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Vo svojej diplomovej práci sa Jana Eichlerová zameriava na výskumne aj spoločensky 

aktuálnu tému percepčného česko-slovenského bilingvizmu detí. Jej spracovaniu sa venuje 

v dvoch smeroch. V úvode prináša prehl'ad a analýzu výskumov problematiky uskutočnených 

v posledných rokoch (prínosný je jej porovnávací pohl'ad nielen na publikované práce, ale aj 

na desiatku širšie neznámych diplomových prác vypracovaných na bohemistike v Olomouci, 

zahfňajúci komparáciu využitej výskumnej metodiky a výskumných výsledkov). Jadro práce 

predstavuje vlastný prieskum implementácie projektu Slovenština do škol, ktorý pripravil 

Výskumný ústav pedagogický ako reakciu na v spoločnosti široko tematizovanú predstavu o 

vzrastajúcom odstupe českých detí od slovenčiny a o oslabení tradičného rozvíjania 

percepčných schopností podmieňujúcich prijímanie slovenských textov aj dvojjazykovú 

komunikáciu. 

Práca, ktorá pozostáva zo šiestich kapitol, úvodu, záveru a niekol'kých príloh, má 

logickú a prehl'adnú štruktúru. V prvej kapitole zameranej na špecifiká česko-slovenského 

bilingvizmu sa okrem pojmového aparátu využívaného v českej a slovenskej lingvistike 

predstavuje súčasná, v mnohom asymetrická kontaktová jazyková situácia, v ktorej 

v porovnaní s obdobím spoločného štátu majú české deti menej príležitostí kontaktu so 

slovenčinou, diplomantka však aj pri výraznom ústupe slovenčiny z médii poukazuje na sféry, 

kde sa špecifický kontakt udržiava (ide predovšetkým o percepciu slovenskej populárnej 

hudby - a jej textov). V druhej kapitole, ktorá predstavuje vlastný vstup k analýze projektu 

Slovenština do škol v opore o širšie spoločenské súvislosti, prináša spomínaný prehl'ad 

výskumov bilingvizmu u českých detí, obraz zastúpenia slovenčiny a slovenských reálií 

v súčasnej výučbe na českých školách a charakteristiku dóležitých dokumentov, špeciálne ich 

častí týkajúcich sa prístupu k slovenčine v českom prostredí všeobecne a v školskej výučbe 

zvlášť (Charta regionálních či menšinových jazyků, Národní plán výuky cizích jazyků). 

Na ďalších skoro tridsiatich stranách autorka charakterizuje projekt Slovenština do škol 

a predstavuje výsledky vlastného prieskumu zameraného na zistenie informovanosti o tomto 

projekte a miery jeho využiti a v školskej praxi. Pri začlenení svojho výskumu do jestvujúceho 

diskurzu na danú tému zdórazňuje, že na rozdiel od iných prác nešlo jej o skúmanie stavu 

percepčného bilingvizmu detí, ale o získanie informácií o dopade školského projektu (otázka 



r 

úspešnosti jeho implementácie) a o postojoch učitel'ov k začleneniu slovenskej (jazykovej) 

problematiky do výučby a o analýzu získaných údaj ov. Vlastnej analýze predchádza 

charakteristika metódy zberu údajov (e-mailová anketa), zhodnotenie jej potenciálnych 

kladov aj limitov, opis dvojkrokového postupu pri oslovovaní respondentov, predstavenie 

kladených otázok a sledovaných ciel'ov. 

Pokial' ide o sledovaný dopad projektu, výskum priniesol viacero zásadných zistení. 

Ukázalo sa, že zo škol, ktoré na zaslané otázky odpovedali, len malé percento deklarovalo 

znalost' o projekte, z viičšiny odpovedí vyplývalo, že napriek vyjadreniu VÚP o doručení 

pracovných listov na všetky základné školy a prvý stupeň osemročných gymnázií, prevaha 

škol sa vyjadruje v zmysle, že pracovné listy nedostali. Na druhej strane zaujímavé bolo 

zistenie, že viaceré zo škol z tejto skupiny v odpovedi prejavilo o pracovné listy záujem a 

tendenciu s nimi na hodinách pracovat'. Formulácie e-mailových otázok otvárali aj priestor na 

získanie informácii o iných formách začlenenia slovenčiny do výučby, resp. o jestvujúcej 

spolupráci so slovenskými školami. Výsledky prieskumu podáva autorka v prehl'adných 

koláčových grafoch, v ktorých sa ukazuje aj to, že z celkového počtu 887 oslovených škol (pri 

istom percente nedoručených e-mailov) prevažná viičšina škol na prieskumné otázky 

nereagovala. V tejto súvislosti treba kladne hodnotit', ako primerane striedmo diplomantka 

hodnotí získané údaje (a naznačuje spomínané limity získavania odpovedí e-mailovou 

cestou), pričom však zo získaných odpovedí a celkového priebehu výskumu vyvodzuje 

adekvátne závery. Napriek zisteniu, že sa projekt Slovenčina do škol podra všetkého nestretol 

(či už pre chyby v distribúcii, či pre nezáujem v školskom prostredí) s očakávaným ohlasom, 

uskutočnený prieskum podra autorky ukázal, že projekt zbytočný nebol - a spomínané 

prejavy záujmu zo strany škol, ktoré pracovné listy podl'a vlastných slov nedostali, naznačujú, 

že pri lepšom zabezpečení ich distribúcie (a získavaní spatnej vazby zo strany VÚP) by dosah 

projektu mohol byt' iný. Hoci to autorka explicitne neformuluje, z celkového podania 

vyplýva, že investícii do projektu chýbali dole žité realizačné a podporné kroky, predovšetkým 

spomínaná spatná vazba či opakovaná informácia adresovaná školám o pracovných listoch, 

umiestnených aj na internetových stránkach. O istej miere nezáujmu o ďalší osud projektu zo 

stany inštitúcie svedčí aj to, že napriek potenciálnosti jeho dlhodobého, kontinuálneho 

využívania na školách podra zistení diplomantky na súčasných stránkach VÚP niet o ňom 

zmienky a stále dostupné pracovné listy može nájst' vlastne len ten, kto o nich vie (a pozná 

internetovú adresu) na už neaktualizovanej stránke. Súbežne s týmto konštatovaním sa vo 

vzt'ahu k diplomovej práci žiada súhlasit' s tým, že pri komunikácii so školami diplomantka 



opakovanou infonnáciou o projekte vykonala istý kus, ako sama fonnuluje, "osvetovej 

práce". 

Celkovo možno povedat', že diplomová práca Jany Eichlerovej prináša obraz 

konkrétneho inštitucionálneho jazykového manažmentu zameraného na rozvíjanie česko

slovenského percepčného bilingvizmu českých detí, začlenený do relevantných súvislostí 

jazykovej situácie v českom prostredí. Diplomantka preukázala orientáciu v relevantnej 

odbomej literatúre, schopnost' fonnulovať výskumnú tému, samostatne plodne pristúpit' k jej 

riešeniu a písomnému spracovaniu, pričom práca prináša závažné poznatky z dosial' 

ne(pre )skúmanej oblasti. Odporúčam ju na obhajobu. 
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