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Pan David Symon se ve své diplomové práci zabývá z hlediska jak jazykově politického tak 
i z hlediska jazykově kulturně vědeckého relevantním tématem týkajícím se vybraných exi
stenčních forem současného srbského jazyka. Pro svou kvalifikační práci zvolil jednu z forem 
slovanských variet, které v současné době a po mnoha peripetiích v procesu globalizace a s 
ním spojeným kolísáním v normě, je ve východní Evropě takřka neznámé. 

Předmětem jeho výzkumu je studentský slang hlavního města Republiky Srbské v Bosně a 
Hercegovině, který je v současné době, jak známo, charakterizován četnými jazykovymi kon
takty, které se netýkají pouze bývalých srbsko-chorvatských/chorvatsko-srbských nositelů 
jazyka. Navíc podléhá rozmanitým jazykově politickým vlivům. 

Autorovi se podařilo objasnit komplikovaný komplexní jev, který se zakládá na vzájemně se 
podmiňujících a protikladných procesech. Pracoval samostaně a iniciativně a příkladně vyu
žíval literatury slavistické, a to ze Srbska, České republiky a jiných zemí. 

Ve své práci se autor soustředí převážně na následující hlavní úkoly: na analýzu a popis 
faktorů, které ovlivňují existenci a vývoj studentského jazyka v Banja Luce, ale samy nepatří 
k předmětu lingvistiky v užším slova smyslu (a), na lexikální inventář srbského jazyka 
studentů (b) jakož i na popis hlavních společných vlivů jazyka na společnost a opačně (c). 

Těmto analýzám předchází jako úvod poznámky o cílech a úkolech analýzy, o stavu jejich 
zpracování ve vědecké literatuře jakož i o hypotézách, které z nich vyplývají pro práci autora. 

Analýzy autora se zakládají na obsáhlých teoretických znalostech. Zohledňují akceptovatelné 
převážně teoretické modely, které vyplývají ze znalosti děl angloamerických badatelů a děl 
PLK a jiných filologických škol. 

Kromě toho se autorovi podařilo spojit tyto znalosti s metodami příslušných lingvistických 
výzkumů prováděných na místě. Tímto způsobem se nabyté poznatky stávají releventními 
pro široký kruh čtenářů a mají velký význam pro praxi. 

Autor potvrzuje tímto způsobem, že dobře zná vědecký diskurz jeho oboru a dokáže exaktně 
aplikovat jeho výsledky diskurzu na přslušné analýzy. 

Analýzy autora se jasně snaží v mnohých detailech být co nejvěrnější a co nejobsáhlejší. 

Kromě toho dokáže autor zařadit výsledky jeho výzkumu do budoucích výzkumů. Jeho výkla
dy jsou dobře promyšlené a po jazykové stránce odpovídají vědeckému stylu. 

V jednotlivých případech bych rád upozornil na to, že větší obšírnost jednotlivých výkladů by 
přispěla k většímu porozumění výsledků práce, jejichž publikaci bych rád doporučil. 
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