
Posudek BP Andrey Halaštové Nářeční slovní zásoba z oblasti zemědělství na Kelečsku 

 

     Bakalářská práce A. Halaštové se věnuje kelečskému nářečí, jednomu ze svébytných 

okrajových úseků na pomezí mezi valašskými a středomoravskými nářečími s některými 

specifickými, zvláště hláskoslovnými znaky. Autorka, která z oblasti sama pochází, sbírala 

materiál ve třech lokalitách (město Kelč a přilehlé obce Dolní Těšice a Police), a to od nejstarší 

generace, která v oblasti prožila celý či téměř celý život. Tématicky je nářeční lexikon omezen na 

výrazy související se zemědělstvím. 

      Autorka je dobře obeznámena se zásadami sběru dialektologického materiálu i tvorby 

nářečního slovníku. Inspiraci čerpala především z disertační práce H. Goláňové, věnované 

nářečím na Vsetínsku, a ze Slovníku podkrkonošského nářečí J. Bachmannové, která v práci 

figurovala též jako konzultantka. Výstavba práce je promyšlená, teoretická a praktická část je 

vyvážená  a práce s nářečním materiálem metodicky dobře zvládnutá.   

     Jádrem práce je nářeční slovník, který zahrnuje přibližně dvě stovky lexikálních jednotek, 

převážně substantiv a sloves, ojediněle i citoslovcí (povely tažným zvířatům). Jako vždy u 

podobně koncipované tématicky vymezené práce, se mohou nabízet otázky, zda to a to slovo do 

výběru patří. Takové pochybnosti mám např. u sloves bejvať/bývať, stavjať/staviť  či zabíjať, 

která jsou dosti obecná a se zemědělskou tématikou přímo nesouvisejí. Autorka sama toto dilema 

řeší u slov ogar a paňtata (s. 28). Naopak se dá pochopit, že autorka zařadila do slovníku i 

novější slangová slova pro typy traktorů (áčko, supr, kultyvák). Celkově slovník přináší velmi 

zajímavý materiál; u neobvyklých slov jako fňutr ‘špatně vykleštěný vepř’ bych ocenil i pokus o 

etymologický výklad, ale uznávám, že by to bylo asi náročné. 

     Některé věcné nepřesnosti se objevují v jazykové charakteristice nářečí a exemplifikaci. Např. 

diftong v droubež (s. 17) není z ú, ale z ó (nadměrná diftongizace), vedł není příklad slovesa 

druhé třídy, tvary su a sou nejsou 1. os. sg. a pl. (s. 18). Některé komentované gramatické rysy by 

bylo dobré vztáhnout k jiným nářečním skupinám (např. kolísání  a-kmenových  a ja-kmenových 

koncovek u feminin na –sa, -za, -la).  

     Formální úroveň práce je dobrá, překlepů, pravopisných a stylistických chyb je málo. Rušivě 

působí např. vazba Výsledkem je 13,5 tisíce hesel, jehož základem jsou…(s. 22), zavádějící může 

být  překlep čestina místo cestina v dokladu z Bartoše (s. 37), spíše úsměvné je pak rozkosílaný 

místo rozkolísaný (s. 78).      

     Celkově považuji práci A. Halaštové za zdařilou a přínosnou a hodnotím ji známkou výborně. 
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