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Tato bakalá�ská práce p�edstavuje 30 konkrétních gramatických a lexikálních chyb, které 
autor identifikoval jako nej�ast�ji se vyskytující v cca 700 esejích psaných studenty na st�edn� 
pokro�ilé úrovni z n�kolika pražských st�edních škol. Tyto chyby jsou krátce p�edstaveny na 
n�kolika p�íkladech, po kterých následuje správné zn�ní a jeho stru�né zd�vodn�ní 
s odvoláním na n�kolik renomovaných zdroj� (L. Dušková, M. Swan, Longman Dictionary). 
 
V práci shledávám �adu nedostatk�: 

• Nedostate�ná, prakticky neexistující kategorizace chyb (v kap 2, odd. 2.1 – 2.30 
nevidím žádný systém) 

• Absence jakéhokoli statistického náhledu, p�i nejmenším percentuálního vyjád�ení 
výskytu chyb 

• Nedostate�ná, prakticky neexistující teoretická �ást 
• Neuvedení literatury, a to ani výše zmín�ných d�l, ze kterých autor �erpal a citoval 
�adu p�íklad� 

• P�íliš jednoduchý cíl práce: pouhé sestavení seznamu chyb, aniž by se autor pokusil o 
jejich analýzu a zd�vodn�ní krom� interference �eštiny 

• Diskutabilní další cíl – seznámit u�itele s t�mito chybami (domnívá se  J. Chrobok, že 
u�itelé st�edních škol jeho vysv�tlení opravdu pot�ebují?) 

• Nedodržení normostran, �ímž má práce de facto mén� než uvedených 31 stran 
• Neuvedení alespo� n�kolika ukázek autentických žákovských prací v apendixu a 

podrobn�jší charakteristika t�chto prací, už proto, že titul práce toto vícemén� slibuje 
• Diskutabilní oddíl kap. 1-III, str.4: Má autor n�jaký d�kaz pro své tvrzení o tom, že 

žáci st�edních škol nejsou vedeni k psaní esej�? Jak se toto tvrzení srovnává s po�tem 
sedmi set sledovaných prací? Má kritika st�edoškolských u�itel� místo v bakalá�ské 
práci studenta, který dosud, pokud je mi známo, neabsolvoval pedagogickou praxi? 

• Chyba samotného autora na str. 2 (thirsty mistakes), a� p�eklep, nesv�d�í o p�íliš 
pe�livém p�ístupu. 

 
Práce je celkov� psána velmi dobrou angli�tinou. 
 
Škoda, že se autor neseznámil s publikací English or Czenglish? od D. Sparlinga (Praha, SPN, 
1991). Tato opakovan� vydávaná publikace je základním a již klasickým dílem, jež 
vynikajícím zp�sobem mapuje a osv�tluje velkou �adu typických chyb �eských student�. Pak 
by pravd�podobn� zvolil jinou koncepci své práce než zaregistrování chyb a pou�ení �tená�e 
o správném zn�ní, eventueln�  se mohl pokusit o srovnání svých výsledk� se zjišt�ními D. 
Sparlinga. 



Tuto bakalá�skou práci p�es její slabiny p�ijímám a navrhuji hodnocení známkou 3 = dob�e. 
 
V Praze, 25. srpna 2010                                                                       Mgr. Marie Bojarová 


