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POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

 
Jazyková analýza barokního textu 

.................................................................................................................................................... 
(téma) 

 
 

Práce Lenky Blažkové postihuje hláskoslovnou stránku tří českých kázání Daniela 

Nitsche. Autorka přistupovala ke zvolenému tématu velmi dobře připravena; teoretické 

kapitoly i seznam literatury dokazují, že se nejen předem seznámila s dostupnými odbornými 

publikacemi (přináší základní poučení o stavu zkoumané problematiky v humanistické 

češtině, o kazateli, jeho díle a o kázání jako literárním žánru), ale také si svým výběrem 

otevřela cestu ke zpracování dalších jazykových rovin textu. 

Jádrem její práce je analýza čtyř hláskových procesů probíhajících už v humanistické 

češtině a vyskytujících se rovněž v češtině barokní, které se tradičně považovaly za projevy 

úpadku jazyka (nikoli za pronikání mluvenostních rysů do psané češtiny). Autorka velmi 

přesvědčivě dokazuje, že v analyzovaných textech se kazatel drží převážně jazykové normy 

humanistické, u některých jevů s velkou převahou. Nabízí přesné statistické údaje. Celá 

praktická část současně ovšem ukazuje také to, že autorka umí při jazykové analýze textu 

správně aplikovat poznatky získané dosavadním studiem. 

Z celé práce je zřejmá autorčina schopnost přehledného a srozumitelného výkladu i 

zaujetí pro zvolené téma. Jen výjimečně přehlédla drobné stylistické (s. 11) nebo grafické 

nedostatky (s. 27), její výklad je přesný, doložený vhodnými příklady. Za sporné považuji 

příliš krátké doklady na s. 36, případně zařazování akuzativu neuter ke zkoumanému jevu (s. 

39).  



Zpracování považuji za velmi kvalitní příspěvek k poznání barokní češtiny a za 

východisko pro další výzkum. Doporučuji k obhajobě. 
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