 
monoftongů é, ó (nesó, budó) v nahrávkách (podle Kloferové se ve Víru vyskytují) a zřetelně 
větší procento neprovedení přehlásky ’u > i než ’a > ě (> e)? 

4. Není zcela jasné, proč u některých četných jevů jako šč/šť byl porovnán soubor 
muži/ženy (se zajímavými výsledky), kdežto u jiných jevů nikoli. Předpokládám, že to bylo 
dáno časovými možnostmi při zpracování, ale prosím o stručný komentář. Taktéž si zaslouží 
pozornost faktor vzdělání, konkrétně u M14, která mluví výrazně spisovněji (s. 83‒84): 
prosím diplomantku o komentář, zda jde o stylizaci mluvčí, neboť jiní vysokoškolsky 
vzdělaní mluvčí se výrazněji od ostatních informátorů neliší.  

Shrnuji: Práce M. Ostrýžové představuje kvalitní příspěvek k poznání současného 
nářečního stavu ve Víru, přináší nová zjištění ohledně nivelizačního procesu i stupních 
přechodovosti na rozhraní tradiční českomoravské a středomoravské skupiny (a s některými 
doznívajícími rysy severovýchodočeskými), i když diplomantka se nevyhnula některým 
úskalím při zpracování a prezentaci výsledků. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím jako 
velmi dobrou. 
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