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Diplomantka prezentovala svoji práci. Analyzovala humanistickou
památku Kázání o povětří na základě metod kvantitativních a
kvalitativních. Zaměřila se na jednotlivé jazykové roviny. Provedla
transliteraci celé pamaátky a rovněž analýzu tisku ze stejné tiskárny
(Výklad modlitby Páně), provedla rešerši zdrojů. Text je přístupný
přes digitální knihovnu, s ním pracovala. Text je psán bratrským
pravopisem, kolísání se projevuje v zápisu l (l s kličkou), k analýze
pomohla analýzu druhého textu, kde se zápis objevuje také.
Neobjevuje se zápis hlásky j grafémem g (objevuje se pravidelně y v
předponě ney- a tam, kde došlo ke změně ý - ej). Dále kolísá
rozlišování kvantity, ale odpovídá výsledkům analýz Šlosara a
Janečkové. Na rovině hláskoslovné pozorovala autorka čtyři
hláskové změny, které se projevují málo vlivem kralické češtiny. V
rovině tvaroslovné se už projevuje čeština doby střední zjednodušená jmenná deklinace, neprojevují se konsonantické
kmeny, projevuje se vznik deklinačního typu píseň. U adjektiv je
patrný ústup jmenných tvarů. U sloves je nejčastější čas préteritum a
prézenss. Imperativ první osoby se objevuje při obracení se k
posluchačům, projevuje se vysoká míra l-ového participia. Z hlediska
slovotvorby převažuje odvozování, málo skládání, ale objevují se i
zkratky. Analýza syntaktické roviny prokázala složité souvětné
konstrukce. V interpunkci se objevuje rétorické kritérium, jsou už
oddělovány např. přístavky, vedlejší věty, několikanásobné větné
členy. Z hlediska intertextuality se objevuje odkaz na biblické citace,
kde se objevuje něco o povětří, dále antické citace (Vergilius), na
závěr cituje kronikáře (Václava Hájka z Libočan).
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Vedoucí vyzdvihla vysokou kvalitu předložené práce, oceňuje i
téma, které autorka zvolila zcela samostatně.
Otázky vedoucí:
Prosím, aby autorka představila kvalitní kvantitativní analýzu, avšak
s jasným interpretačním vyústěním, nikoliv jen v podobě deskripce.
O všech mých připomínkách jsme s diplomantkou opakovaně
hovořily. Ačkoliv je velmi patrná snaha nedostatky odstranit,
zajímalo by mě, co bylo příčinou, že na mé připomínky nebyla
schopna ve větší míře reagovat.
Reakce autorky:
Autorka připouští nedostatek interpretační složky, protože už si
nebyla jistá interpretací. Vedoucí upozorňuje, že to nesnižuje kvalitu
práce, protože deskriptivní charakter má mnoho prací renomovaných
odborníků, kteří se historickými obdobími jazyka zabývají.
Otázky oponentky:
Dají se v distribuci přívlastků (antepozice/postpozice) najít nějaká
pravidla?
Liší se jazyk citátů od jazyka díla? Lze tedy odhadnout, jaký byl po
jazykové stránce výchozí text citátů?
Reakce autorky:
Pk shodný se vyjadřuje v postpozici, pokud je vyjádřen
přivlastňovacím zájmenem nebo je v biblických citátech.
Diplomantka upozornila na psaní tečky nad o, jinak se jazyk užitých
citátů příliš od analyzovaného textu neliší.
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