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Diplomová práca 

Posudok 

Diplomová práca Jany Eichlerovej sa zaoberá v našich podmienkach aktuálnou 

otázkou: pasívnym bilingvizmom českých detí. Inými slovami usiluje odpovedať na 

otázku: je pravda, že české deti prestávajú rozumieť slovenčine? A ak áno, prečo je to 

tak? 

V 1. časti diplomatka mapuje české ku1túme a školské prostredie a zisťuje, aké sú 

možnosti kontaktov príslušníkov českej najmladšej generácie so slovenčinou a možnosti 

pre jej pasívny bilingvizmus. V práci d'alej prináša informácie o výskume tohto typu 

bilingvismu. V 2. časti sa zameriava už konkrétnejšie na projekt Ministerstva školstva ČR 

"Slovenština do škol" a takisto aj najeho ohlasy. Autorka ukazuje, že projekt nevzbudil 

na českých školách očakávaný záujem, čo podl'a nej maže byť výsledkom chýb 

v distribúcii alebo malým záujmom zo strany pedagógov. Zdá sa však, že výklad by 

smeroval skar k druhej altematíve. 

Je dobré, že v diplomovej práci sa nehodnotí len uvedený projekt, ale autorka 

uvádza aj svoje vlastné pozorovania a postrehy a uvádza aj výsledky vlastných 

výskumov. Dobre pozná základnú literatúru o česko-slovenskom pasívnom bilingvizme, 

prácaje kompozične prehl'adná. Podarilo sajej pritom vyhnúť úskaliu subjektívnych 

výkladov zrejme i preto, že aj jej vlastný výskum bol rozsiahlejší. Mohla si teda výsledky 

overiť z viacerých strán. Zmysel iniciatívny Ministerstva ku1túry ČR vidí triezvo 

predovšetkým v kvalitnej metodickej príručke, ktorá pritom vznikla a o ktorú sa príp. 

pedagógovia mažu oprieť. 

Autorka so znalosťou veci informujem d'alej o československých špecifikách 

bilingvizmu, pričom zisťuje v oblasti terminologickú nekoncíznosť. Dobre vníma nové 

podmienky, v ktorých sa slovenčina stala v Čechách menšinovým jazykom. S odkazom 

na iné výskumy tvrdí, že výrok podl'a ktorého české deti strácajú schopnosť rozumieť 

slovenčine je trochu zjednodušený. Tým však, že sa znížila prítomnosť slovenčiny 

v českých médiách a školách sa síce stráca, no celkom nemizme. Sú tu faktory, ako 



I 
diplomantka dobre ukazuje, ktoré posobia v opačnom smere (slovenské pesničky, experti, 

ale aj internetové diskusie a chaty, spoločné programy v televízii). Je zrejme pravda, že 

najvačšie prelínanie slovenčiny a češtiny v českom prostredí je v oblasti populárnej 

hudby (koncerty slovenských skupín, striedanie moderátorov). Možno by bolo dobre, 

keby sa stratilo viac slov o odlišnej jazykovo-Iegislatívnej situácii v Čechách v porovnaní 

so Slovenskom, ale vel'mi vhodne sa sem zapája téma Európskej charty regionálnych 

alebo menšinovýchjazykov, ktorá bola v Čechách ratifikovaná až v r. 2006 a vníma sa 

ináč ako na Slovensku. 

Diplomantka venuje pozornost' aj otázke, prečo prechádzajú Slováci do češtiny, 

pričom sú tu aj kapitoly metodické: o kvalitatívnom výskume, o získavaní odpovedí e

mailovou komunikáciou, o úskaliach, ktoré prináša dotazníkový výskum. Presvedčivé sú 

aj záverečné konštatovania: ide najma o znižovanie možností kontaktov českých žiakov, 

ktorá je prevažne dosledkom vypustenia slovenčiny z médií a zo škol. Deti však 

nestrácajú schopnost' porozumiet' slovenčine tam, kde si možu význam slov odvodit' 

z kontextu. Projekt "Slovenština do škol" sa celkom nevydaril, no ostali takpovediac 

vedl'ajšie produkty a znovu - ako zvyčajne - je to najma na učitel'och, na ich 

informovanosti a aktivite, aby slovenčinu a slovenské reálie sprostredkovali žiakom v 

školách. V práci nájdeme všetko doležité v zoznamoch použitej literatúry a internetových 

zdroj ov. 

Na základe toho, čo som doteraz uviedol, je zrejmé, že prácu Jany Eichlerovej 

hodnotím známkou 1, lebo autorka sa na dob rej úrovni zmocnila aktuálnej témy a práca 

má význam pre poznanie pasívneho bilingvizmu najmladšej generácie po rozdelení 

Československa. 
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