
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

Ústav bohemistických studií 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Jméno a příjmení autora KATARINA IROVIĆ 

Studijní obor ČEŠTINA PRO CIZINCE 

Název bakalářské práce 

 

 

 

VLIV SRBŠTINY NA JAZYK ČESKÉ MENŠINY V SRBSKU 

Vedoucí BP PHDR. ANA ADAMOVIČOVÁ, PH.D. 

 

OBLIGATORNÍ HODNOCENÍ 

Osobní zaujetí téma-

tem 

vysoké  průměrné malé neuspokojivé 

X    

Splnění cíle a zadání 

BP 

úplné  z větší části  částečné nedostatečné 

   X 

Výběr literatury  bez výhrad  vyhovující neúplný nedostatečný 

  X  

Teoretické zpracování  

tématu  

výborné  průměrné spíše nízké neuspokojivé 

   X 

Samostatnost a pů-

vodnost zpracování BP 

vysoká  uspokojivá nesamostatná kompilát 

 X   

Struktura BP logická  velmi dobrá méně zdařilá neuspokojivá 

  X  

Jazyková úroveň BP výborná  velmi dobrá dobrá nedostatečná 

   X 

Stylová úroveň BP  výborná  velmi dobrá dobrá neodpovídající 

   X 

Inspirativnost BP vysoká  uspokojivá nižší nepatrná 

  X  

Formální stránka BP výborná  velmi dobrá dostatečná nevyhovující 

  X  

 

 

FAKULTATIVNÍ HODNOCENÍ 

Úroveň výzkumu a ma-

teriálů; konzultace BP 

vysoká uspokojivá nižší žádná 

   X 

Praktické zaměření BP vysoké  přiměřené nízké žádné 

  X  
 

 

 

 

 

 

 

 



Dodatečné poznámky a připomínky vedoucí BP: 

 

Předložená bakalářská práce se zabývá vlivem srbštiny na jazyk české menšiny žijící na úze-

mí jižního Banátu v dnešním Srbsku. Hlavním cílem práce je na základě vlastního výzkumu 

zjistit míru jazykové asimilace krajanů v této oblasti.  

 

Bakalářská práce je členěna do dvou širších celků – části teoretické vymezující historický 

rámec přesídlení, život, jazyk a postavení české menšiny dnes a části praktické, v níž autorka 

mapuje jazyk české menšiny na základě kvalitativního výzkumu (dotazník a nahrávky), který 

provedla v terénu. Autorka, jakožto příslušnice této menšiny, je na zpracování tohoto tématu 

přímo zainteresována. Tato skutečnost se bohužel neodrazila na úrovni předložené práce. 

  

Věcné poznámky týkající se struktury práce a kvalitativního výzkumu 

Žádná kapitola a podkapitola nejsou opatřeny tematickým úvodem, který by nastínil jejich 

obsah a uvedl čtenáře do probírané problematiky. Rovněž chybí dílčí závěry. Jednotlivé pod-

kapitoly na sebe nenavazují, jde spíše o výčet jednotlivostí vztahujících se k probíranému 

tématu více či méně (např. úvodní irelevantní podkapitoly zmiňující dějiny Srbska ve středo-

věku). Nové podkapitoly či odstavce nejednou začínají citací (např. s. 10, s. 29). 

 

Počet respondentů zahrnutých do kvalitativního výzkumu je sice zcela postačující (100), roz-

pětí věkového rozdělení u první skupiny je však příliš vysoké (od 10 do 30 let). Při přepisu 

nahrávek v přílohách autorka neuvádí žádné informace o mluvčích a o způsobu sběru materiá-

lu.. Otázky v dotazníku nejsou očíslovány, což značně ztěžuje jejich následnou interpretaci a 

případné statistické zpracování výsledků, které zcela chybí. Diskuse výsledků šetření je pre-

zentována pouze výběrově. Při pospisu kvalitativního výzkumu autorka nevhodně používá 

výlučně 1. osobu sg.  Na s. 41 autorka uvádí zajímavé postřehy při zjištění, jak respondent(i) 

zcela mechanicky nakládá(ají) se slovotvornými prostředky (izigrati – vyhrát), přičemž v 

obou jazycích jde o zcela jiný význam. Bylo by vhodné tyto a další interferenční slovotvorné, 

morfologické a lexikální prostředky zpracovat ve zvláštní podkapitole (najdeme je roztrouše-

né na mnoha místech práce).   

 

Formální úprava též trpí nedostatky – např. špatné řádkování (s. 16-18, s. 44), či jiný typ pís-

ma v poznámkách pod čarou.   

 

Poznámky vztahující se k zapracování chyb 

K již poukázaným chybám, návrhům na jejich opravu a četným doporučením bakalariantka ve 

finální verzi své práce přihlédla v minimální míře – kupř. odstranila za letopočty tečky (vliv 

srbštiny), optařila tabulky a grafy popisky, přidala podkapitolu Hlavní znaky srbštiny a odsta-

vec o demografickém vývoji začlenila do jiné podkapitoly (1.2.3). Řadu dalších formulačních 

neobratností či jiných jazykovývch, obsahových a věcných nepřesností, doporučení na dopl-

nění zdrojů, rozvedení či vysvětlení některých tvrzení apod. balalariantka však zcela přehléd-

la. Uvedu jen několik příkladů: 

- v Úvodu na s. 7 čteme: dosud tomuto tématu nebyla věnována žádná pozornost; v předchozí 

verzi toto finální nepodložené  tvrzení po opravě znělo: doposud, pokud je nám známo, nebyla 

provedena podrobná analýza, která by toto téma zpracovala. Autorka přitom v práci cituje z 

článku S. Utěšeného, ve kterém se v 70. letech minulého století velmi zasvěceně věnoval po-

pisu mluvy českých krajanů v bývalé Jugoslávii. Na tento fakt jsem autorku již upozornila i v 

poznámce na s. 24 (původně podkapitola 2.3); 

- v odevzdané verzi práce na s. 14 čteme: V roce 1921 proběhlo první sčítání lidu po rozděle-

ní Banátu mezi Rumunskem ... a v tomto roce se k české menšině přihlásilo (...) V části věty 



mezi Rumunskem ...  [tři tečky] je zapracování poznámky: „Uveďte, o jaké rozdělení šlo“.  

Bakalariantka zcela opomenula zahrnout a rozvést historické souvislosti (v r. 1920 byla pode-

psána Trianonská smlouva, jedná z pařížských mírových smluv, která stanovila hranice ma-

ďarského státu po ukončení 1. světové války); 

- v Tabulce 2 na s. 15 se při všech sčítání lidu (od r. 1981 do r. 2011) uvádí procentuálně stej-

ný počet přílušníků české menšiny (0,03 %) při neustálém poklesu absolutního počtu obyvatel 

hlásících se k české národnosti – bakalariantka neověřila čísla ani nepodala žádné vysvětlení; 

- na s. 17 autorka vysvětlení ohledně demografických ukazatelů stárnutí populace doplnila 

takto: Index stáří se vypočitává na základě počtu obyvatel věkově starších připadá na 100 

děti; 

- na s. 20 jsou zase tři tečky [tři tečky] zapracováním poznámky „Někde byste měla zmínit, 

jak velká je nyní česká komunita v Rumunsku“ apod.  

 

Jazyková úroveň odevzdané práce 

Z řady morfosyntaktických, pravopisných, lexikálních  či stylistyckých prostředků spisovné 

češtiny bakalariantka stále zápasí s jevy, na něž jsem již upozorňovala. Namátkou je znovu 

připomenu:  

- pasívum, instrumentál, verbální subst./adj. – např. s. 7 bylo ovlivněno politickou situa-

ci, je věnovana pozornost; s. 10  nové pozemky si museli vydobýt těžkou práci a kluče-

ní bukového pralesa; s. 16 na mapě je vyznačená obec; s. 17 mezi mladou a starou po-

pulaci; s. 20 jsou příležitosti pro; s. 21 za krajany byli vysílání; s. 29 skutečnost za-

znamenána; s. 35 potíže s výslovnosti; aby svoji vyslovnosti připomínaly česká slova; 

- valence – s. 12  vymezuje se z; s. 15 je možno na následující tabulky zaznamenat, s. 23 

ovládá pouze mluvenou formou; s. 24 změna i/y za ej; s. 26 rozlišuje 30 hlásek na sa-

mohlásky a souhlásky; s. 32 mluvčí si nebyly jisti se svými jazykovými dovednostmi; 

obávali se o vytvoření chyb; s. 34 analýzu jsem rozdělila na několika jazykových 

stránkách; 

- shoda – s. 7 touha po objevování (...), seznamování sebe sama (...), získávání (...) vy-

tvarovlo; s. 11 nářadí, které dostali, byly nedostatečné; s. 20 vznikly folklorní a pěvec-

ká sdružení; 

- psaní velkých písmen – s. 8 útvary Srbského státu; s. 17 ... Srbská republika – což na-

víc není oficiální název státu  

- psaní čárek – např. s. 9 po nich nezbylo nic, než bažinatá půda; s. 17 populace jejiž in-

dex stáří; s. 22 mluvená forma českého jazyka se stále zachovává však ne ve své pů-

vodní podobě, s. 35 podle toho jestli; 

- interferenční chyby – s. 13 národní menšiny; s. 9  díl Chorvatska; s. 28 přízvuk nestojí 

na poslední slabice; s. 29 tvrzení krajanů opovrhuje skutečnost (tj. česky „vyvrací“); 

- lexikální (s. 16 počet občanů; s. 18 součástí obce činí městečko; s. 29 poznamenal 

stejné postřehy; s. 35 důsledkem nedostatků českých ekvivalentů; s. 42 vytvořit náby-

tek; s. 43 vytvořit vysvětlení; s. 44 ubývající počet příslušníků; 

- morfosyntaktické chyby (s. 24 při výuce, které v dnešní době zařizuje ČR; s. 29 Za ja-

kýmkoli účelem tyto návštěvy jsou, u českých krajanů vyvolávají pocit radosti; s. 30 na 

sebe pokřikovali spíše v srbštině než by to čilinili v češtině; s. 41 sloveso přečíst, čí 

předpona je nahrazena; s. 43 tyto situace se objevují u druhé jazykové skupiny než u 

třetí. 



Zcela nevhodně autorka používá prepozici během: s. 37 během použití infinitivu; s. 38 během 

užití názvů z oblasti medicíny; s. 39 zachovávat význam slov během použití; s. 42 během kon-

strukce vět apod. 

 

Na mnoha místech v práci autorka nerozlišuje mezi tvarem adjektiva a adverbia, případně jí 

splývají výrazy česky a čeština: např. znají český, ne/mluví český, mluví v češtině (s. 34). pro 

lépe vysvětlení (s. 40) apod. 

 

Další poznámky  

Terminologické chyby: s. 26 dokonalý a nedokonalý vid; proměnlivé a neproměnlivé slovní 

druhy; s. 32 písemný český jazyk; s. 40 smažit na tichém ohni. 

 

Některá vysvětlení, resp. překlady do „správné“ češtiny postrádají bližší stylovou specifikaci 

– v češtině se vyskytuje slovo karies, nejen kaz; skupština je parlament, nikoli vláda; poslední 

tři příklady na ilustraci jevů popaných v závěru s. 42 jsou naprosto nevhodné. Celkově by se 

autorka měla pokusit o lepší překlad některých nahrávek (např. na s. 36 se uvádí jako chybný 

příklad „uklidit ze stolu“ vs. správný „uklidit stůl“; na s. 38 se uvádí překlad srbské částice 

baš v příkladu baš ti verujem jako vůbec ti nevěřím. Pro ironii podkreslující opačný význam 

čeština disponuje spoustou vhodnějších prostředků.)  

 

V abstraktu se uvádí, že česká menšina na území srbského Banátu žije od druhé poloviny 19. 

století. M. Pavlásek ve svém článku Exkurs do historie Banátské vojenské hranice s přihléd-

nutím k vzniku českých enkláv na jejím dokládá, že se české etnikum v Kruščici datuje od r. 

1837. 

 

Seznam použité literatury je nepostačující – především chybí články slavisty Václava Štěpán-

ka, který se nejen během svého lektorování na katedře bohemistiky Bělehradské univerzity 

tomuto tématu hojně věnoval. 

 

Závěr  

Na závěr nutno podotknout, že v mailové korespondenci, na kterou autorka nereagovala, byla 

ze strany vedoucí práce opakovaně vyzývána k osobnímu setkání v rámci konzultačních ho-

din, během nichž by teoretická část práce byla vycizelována a praktická část by byla podrobe-

na revizi. Tato nemilá skutečnost poukazuje bohužel na to, že přístup bakalariantky ke zprá-

cování BP byl nedostatečný, což mj. zapříčinilo řadu výše zmíněných problémů a v zásadě 

maximálně snižilo možnost, aby bakalariantka práci v této podobě před komisí obhájila. 

 

Oceňuji snahu autorky popsat jazykové jevy typické pro tzv. krušickou češtinu, jež doposud 

nebyly soustavně zmapovány. S lítostí však konstatuji, že předložená bakalářská práce vyža-

duje především zcela zásadní jazykovou revizi a do jisté míry i revizi obsahovou a věcnou.  

Odevzdaná práce v této podobě nesplňuje požadavky na bakalářské práce kladené. Proto ji 

nemohu doporučit k obhajobě a hodnotím ji známkou nevyhověl/a.  

 

 

Klasifikace:          výborně              velmi dobře               dobře             nevyhověl(a) 

           

Otázky a doporučení k obhajobě BP: 

 

Doporučení pro event. přepracování: 

 



Doporučuji bakalariantce, aby po pečlivém zapracování všech zmíněných nedostatků (další jí 

ráda poskytnu) a provedení důkladné korektury své práce využila možnosti konzultací  s ve-

doucím práce, jak je tomu běžně zvykem. 

 

 

 

V Praze  dne 11. 1. 2020 

                                                          Podpis vedouvího BP 

   

Pracoviště vedoucího BP 

           Ústav bohemistických studií  


