
Posudek bakalářské práce Čeština slovenských mluvčích 

 

Bakalářská práce Dany Haluškové si klade za cíl „na základě poznatků o jazykovém transferu, 

semikomunikaci a typologii jazykových chyb […] analyzovat mluvené jazykové projevy dvou 

slovenských mluvčích v českém jazyce" (s. 3). V první části se věnuje vymezení jednotlivých pojmů a 

přístupů, druhá část pak představuje vlastní výzkum.  

Domnívám se, že první část práce naprosto nevyhovuje odborných standardům kladeným 

na bakalářské práce. Tato část je prostou koláží různých tvrzení, údajů a poznatků z odborné 

literatury. Většina těchto tvrzení – včetně definic netriviálních pojmů, které autorka nevymyslela, 

jako jsou polyglotní dialog, aktivní a pasivní bilingvismus, proaktivní inhibice apod. – a také různých 

údajů (například počty Slováků v ČR, jejich zastoupení na vysokých školách apod.) není doložena 

odkazem. Práci tak lze označit za částečný plagiát. V jiných případech autorka sice přímo cituje, tyto 

citace jsou však zapojeny do okolního textu jen volně. Například na stranách 11–12 jsou tři odstavce 

přímá souvislá citace z knihy Miry Nábělkové, pak následuje volně parafrázovaný odstavec bez citace 

a pak opět odstavec přímé citace. Takový postup výkladu neodpovídá standardům odborného stylu. 

Pokud už jsou bibliografické odkazy použity, mají formát, který není ve shodě s žádnou z obecně 

užívaných bibliografických norem. 

Některá tvrzení v práci jsou přinejmenším sporná, například: „Jednou z metod zkoumání jazykových 

chyb je kontrastivní analýza založená na behavioristických teoriích, zejména na nativismu.“ (s. 17) 

Nativismus je tu řazen mezi behavioristické teorie, ačkoliv nativismus se proti behaviorismu velice 

ostře vymezoval. Dalším takovým tvrzením může být věta: „Za odchylky od normy, tedy od 

nepsaného standardu obvyklého a správného užívání, praxe jazyka, založeného na většinovém úzu 

jeho uživatelů, považujeme nespisovné či v dané situaci či funkci se nehodící varianty, např. abysme.“ 

(s. 14) V této větě je norma vymezena několika v zásadě protichůdnými, nebo alespoň mimoběžnými 

způsoby, což kontrastuje s uvedeným tvarem „abysme“, který je prokazatelně v řadě situací a funkcí 

užíván spíše než „abychom“. 

V práci zcela postrádám využití aktuální zahraniční literatury o jazykovém kontaktu, jazykové 

akomodaci, ztrátě prvního jazyka (angl. language attrition) apod. Přitom o vzájemných kontaktech 

češtiny a slovenštiny byla napsána již řada prací a má smysl je rozhojňovat tehdy, když se bude nová 

práce alespoň snažit být inovativní, a to i z hlediska svých teoreticko-metodologických východisek. 

To již souvisí s druhou částí, která má představovat autorčin výzkum mluvy dvou slovenských 

mluvčích. V této části vůbec není vysvětlena výzkumná metodologie. Není zřejmé, proč autorka 

zvolila pro analýzu zrovna dané dva mluvčí, není jasné, proč vypadal rozhovor o postojích tak, jak 

vypadal – čeho tím chtěla autorka dosáhnout, jaké měla hypotézy atd. Rovněž zde není vůbec 

vysvětleno, jakým způsobem autorka postupovala při zpracování nahrávek. V práci je uveden pouze 

pravopisný přepis, který dokonce zachovává i interpunkci, neobsahuje informace o pauzách, zjevně 

vypouští falešné starty, přeřeknutí atd., přitom může jít o jevy, které jsou z hlediska analýzy znalosti 

češtiny důležité. Jak autorka stanovovala, kde v mluveném projevu začíná a kde končí věta? Proč 

autorka volila zrovna tuto metodu? V čem je výhodná?  

Pochybnosti vzbuzuje i analýza. Například tři užití slova řešení ve třech na sebe navazujících souvětích 

(s. 24) chápe jako projev nedostatečné slovní zásoby mluvčího v češtině, přičemž přinejmenším 

ve dvou ze tří případů se jedná o právní termín (nehledě na to, že tři užití téhož slova v krátké replice 

jsou něco běžného i pro jakéhokoliv rodilého mluvčího). Není mi jasné, proč by užití slov „posilka“, 

„baba“ nebo „hovadina“ v neoficiální komunikaci mělo být chápáno jako chyba. Na s. 33 se píše, že 

mluvčí nadužívá pod vlivem obecné češtiny respektive angličtiny zvratného přivlastňovacího zájmena 

„svůj“. Nechápu, proč by to mělo být vlivem obecné češtiny nebo dokonce angličtiny. Zároveň je 



otázka, jestli tři výskyty lze chápat jako nadužívání. Podobných sporných jevů by v autorčině analýze 

bylo možné najít vícero. 

Autorka si předem neujasnila, k čemu svou analýzou chce dospět. Analyzovat chyby v krátkých 

projevech dvou nerodilých mluvčích (dohromady jsou přepisy sotva na pěti stránkách) je málo i pro 

práci seminární, kde stačí ukázat schopnost užívat náležitě rozličné lingvistické nástroje. Bakalářská 

práce by měla mít z principu vyšší aspirace – měla by si klást zajímavou a dosud nezodpovězenou 

výzkumnou otázku, měla by tomu uzpůsobit materiál, s nímž pracuje, metody, které používá, atd. 

V této práci se však nestalo ani jedno. 

Podotýkám rovněž, že úroveň anglického abstraktu je nízká.  

 

Práce Dany Haluškové podle mého názoru nesplňuje požadavky kladené na bakalářské práce. 

K obhajobě ji nedoporučuji.  

 

Aby byla práce v budoucnu obhajitelná, bylo by nutné zcela přepracovat první, teoretickou část. 

Zároveň by bylo potřeba ujasnit si, jaký je obecný cíl výzkumné části (tím nemůže být popis chyb u 

dvou slovenských mluvčích, protože to může být pouhý prostředek k dosažení určitého cíle). 

Výzkumná část by se pak měla snažit tohoto cíle dosáhnout, a to za pomoci jasně formulovaných a 

dodržovaných metod.  

 

V Praze dne 31. srpna 2015 

 

 

Mgr. Jan Chromý, Ph.D. 


