
Извештај о оцени завршног дипломског рада студенткиње Зорице Стојановичове на 

тему „Сличности српског и словачког језика у оквиру граматичке категорије именица“

У време када је требало размислити и одлучити коју тему за завршни рад изабрати 

колегиница се консултовала са мном и изразила жељу да у раду обухвати своја два 

матерња језика  - словачки и српски. Како бисмо биле што практичније изабрале смо 

сличности два језика и категорију именица, категорију која нам је у том тренутку 

изгледала као највећи извор. Након одличних почетних резултата дошле смо до 

закључка да би било добро категорију именица ограничити на одређену групу речи, те 

су се тако као главна тема рада нашле именице које означавају родбину и сродство. За 

језик смо одабрале српски и латиницу, опет ради практичности.

Колегиница се одлучила да рад подели на два дела. У првом делу бави се општим 

појмовима који се тичу теме рада. Приметно је детаљно проучавање литературе и 

приручника који се овом тематиком баве, као и добро коришћење и разумевање 

пронађеног. У другом делу се већ бави конкретном терминологијом која се јавља у 

словачкој и српској средини. Класификује је по крвном сродству и сродству по браку. 

Иако је термина велики број колегиница је одабрала само оне који заиста јесу у широј 

употреби у српском, односно словачком језику. Сваки од термина најпре објашњава 

семантички, након чега се бави пореклом, као и изведеним облицима и њиховом 

употребом. Резултати су веома занимљиви, и сигурно ће заинтересовати ширу и ужу 

групу читалаца. Као последњу категорију наводи духовно сродство, као и одговарајуће 

категорије које овде припадају. На крају рада колегиница врло кратко и сажето 

објашњава резултате свога истраживања. Циљ рада је било проналажење сличности, 

што је и испуњено. Да се послужим закључком из рада: пошто живимо у времену када 

су чланови породице све удаљенији, велика је вероватноћа да ће се и називи изгубити. 

Овај рад ће их бар сачувати на папиру.

Што се тиче замерки, има их неколико. Навела бих грешке у куцању, видљив утицај 

словачког језика у самој реченици и правопису. Код речи изведених од главних 

термина не постоји напомена о употреби у савременом језику: да ли су актуелни или 

застарели. Иако је рад производ детаљног и дуготрајног проучавања литературе, 

недостају ми закључци и хипотезе саме студенткиње за које сам сигурна да капацитет 

постоји. Надам се да ће их у завршном раду мастер студија показати.

Узевши у обзир позитивне и негативне стране рада, предлажем да се прихвати за 

одбрану и дајем оцену два (2).
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