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Aneta Kliková se v předkládané bakalářské práci zabývá bilingvními mluvčími a faktory 

ovliňujícími ovládnutí dvou jazyků na úrovni rodilého mluvčího. Text je založen na případové 

studii jedné čecho-americké rodiny. Ta byla zkoumána na základě pravidelného kontaktu s těmito 

mluvčími v každodenních situacích. Závěr práce se hlásí k tezi, že u bilingvních mluvčích se 

projevuje vzájemná L1 a L2 interference. Nadto autorka dochází k závěru, že na příkladu její 

případové studie lze dokázat, že je možné dokonale si osvojit jazyk, pohybujeme-li se 

v přirozeném prostředí daného jazyka. 

Přestože je práce založená na osobním pozorování, dílčí závěry jsou předkládány 

s dostatečným odstupem a nabízejí zajímavý a autentický pohled na fenomén bilingvalismu. 

Teoretická část nenabízí příliš detailní pohled na zkoumanou problematiku, ovšem vzhledem 

k povaze práce je dostačujícím úvodem pro následný popis a interpretaci získaných dat. Praktická 

část prezentuje detailní profily všech pěti mluvčích, které se dají vnímat jako úvodní části možné 

rozsáhlejší sociolingvistické studie. Je zde zhusta užívána přímá řeč informantů, nicméně se již 

nenabízí ucelený přehled celého korpusu dat, který si autorka podle vlastních slov vytvořila (str. 7 

poslední odstavec). Tím je výše zmíněná objektivita do jisté míry omezena. 

Kriticky je možné hodnotit formulační úroveň práce, která značně kolísá především ze 

stylistického hlediska. Text trpí nedostatečně pečlivým editováním, které se objevuje už na str. 4 u 

Acknowledgement, jemuž chybí obvyklý plurál a kde se v druhé větě vyskytuje chybná konstrukce 

vztažné věty. Rovněž český překlad anotace působí ve srovnání s anglickou verzí značně 

nepřesně (str. 2). Na mnoha místech v textu evidentně chybí textové konektory nebo jsou 

používány v nedostatečné šíři sémantické škály (obvykle pouze as nebo however). 

Navrhuji, aby se autorka při obhajobě vyjádřila k následujícím bodům: 

• Již v anotaci práce se objevuje tvrzení, že v přirozeném jazykovém prostředí se lze 

dokonale naučit jazyk na úrovni rodilého mluvčího. Jak lze potom chápat 

jednotlivé závěry pozorování zkoumaných mluvčích, které potvrzuje, že všem 

působí jejich bilingvismus jazykové obtíže různého rozsahu?  
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• Vzhledem k výše uvedeným závěrům by bylo vhodné detailněji vysvětlit, jak se 

shoduje popisovaná L1 a L2 lexikální a gramatická interference se statusem 

rodilého mluvčího a dokonalého ovládnutí daného jazyka. 

• Může autorka blíže specifikovat, který ze zkoumaných mluvčích nejlépe naplňuje 

profil typického bilingvního uživatele jazyka podle definice na str. 8 a uvést 

praktické příklady? 

• Jak přesně pracovala autorka s nahranými rozhovory? Kolik hodin záznamů tento 

korpus čítá, v jakých situacích byl nahráván, či jaké možné problémy pro 

interpretaci potenciálně přináší? 

 

  

Přes výše uvedené výhrady práci doporučuji k obhajobě, navrhuji hodnotit předběžně 

jako velmi dobrou až dobrou a ponechat konečnou známku na výsledku obhajoby. 

 

 

 

V Praze, 20.5.2012      PhDr. Klára Matuchová, Ph.D. 

KAJL, PedF, UK  

 

 


