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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  
 

 

Do příslušného rámečku vepište X. 

 

 



Dodatečné poznámky a připomínky oponenta BP (podle uvážení): 

               

Katarina Irović si pro svou bakalářskou práci zvolila téma nosné, potřebné a aktuální. Podoba 

českého jazyka v jazykových ostrovech si zasluhuje podrobného popisu. Zvláště proto, že 

podobné výzkumy ze strany českých lingvistů probíhaly v souvislosti s přípravou Českého 

jazykového atlasu, tj. v průběhu padesátých a šedesátých let minulého století. Od té doby se 

v jazykových ostrovech čeština vyvíjela pod vlivem působení okolního majoritního jazyka. 

Týká se to pochopitelně i češtiny v srbském Banátu. Bakalariantka Irovićová by pro tuto práci 

měla mít všechny předpoklady (znalost češtiny i srbštiny, znalost místních podmínek, lingvis-

tické vzdělání…), bohužel výsledná práce Vliv srbštiny na jazyk menšiny v Srbsku představuje 

jisté zklamání. Bakalariantka sice sestavila dotazník pro respondenty a pořídila nahrávky je-

jich jazykových projevů, ale získané výsledky nedokázala pro svou práci využít. 

 

Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části popisuje na 

základě odborné literatury historii regionu a nastiňuje i dějiny a současnost českého jazyko-

vého ostrova a věnuje se i podobě českého jazyka. Tato část trpí jistou nekonzistentností a 

zkratkovitostí. 

Praktická část se zaměřuje na vlastní popis dnešního stavu českého jazyka v srbském Banátu.  

 

Bakalářské práci Katariny Irovićové je možno vytknout mnohé (na každé stránce své práce 

bakalariantka k tomu dává příležitost), ve svém posudku se soustředím pouze na tři oblasti. 

1) Celá bakalářská práce trpí metodologickou neujasněností a velmi nízkou odbornou 

úrovní zpracování. Postrádám jakýkoli popis průběhu výzkumu a vyhodnocení získa-

ných výsledků. V příloze 3 je sice uvedena ukázka přepisu nahrávek, ale není jasné, 

jak s nimi bakalariantka pracovala a jaké výsledky zjistila. Vyhodnocení dotazníkové-

ho šetření práce rovněž neobsahuje. Není též jasné, jak se autorka bakalářské práce 

dopracovala k příkladům, které uvádí v kapitole Prezentace výsledků šetření. 

2) Práce přesvědčivě svědčí o velmi nízké úrovni teoretických znalostí bakalariantky, a 

to jak v oblasti obecné lingvistiky, tak i bohemistiky a slavistiky. Udivuje bakalariant-

čina neznalost základních termínů. Autorka nechápe pravý význam termínů spisovný 

jazyk, nespisovný jazyk, běžná mluva, hovorový jazyk, (v textu na s. 22 užívá „termí-

nu“ kodifikovaný spisovný jazyk); nechápe pravý význam dichotomie jazyk psaný a 

mluvený a jazyk spisovný a nespisovný. V textu tak vzniká terminologický chaos (ss. 

22–23), který se pak odráží i na dalších stránkách textu. Nepochopila pravý smysl 

článku Marie Čechové, na nějž odkazuje v poznámce 44. Totéž platí i o Běličově zá-

sadní dialektologické práci Nástin české dialektologie (viz pozn. 45, 46). Čtenář baka-

lářské práce tak tápe a hledá smysl toho, co jsou „venkovské ostrůvky“ (s. 23) apod. 

Na s. 24 autorka tvrdí, že „dominance nespisovné češtiny v Srbsku“ je způsobena tím, 

že sem odešlo „obyvatelstvo nižších společenských vrstev“ – není ale tato dominance 

dána nedostatečnou školní výukou češtiny ve zkoumaném regionu?  

3) Celá práce dále trpí neschopností autorky napsat kvalitní odborný text v českém jazy-

ce. Text vykazuje nedostatky v koherenci a logičnosti. Udiví značné množství jazyko-

vých chyb na úrovni syntaktické, morfologické i pravopisné a také velké množství pí-

sařských nedostatků svědčících o nedostatečně provedené závěrečné revizi textu. 

Upozornit na všechny nedostatky nelze, jen pro ilustraci uveďme, že na straně šesté 

napočítáme 8 chyb morfologických, 6 chyb pravopisných a 3 lexikální! 

 

Uveďme ještě několik dalších nedostatků, které nelze přejít bez povšimnutí: 

a) malá nečitelná (a tudíž nefunkční) mapa na s. 17; 

b) bakalariantka přesvědčivě nechápe, co znamená české slovo obec (ss. 18, 20); 



c) oficiální politický název Srbska v češtině zní Srbská republika, nikoli Republika Srb-

ska, jak je opakovaně v práci uváděno, na s. 20 dokonce čteme „v rámci Republiky 

Srbka“; 

d) literatura uvedená v poznámce 41 evidentně neřeší situaci v Srbsku; 

e) co je „změna písmen –í/–ý za –ej“ (bakalariantka neliší termíny hláska a písmeno); 

f) nevhodné a neopodstatněné přirovnání srbské češtiny s pidginem (s. 25); 

g) slovo paraple není germanismem (s. 25); 

h) stupňování není záležitostí flexe (s. 26 i jinde); 

i) co jsou slovní druhy „proměnlivé a neproměnlivé“ (s. 26); 

j) čeština nezná vid „dokonalý a nedokonalý“ (tamtéž); 

k) na s. 27 se setkáváme opět s terminologickým chaosem: neplete si bakalariantka 

v srbštině přízvuk s opozicí znělosti a neznělosti (srpski x Srbi), totéž i na s. 34; 

l) transkripce cizích vlastních jmen v češtině a v srbštině se děje na základě jiného prin-

cipu (čeština vychází z psané podoby jména, srbština z podoby vyslovované), nejde 

tedy o přízvuk (s. 27); 

m) co je „srbský tvar“ (s. 34); 

n) co autorka míní „původním grafickým tvarem hlásky“ (s. 35); 

o) co je „krátký a dlouhý tvar infinitivu“ (s. 37; 

p) v čem autorka spatřuje „negativní konotaci u slova pochovat – pohřbít (s. 40); 

q) co je „tichý oheň“ (s. 40); 

r) bakalariantka na ss. 40–41 neodlišuje jednotlivé jazykové roviny, především zaměňuje 

rovinu morfologickou s rovinou lexikální; 

s) v posledním odstavci na s. 42 nejde o „mechanický překlad“, ale o existenci syno-

nymního vyjádření téhož „Chceš čaj? – Dáš si čaj? 

t) v seznamu literatury autorka uvádí nesprávně rodné jméno akad. Havránka – Bohumil; 

u) Běličovo grandiózní dílo nese název Nástin české dialektologie, nikoli Nástín české 

dialektologie; 

v) v celém textu K. Irovićová zaměňuje česká adjektiva a adverbia (česky x český) .      

 

 

 

Bakalářská práce Katariny Irovićové Vliv srbštiny na jazyk české menšiny v Srbsku vyka-

zuje četné nedostatky obsahové i formální. Nesplňuje podmínky kladené Univerzitou Kar-

lovou na kvalifikační práce svých absolventů, proto ji nemohu doporučit k obhajobě.  

 

 

 

 

Otázky a doporučení k obhajobě BP: 

--- 

 

 

 

 

Klasifikace:          výborně              velmi dobře               dobře             nevyhověl(a) 

 

 

 

 

 



 

Doporučení pro event. přepracování: 

 

Bakalariantka by při přepracování práce měla vycházet z dotazníků a nahrávek, které získala, 

měla by provést skutečné kvalitativní i kvantitativní vyhodnocení získaných dat a na základě 

toho zformulovat závěry. Doporučuji i srovnání dnešního stavu srbské češtiny se závěry Sla-

vomíra Utěšeného a s poznatky obsaženými v Českém jazykové atlasu. Jistě by bylo možno 

najít i další literaturu o této problematice (např. v časopisu Krajiny češtiny i jinde). 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 14. ledna 2020 

 

 

PhDr. Jiří Hasil, Ph.D., v. r.                                                                             

                                                                                 Podpis oponenta BP   

 

Ústav bohemistických studií FF UK, 

Katedra bohemistiky PF UJEP  

Pracoviště oponenta BP 


