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V předkládané bakalářské práci se Tran Thu Tra zabývá fenoménem bilingvismu. Konkrétně 

přistupuje k problému jako ke srovnávací analýze úrovně znalostí studentů dvou různých vysokých 

škol a bere v úvahu několik relevantních sociolingvistických proměnných, které mají vliv na vývoj 

znalosti cizího jazyka.  Výchozím bodem je hypotéza, že není třeba pocházet z bilingvního prostředí, 

aby mluvčí dosáhl bilingvismu. Většina práce se zaměřuje na popis a interpretaci dat získaných ve 

formě dotazníku zadávaného studentům na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a Dopravní 

fakultě Českého vysokého učení technického v Praze. Dotazník sestává z 25 otázek, jejichž pětina je 

věnována osobním údajům a zbylé čtyři části jazykovým dovednostem respondenta v oblasti anglické 

gramatiky a slovní zásoby.  

Cílem práce je podle autorky prozkoumat, zda-li je možné dosáhnout bilingvismu procesem 

učení se druhému jazyku. Teoretická část pracuje se základními pojmy aplikované lingvistiky, 

srovnává zejména pojem osvojování jazyka a učení se jazyku a zdůrazňuje jejich odlišnosti.  V této 

části oceňuji přehledný způsob prezentace teoretických východisek, kterými autorka uvádí čtenáře 

do širokého kontextu tématu z mnoha úhlů pohledu.  

Praktická část je uvedena definicí bilingvismu, která jasně vymezuje autorčino stanovisko 

ohledně jazykové úrovně potřebné ke statusu bilingvního uživatele jazyka, tj. úroveň C2. Ve světle 

nejnovějších poznatků z aplikované lingvistiky bychom toto vymezení mohli považovat za příliš 

náročné s ohledem na nerodilého mluvčího. Autorka nenabízí žádné jednoznačné opodstatnění této 

volby. Za hlavní výsledek výzkumu lze považovat zjištění, že daný vzorek studentů prokázal, že je 

možné dosáhnout bilingvismu pouze díky učení. 

Jediný závažnější problém spatřuji ve faktu, že teoretická část je natolik velkoryse pojata, že 

výsledky praktické části u práce takto omezeného rozsahu nemohou tuto šíři dostatečně pojmout, 

jako např. u přehledu language learning strategies (str. 15-17). Ze samotného dotazníku se 

nedozvíme, jakým způsobem se respondenti učili angličtinu v průběhu svého jazykového vývoje, 

jelikož tento poznatek již přesahuje výzkumný záměr. Textu by z pohledu čtenáře prospělo, kdyby 

teoretické poznatky přesahující rámec praktické části byly dány do jasnějších souvislostí se 

samotných výzkumem anebo prezentovány v menším rozsahu. 



Výsledky by byly zajisté průkaznější, kdyby výzkum probíhal ve větší šíři, nicméně na úrovni 

bakalářské práce je dostačující, že práce nabízí prvotní vhled do tematiky, která může být důkladněji 

rozvíjena např. v rámci diplomové práce.  Jelikož má autorka vlastní bohaté zkušenosti 

s bilingvismem, pro čtenáře by byl jistě přínosný alespoň závěrečný komentář, který by zmínil situaci 

v České republice z pohledu člena odlišné jazykové a kulturní komunity.  

Přes výhrady uvedené výše je podle mého názoru celá bakalářská práce zajímavě a přehledně 

zpracovaným počinem. V náročnosti tématu a úrovni zpracování nejen splňuje, ale mnohdy převyšuje 

běžné nároky kladené na bakalářskou práci. Mám na mysli obzvláště jazykovou úroveň, preciznost 

zpracování a fakt, že autorka zvolila autentický praktický výzkum. 

Práci doporučuji k přijetí, navrhuji hodnotit předběžně jako výbornou a ponechat konečnou 

známku na výsledku obhajoby. 
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