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Abstrakt (česky):

V naší diplomové práci se zabýváme chybami, kterých se dopouštějí žáci při akvizici 

srbského jazyka. Zaměřili jsme se na gramatiku, ale i na pravopisnou stránku srbštiny. 

Informace byly od žáků získány formou dotazníku, testu a překladu, které vyplnilo celkem 

padesát respondentů, jejichž mateřským jazykem je čeština a v šesti případech ruština. 

Jazyková úroveň srbštiny se u respondentů pohybovala v rozmezí úrovně A1 až C2. Rodilí

mluvčí srbštiny však měli jako druhý mateřský jazyk češtinu. Při analýze chyb byla 

zjišťována mezijazyková a vnitrojazyková interference. Z tohoto důvodu byly důležité i 

ostatní slovanské jazyky, které respondenti ovládají. Cílem práce bylo zjistit, jakých chyb se 

žáci srbského jazyka dopouštějí nejčastěji a tím pádem pomoci jak žákům při efektivnějším 

učení jazyka, tak pedagogům tyto chyby u studentů překonat a přispět ke zlepšení jejich 

jazykové kompetence.

Abstract (in English):

Our master’s thesis deals with errors that students do during the acquisition of Serbian 

language. We focused on the grammatical but also on the spelling aspects of the Serbian 

language. The data from students were collected in form of questionnaire, test and translation. 

These were filled in by fifty respondents whose mother tongue was mainly Czech and six 

respondents had Russian language as their mother tongue. Language proficiency of Serbian 

was between levels A1 and C2. However, native speakers of Serbian had Czech as their 

second mother tongue. Interlanguage and intralingual interference were also the matter of our 

error analysis. Because of that we were also interested in other Slavic languages that our 

respondents speak. The aim of our thesis is to find out what kind of errors students of Serbian 

language do. Through this we would like to help both the students in more efficient language 

learning and the teachers to overcome the errors made by students and thereby contribute to 

the improvement of their language skills.



Apstrakt (srpski):

U našem diplomskom radu se bavimo greškama koje učenici prave tokom akvizicije 

srpskog jezika. Posebno smo obratili pažnju na gramatiku, ali i na pravopis srpskog jezika. 

Informacije od učenika smo zabeležili na osnovu upitnika, testa i prevoda koje nam je 

popunilo pedeset ispitanika čiji je maternji jezik bio češki a kod šest ispitanika je bio ruski. 

Jezički nivo srpskog kod ispitanika je bio od A1 do C2. Ispitanici sa srpskim maternjim 

jezikom su, međutim, imali kao drugi maternji jezik češki. Analizom grešaka smo ispitivali 

međujezičku i unutarjezičku interferenciju. Zbog toga su za nas bili važni i drugi slavenski 

jezici kojima ispitanici govore. Cilj rada je utvrditi kakve greške učenici srpskog jezika 

najčešće prave i na taj način bismo hteli pomoći ne samo učenicima da efektivnije savladaju 

jezik, nego i nastavnicima da ove greške kod studenata prevaziđu i tako poboljšaju njihovu 

jezičku sposobnost.

Abstrakt (på svenska)

Vår diplomavhandling handlar om fel studenter gör när dem lär sig serbiska språk. Vi 

fokuserade på grammatiska och rättstavnings aspekter av serbiska. Uppgifterna från studenter 

samlades i form av enkät, test och översättning. Dessa fylldes i av femtio respondenter vars 

modersmål var huvudsakligen tjeckiska och sex respondenter hade ryska som modersmål. 

Eleverna hade språkkunskaper av serbiska mellan nivåerna A1 och C2. De med serbiska som 

modersmål hade också tjeckiska som andra modersmål. Interimspråk och interspråklig 

interferens var också av betydelse i vår felanalys. Därför var vi intresserade av de andra 

slaviska språken som våra respondenter talar. Syftet med vår avhandling är att ta reda på 

vilken typ av fel gör studenter i serbiska språket. Genom det här vill vi hjälpa både studenter i 

effektivare språkinlärning och lärarna att övervinna de felen som gjorts av studenter och 

därmed bidra till att förbättra sina språkkunskaper.
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os. osoba
pl. plurál
sg. singulár
tj. to jest
tz. to znamená
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1 Úvod

Vyučovať cudzí jazyk, v tomto prípade srbčinu, okrem iného znamená stretávať sa 

s rôznymi slovnými spojeniami, morfologickými tvarmi alebo vetnými štruktúrami, ktoré 

v srbskom jazyku neexistujú. Napriek tomu, sa na tieto tvary a štruktúry môžu podobať. Tieto 

chyby sú u študentov početné a niekedy aj veľmi vtipné. Nútia nás uvažovať nad tým ako ich 

študenti vytvorili a akými myšlienkovými procesmi sa ku nim dostali. Je zaujímavé dozvedieť 

sa, či ich chyby vznikli nepozornosťou, nevedomosťou, náhodou alebo či sa snažia uplatniť 

pravidlá z jednej kategórie v kategórii inej. Tieto chyby môžeme nájsť vo všetkých 

jazykovedných disciplínach: vo fonológii, morfológii, lexikológii, syntaxi.

Jedným z cieľov výuky cudzieho jazyka je, aby žiaci boli schopní po určitej dobe 

aspoň čiastočne komunikovať v inom jazyku ako je ich materinský jazyk. V cudzojazyčnom 

vyučovaní rozlišujeme štyri zručnosti: počúvanie, čítanie, písanie, hovorenie a teda, aby sme 

sa mohli úspešne dorozumieť je nutné ovládať počúvanie s porozumením, čítanie s 

porozumením, ústny prejav a písomný prejav. Aby žiak dokázal jazyk zvládnuť musia sa u 

neho rozvíjať všetky štyri zručnosti rovnomerne.

Aby bolo možné analyzovať chyby študentov srbského jazyka, musíme si najprv 

stanoviť čo je to chyba. Ak považujeme za chybu každý odklon od cieľového jazyka, je 

dôležité uviesť o aký druh chyby sa jedná. Chyba je v našom prípade každý odklon od 

štandardného srbského jazyka. 

V tradičnej terminológii je chyba definovaná ako odchýlka od normy. Z toho vyplýva, 

že v prípade jazykovej chyby sa bude jednať o odchýlku od jazykovej normy. Používateľ 

jazyka, či je to človek s materinským jazykom alebo učiaci sa ten jazyk, nezvládne v danej 

jazykovej situácii adekvátne jazykové pravidlo, ktoré by viedlo ku korektnému vyjadreniu sa. 

Výsledkom toho je jazykový prejav, ktorý porušuje platné jazykové normy. (Lindemann 

1995: 92)

Pojem chyba je vo výuke cudzích jazykov spojený s nenaplnením nejakého 

očakávania, so zlyhaním, porušením pravidiel, najčastejšie nedodržaním jazykovej normy.

Termín norma nie je v českej (ani vo svetovej) lingvistike ponímaný celkom jednotne. 

Obvykle sa vzťahuje na spisovný jazyk – používa sa potom tiež aj výraz spisovná norma 

a môžeme týmto výrazom rozumieť súbor jazykových prostriedkov, ktoré v komunikácii 

fungujú s vedomím ich používateľov ako spisovné a v spisovnej komunikácii ako primerané 

a žiaduce. Z tejto definície vyplýva, že noremný jazykový prostriedok je nielen taký výraz, 

ktorý je zaznamenaný v slovníku spisovného jazyka alebo v gramatike, ale aj taký výraz, 
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ktorý nebol doteraz zaznamenaný v žiadnej príručke, pokiaľ je noremnou kultúrnou 

spoločnosťou tak vnímaný. (Štícha 2013: 28)

Na chyby budeme nahliadať ako z pravopisného, tak aj z gramatického hľadiska. 

V súčasnom hovorovom jazyku často dochádza ku zamieňaniu pojmov gramatika a pravopis, 

respektíve gramatická a pravopisná chyba. Slovom gramatika sa obvykle rozumie sústava 

prirodzene existujúcich jazykových pravidiel, ktorá sa vytvorila prirodzene a spontánne v 

procese komunikácie. Je to sústava pravidiel o tvorení slov, viet a textu. Tieto pravidlá nie sú 

umelo vytvorené, ale vyvíjali sa storočia až tisícročia. Na druhej strane pravopis je správny 

zápis jednotlivých slov do písomnej podoby (napríklad použitie ypsilonu a mäkkého 

i v češtine a slovenčine). V tomto prípade je to sústava pravidiel, ktoré boli prevažne umelo 

vytvorené a len v niečom občas prispôsobené vývoju slovníka a gramatiky. Pravopisné 

pravidlá (umelo a autoritatívne) určujú, ako sa majú zvukové útvary reči zapisovať graficky 

písmenami a ako tok reči v grafickom zápise segmentovať interpunkčnými znamienkami. 

Niektoré pravopisné javy do istej miery reflektujú gramatické javy (napr. interpunkcia). 

Avšak je potrebné dodať, že ku stotožňovaniu alebo nedostatočnému rozlišovaniu významu 

slov gramatika a pravopis prispievajú do istej miery aj sami lingvisti, keď v slovníkovej časti 

príručky Pravidla pravopisu zaznamenávajú pri slovách nielen ich grafickú pravopisnú 

podobu, ale uvádzajú aj ich morfologické (tvaroslovné) a teda gramatické tvary. (Štícha 2013: 

28-29) Pravopisné chyby môžu byť chybami z neznalosti alebo sa jedná o chyby 

z nepozornosti, technické chyby, preklepy.

Pri identifikácii a opise chýb musíme brať do úvahy dve hlavné príčiny ich vzniku. 

Prvou príčinou je prenos zvykov a vedomostí z materinského jazyka študentov tzv. 

medzijazyková interferencia (interlanguage interference) (Richards 1970: 2) a druhou je 

prenos zvykov a znalostí zo samotného jazyka, ktorý sa učia, teda z cieľového jazyka tzv. 

vnútrojazyková interferencia (intralingual/developmental interference). (Richards 1970: 3)

Richards úvadza 4 dôvody vnútrojazykovej interferencie: 

1. Prílišné zovšeobecňovanie (over-generalization) – použitie už známych stratégií 

v nových jazykových situáciách môže byť pre študenta nápomocné v utriedení si 

faktov o novom jazyku, ale iné stratégie môžu byť kvôli ich povrchnej/čiastočnej 

podobnosti zavádzajúce a nepoužiteľné (napr. he can sings). Prílišné 

zovšeobecňovanie je často doprevádzané redundanciou/nadbytočnosťou redukcie. 

(Richards 1970: 6-7)
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2. Neznalosť výnimiek (ignorance of rule restrictions) – úzko súvisí so 

zovšeobecňovaním deviantných štruktúr a je to nepozornosť/zlyhanie pri dodržiavaní 

existujúcich štruktúr a ich použitie v nesprávnom kontexte (he said to me – he asked 

to me; we talked about it – we discussed about it). (Richards 1970: 9)

3. Neúplné použitie pravidiel (incomplete application of rules) – v rámci tejto 

kategórie môžeme zaznamenať výskyt štruktúr, ktorých odchýlky predstavujú stupeň 

vývoja pravidiel, ktoré sú potrebné pre tvorbu prijateľného prejavu. Tento jav môžeme 

pozorovať pri tvorbe a používaní otázok. Záchytným bodom pre študentov sú často 

otázky učiteľa, ktoré potom nesprávne použije pri tvorbe odpovede (What does she tell 

him? – She tell him to hurry.). (Richards 1970: 12-14)

4. Hypotézy falošných konceptov (false concepts hypothesized) – ukazujú celú triedu 

vývojových chýb, ktoré vyplývajú z chybného chápania rozdielov v cieľovom jazyku. 

Richards uvádza príklad v angličtine, kde forma was môže byť interpretovaná ako 

ukazovateľ minulého času (one day it was happened) a forma is môže byť pochopená 

ako ukazovateľ prítomného času (He is speaks French). (Richards 1970: 14)

Medzijazyková interferencia, tiež často nazývaná aj jazykový transfer sa používa 

v troch disciplínach, ktoré skúmajú používanie jazyka: 1. v kontaktovej a kontrastívnej 

lingvistike, 2. v translatológii a 3. v aplikovanej lingvistike – vo vyučovaní cudzích jazykov. 

Medzijazyková interferencia je opisovaná ako proces prenosu jazykových jednotiek 

a mechanizmov z jedného jazyka do druhého jazyka. Tento transfer sa môže prejaviť 

v rečovej činnosti osôb v materinskom alebo cudzom jazyku, ktoré hovoriaci ovláda a ako 

sme už spomínali je badateľný na všetkých jazykových rovinách – zvukovej, gramatickej, 

lexikálnej, štylistickej, či dokonca pragmatickej a pozorovateľný je aj v ortografickom 

systéme. (Horák 2014: 61)

Ako prvý s názvom medzijazyková interferencia prišiel švajčiarsky lingvista Uriel 

Weinreich vo svojej knihe Languages in Contact: Findings and Problems. Definuje ju ako 

„také porušenie pravidiel spisovnej normy v jazykoch, ktorými hovorí bilingválny hovoriaci, 

ktoré je výsledkom ovládania viacerých jazykov a jazykového kontaktu medzi nimi.“ 

(Weinreich, 1953). Weinreich skúmal medzijazykovú interferenciu najmä v situácii kontaktu 

viacerých jazykov vo viacjazyčných štátoch ako Švajčiarsko, bývalá Juhoslávia, bývalé 

Československo, Kanada atď. (Horák 2014: 61)

V slavistických výskumoch v Čechách, na Slovensku a v Poľsku existuje veľké 

množstvo kontaktovo zameraných štúdií, ktoré sa zaoberajú problematikou jazykového 
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transferu. Časť z nich vychádza z terénnych výskumov dialektov stojacich na pomedzí dvoch 

jazykov (napr. výskum Mariána Servátku zameraný na goralský dialekt), omnoho väčší počet 

štúdií analyzuje jazykový transfer z pozície kontrastívnej a konfrontačnej lingvistiky. 

Bádatelia v nich často zameriavali svoju pozornosť na oblasť lexiky známu pod názvom 

„zradné slová“, ktorú hodnotili ako potenciálny zdroj lexikálnej interferencie pri učení sa 

alebo preklade blízko príbuzných jazykov. Kontaktové javy a jazykové vzťahy medzi 

slovenčinou a češtinou z hľadiska bilingvizmu, sociolingvistiky a pragmatickej lingvistiky 

zase skúmala docentka Mira Nábělková. Problematiky medzijazykovej interferencie sa 

dotýkajú opisy fungovania slovenčiny ako menšinového jazyka v srbskom a chorvátskom 

prostredí a to predovšetkým na lexikálnej úrovni (touto tematikou sa zaoberá Mária 

Moravcová). (Horák 2014: 61-62)

Pokiaľ interferuje výrazová a obsahová stránka lexikálnych jednotiek jedného jazyka 

ide o interferenciu vnútrojazykovú a ak interferuje výrazová a obsahová stránka lexikálnych 

jednotiek dvoch jazykov, potom sa jedná o medzijazykovú interferenciu. Ak sú lexikálne 

jednotky formálne zhodné alebo podobné, ale významovo alebo štýlovo odlišné, môžu 

spôsobiť veľa omylov a nedorozumení v geneticky blízkych jazykoch. Jedná sa o tri 

podkategórie zradných slov: 1. zradnosť významová, 2. zradnosť významová a štýlová, 3. 

zradnosť štýlová. Pre lexikálne jednotky s odlišným významom a rovnakou, respektíve 

podobnou formou máme pomenovanie medzijazykové homonymá alebo zradné slová, ktoré 

sú často označované aj ako falošní priatelia alebo inojazyčne false friends, faux amis, falsche 

Freunde atď. (Pančíková 1996: 129-130) 

Častým zdrojom chýb je aj rozdielna polysémia slov v jednom a v druhom jazyku. 

O polysémii môžeme hovoriť v prípade, že jedna forma lexémy nesie viac ako jeden význam. 

Avšak dôležitá podmienka, ktorá nám umožňuje považovať slovo za polysémantické je, že 

medzi jednotlivými významami slov musí existovať etymologická súvislosť. Aby bolo možné 

určiť a pochopiť význam viacvýznamového slova, je potrebné brať ohľad na kontext. 

Z rôznych významov jedného polysémického slova býva často jeden základný, od ktorého sa 

odvíjajú ostatné významy (napr. oko – základný význam ľudské oko a od neho sú odvodené 

významy ako volské oko atď.). Avšak nie vždy sa dá oddeliť základný význam od 

odvodeného; tieto slová majú rovnocenné významy, napr. kraj (politický celok alebo územie) 

(Červenková 2013: 16-17) Niektoré významy môžu byť v dvoch jazykoch totožné, ale nie 

vždy je to pravidlom. Môže sa stať, že žiak použije na základe svojho materinského jazyka 

slovo v cudzom jazyku, ktoré však tento význam nemá (napr. ak ho nájde bez kontextu 

v slovníku bude predpokladať, že slovo v cudzom jazyku mu je ekvivalentné). Napr. české 
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slovo zobák zdieľa takmer všetky srbské významy (vtáčí zobák, predná časť lode, predná časť 

topánky atď.). Avšak v češtine sa slovo zobák používa aj pre vulgárne označenie úst: Drž už 

ten svůj zobák. Tento význam ale v srbskom jazyku chýba (vetu by sme preto preložili iba ako 

Ćuti.). 

Druhá časť a čiastočne tretia časť nášho testu je zameraná na medzijazykové 

interferenčné lexikálne javy. My sa v našej práci zameriavame nielen na vnútrojazykovú a 

medzijazykovú interferenciu s materinským jazykom, ale aj na interferenciu iných 

slovanských jazykov, ktoré študenti ovládali (alebo sa jazyk učili) ešte pred učením sa 

srbského jazyka, so srbčinou.

Predmetom práce je analýza chýb urobených v teste a v preklade. Zahŕňa celú škálu 

jazyka, od morfológie po syntax. 

Cieľom práce je zistiť akých chýb sa študenti pri učení sa a používaní jazyka 

dopúšťajú a tým pádom pomôcť študentom, ale aj budúcim aj súčasným pedagógom tieto 

chyby u študentov prekonať a prispieť k zlepšeniu ich jazykovej kompetencie. Táto práca 

prispieva k lepšiemu povedomiu o skúmanom probléme a týmto pomáha eliminovať chyby, 

ktoré sú spojené s používaním srbského jazyka.

Správna identifikácia a vysvetlenie gramatického alebo pravopisného fenoménu má 

pomôcť minimalizovať problémy spojené s používaním určitého jazykového javu a tak 

predchádzať chybám, respektíve v niektorých prípadoch nedorozumeniam, ktoré vyvstanú pri 

používaní jazyka v každodennej ústnej alebo písomnej komunikácii.
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2 Metodológia

2.1 Chyba vo vyučovacom procese

Vo všetkých oblastiach, ktoré sú zamerané na učenie sa a osvojovanie si niečoho 

nového vznikajú chyby. Vznik chýb pri procese učenia sa je normálny, dokonca v mnohých 

prípadoch žiaduci a pre študentov je ukazovateľom toho, na aké javy majú viac zamerať svoju 

pozornosť. Skutočnosť, že je slovo chyba veľmi obvyklé, dokladá aj množstvo synoným, 

ktoré môžeme pre jej pomenovanie nájsť: omyl, mýlka, nedostatok, zápor, blud, nedopatrenie, 

nenáležitosť, prechmat, prestrelok, lapsus, faux pas, kaz, defekt, porucha, vada, slabina, 

mínus, mucha, slabá stránka, prerieknutie, odchýlka, pochybenie, pomýlenie, prehliadnutie 

a iné. Nie je vždy možné sa chybám vyhnúť, ale je dôležité ich rozpoznať, prijať, snažiť sa ich 

napraviť a vziať si z nich ponaučenie.

Samotná definícia chýb v procese výuky cudzích jazykov je veľmi obťažná. Na 

rozdiel od prírodovedných disciplín neexistuje pri jazykovede vždy jediné správne riešenie. 

Jazyk sa stále vyvíja a mení a javy, ktoré boli niekedy neprípustné, sa časom môžu stať 

prijateľnými, či dokonca spisovnými. Avšak hovorený prejav v určitom jazyku nemusí byť 

prijateľný alebo štandardný v písanej podobe. Za meradlo hodnotenia cudzojazyčného prejavu 

sa často považuje zrozumiteľnosť. Tú je možné prijať iba pri bežnej komunikácii, pre 

akademické účely je ale nepostačujúca.

Rod Ellis v knihe The Study of Second Language Acquisition chybu v jazyku definuje 

ako odchýlku od normy cieľového jazyka. Avšak hneď na to hovorí, že toto tvrdenie vyvoláva 

radu otázok. Prvou z nich je, ktorá varianta cieľového jazyka má slúžiť ako norma. Norma, 

ktorá je často vo vyučovacom procese použitá, je štandardný písaný jazyk. Avšak pokiaľ 

chceme taktiež získať dobrú znalosť hovoreného jazyka u študentov, taktiež nie je za normu 

možné použiť hovorový jazyk. (Ellis 1994: 51) Otázka písaného a hovoreného tvaru 

štandardného jazyka sa nemôže použiť pri srbskom jazyku, keďže rozdiely medzi nimi 

neexistujú kvôli jeho fonologickému pravopisu. (Subotić 2012: 20) V tomto prípade môžeme 

ako normu brať písaný a hovorený tvar srbského jazyka. Keďže veľa našich respondentov sa 

jazyk učí (alebo sa ho učilo) na univerzite, osvojili si štandardný srbský jazyk.

Po druhé musíme rozlišovať medzi pojmami error a mistake, ktoré uvádza lingvistika 

anglicky hovoriacich zemí. Error môžeme preložiť ako chybu a mistake ako mýlku. Error 

označuje systematickú chybu učiaceho sa, z ktorej môžeme zrekonštruovať jeho vedomosti 
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jazyka. Je to jeho tzv. tranzitná kompetencia (transitional competence). Na druhej strane 

mistake nemá mimoriadny význam vzhľadom na proces učenia sa jazyka. Avšak odlíšiť kedy 

sa jedná o error a kedy o mistake môže spôsobiť ťažkosti a vyžaduje si omnoho väčšiu a 

vedeckejšiu analýzu aká je v skutočnosti používaná. (Corder 1967: 167) Ku mistake môžeme 

priradiť napríklad prerieknutie, nesprávne začiatky viet, štylistické chyby atď, ktoré môžu byť 

rozpoznané a opravené samotným žiakom. Tieto chyby mohli vzniknúť buď nedostatočnou 

automatizáciou známych štruktúr alebo prerieknutím.

My sa v našej práci nebudeme obmedzovať iba na chyby v zmysle errors, ale sem 

zahrnieme aj tzv. mistakes. Budeme analyzovať všetky nespisovné tvary a nebudeme ich deliť 

na errors a mistakes, keďže je možnosť, že nám aj tieto mýlky (mistakes) môžu priniesť 

hodnotné výsledky.

Študentove chyby (errors) poskytujú dôkazy systému jazyka, ktorý používajú (a ktorý 

sa naučili) v konkrétnom bode kurzu (musí sa podotknúť, že študent už používa nejaký 

systém, aj keď ten systém nemusí byť správny). Tieto chyby sú významné tromi rôznymi 

spôsobmi. Prvým je dôležitosť pre učiteľa, keďže chyba mu hovorí, či vykonáva systémovú 

analýzu, ako ďaleko študent s vedomosťami pokročil a teda, čo mu ešte zostáva sa naučiť. Po 

druhé, poskytujú výskumníkovi dôkazy o tom, ako sa jazyk učí a osvojuje a aké stratégie 

a postupy študent využíva pri učení sa jazyka. Tretí a najvýznamnejší prínos chýb je pre 

samotného učiaceho sa, pretože robenie chýb môžeme považovať za nástroj, ktorým sa žiak 

učí. Je to spôsob, ktorým sám testuje hypotézy podstaty jazyka, ktorý sa učí. Robenie chýb je 

metóda, ktorú používajú deti, keď sa učia svoj materinský jazyk, rovnako tak aj metóda pre 

žiakov učiacich sa ju ako druhý jazyk. (Corder 1967: 167)

Corder podľa tohto rozlišuje systematické (systematic errors) a nesystematické chyby 

(non-systematic errors). Systematické chyby odkrývajú žiakove doterajšie znalosti jazyka, 

inak nazývané tranzičnú kompetenciu (transitional competence) a tie druhé vznikajú náhodou 

napríklad ako následok únavy. Kompetenčné chyby alebo chyby jazykovej znalosti (errors of 

competence) sú systematické a performančné chyby (errors of performance) sú 

nesystematické. (Corder 1967: 166)

Avšak aj keď by sa mohlo zdať, že stratégie učenia sa prvého a aj druhého jazyka 

môžu byť rovnaké, je dôležité ich od seba odlíšiť. Dalo by sa povedať, že niekto učiaci sa 

prvý jazyk má bezpočetné množstvo hypotéz o povahe/podstate tohto jazyka, ktoré musí

vyskúšať, avšak pre žiaka, ktorý sa ho učí ako druhý jazyk je to omnoho jednoduchšia úloha. 

Jediná hypotéza, ktorú musí tento žiak odskúšať je: „Je systém nového jazyka rovnaký alebo 

odlišný od jazyka, ktorý ovládam?“, „A ak je odlišný aká je jeho podstata?“. Je dokázateľné, 
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že veľké množstvo chýb, ale určite nie všetky chyby, sa vzťahujú ku systému jeho 

materinského jazyka. Môžeme ich pripísať interferencii návykov z jeho materinského jazyka 

do jazyka nového. Tieto chyby by sme nemali považovať za pretrvávajúce staré zvyky, ale 

skôr ako znamenie, že žiak skúma systémy nového jazyka. (Corder 1967: 168)

S. P. Corder vo svojej práci Significance of Learner’s Errors uvádza tvrdenie Van 

Humboldta ktorý hovorí, že jazyk nemôžeme v skutočnosti učiť, môžeme iba vytvoriť 

podmienky, v ktorých sa jazyk spontánne svojim spôsobom vyvinie v mysli jedinca. Mali by 

sme sa dozvedieť viac o spôsobe akým sa žiak učí a aká je jeho vstavaná osnova pre učenie sa 

jazyka. Keď to už vieme, môžeme byť kritickejší ku našim skresleným predstavám 

o vyučovaní. Mali by sme dovoliť žiakovi, aby jeho vnútorné vstavané osnovy určovali náš 

postup a ovplyvňovali náš sylabus. Môžeme sa naučiť prispôsobiť sa jeho potrebám, namiesto 

toho aby sme mu vnútili naše predpojatosti o tom, ako by sa mal učiť, čo by sa mal učiť 

a kedy by sa to mal naučiť. (Corder 1967: 169)

Analýza chýb ako súčasť výučby cudzích jazykov má už dlhú tradíciu, ale tieto 

analýzy predstavovali skôr iba zoznam chýb alebo chýb narýchlo zoradených do kategórií. 

Chýbala im dôkladná metodológia a teoretický rámec, aby vysvetlili akú rolu chyby 

zohrávajú pri akvizícii druhého jazyka. Až na začiatku 70. rokov 20. storočia sa stala analýza 

chýb (error analysis) uznávanou časťou aplikovanej lingvistiky. Za jeden zo začiatkov 

výskumu akvizície druhého jazyka (second language acquisition), môžeme označiť dielo The 

Significance of Learner’s Errors, v ktorom autor S. P. Corder zdokonalil teoretický základ pre 

výskum akvizície druhého jazyka a kde sa zaoberá jazykovými chybami žiakov. (Ellis 1994: 

48)

Tieto výsledky analýzy boli taktiež použité na vyvrátenie tvrdení a názorov 

behavioristov o akvizícii druhého jazyka, ktoré boli dominantné v 50. a 60. rokoch minulého 

storočia. Podľa nich výučba druhého jazyka prebiehala ako hocijaká iná výuka. Mala 

obsahovať postupy ako imitáciu, napodobňovanie (imitation), opakovanie (repetition) a 

prehlbovanie (reinforcement), ktoré mali žiakovi umožniť vyvinúť návyky druhého jazyka. 

Ich teória výuky vyzdvihovala význam vonkajších faktorov a opomínala vnútorné, mentálne 

faktory. (Ellis 1994: 19)

Corder vo svojom diele kritizuje to, ako zbežne sa autori učebníc moderného jazyka 

tej doby venovali otázke chýb žiakov a ich opravám. Takmer by sa mohlo zdať, že ich 

nepodkladali za príliš významnú skutočnosť, ale ako nepríjemné, rozptyľujúce avšak taktiež 

nevyhnuteľné vedľajšie produkty procesu učenia sa jazyka, pri ktorých by učiteľ mal robiť čo 

najmenej rozruchu. Takýto spôsob pohľadu na chyby nechal vzniknúť intenzívnu 
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kontrastívnu analýzu dvoch systémov – jazyka, ktorý sa učí a prvého jazyka žiaka. Toto by 

dokázalo poukázať na oblasť, v ktorej robí študent najviac chýb a tak nasmerovať učiteľa, aby 

sa tomuto učivu viac venoval. Tento prístup bol však príliš teoretický a učitelia jazyka ním 

neboli veľmi nadšený, pretože z ich skúseností už vedeli, čo konkrétne robí žiakom problémy 

a nemali pocit, že by im vedecký príspevok lingvistov poskytol nejaké nové informácie. 

Napríklad poznamenali, že mnoho chýb, ktoré im boli známe lingvistami predpokladané aj 

tak neboli. Učitelia sa viac zaujímali o to, ako sa majú s chybami popasovať a nielen ako ich 

majú identifikovať. (Corder 1967: 162)

Skupina žiakov srbského jazyka, na ktorých som realizovala výskum, má niekoľko 

spoločných avšak aj odlišných vlastností. Materinský jazyk minimálne 85% z nich je čeština. 

Zvyšok respondentov má buď materinský jazyk ruský alebo má dva materinské jazyky 

(srbčina-čeština; čeština-slovenčina). Výskum nebol realizovaný iba na študentoch srbského 

jazyka na univerzite, ale na žiakoch všetkých vekových a vzdelanostných kategórii. Títo žiaci 

sa cudzí jazyk učili u rôznych učiteľov a z rôznych učebníc, čiže aj tieto faktory budú pri ich 

vedomostiach zohrávať úlohu. Každý učiteľ sa môže zameriavať na odlišné aspekty 

gramatiky a preto každému zo študentov môžu pripadať rôzne časti gramatiky obťažné. Jednu 

z vecí, ktorú by sme v našom výskume chceli zistiť je, do akej miery ovplyvňuje druhý, 

respektíve tretí slovanský jazyk respondenta ich akvizíciu srbčiny. V dotazníku sme tým 

pádom zisťovali iba slovanské jazyky, ktoré ovládali pred učením sa srbčiny. Z vlastných 

skúseností vieme, že druhý slovanský jazyk niekedy ovplyvňuje učenie sa srbčiny rovnako 

alebo dokonca aj viac ako ich samotný materinský jazyk. Väčšinou sa jedná o študentov 

s materinským jazykom českým, ktorí sa niekedy učili (alebo sa stále učia) po rusky.
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2.2 Realizácia analýzy chýb

Corder uvádza 5 krokov analýzy chýb:

1. zhromaždenie vzoriek jazyka žiaka (collection of a sample of learner language)

2. identifikácia chýb (identification of errors)

3. deskripcia chýb (description of errors)

4. vysvetlenie chýb (explanation of errors)

5. evaluácia chýb (evaluation of errors)

2.2.1 Zhromaždenie vzoriek jazyka žiaka

Základom analýzy chýb je rozhodnúť sa aké vzorky jazyka žiakov sa budú používať 

a ako tieto vzorky zhromaždíme. V rámci toho identifikujeme tri typy analýzy chýb na 

základe veľkosti vzorky.

a) obsiahla vzorka (massive sample) – vzniká zhromaždením niekoľkých 

vzoriek použitia jazyka od veľkého množstva žiakov, aby vznikol veľký zoznam chýb, 

ktorý bude reprezentovať celú populáciu,

b) špeciálna vzorka (specific sample) – sa skladá z jednej vzorky jazyka 

zozbieranej od limitovaného počtu žiakov,

c) náhodná vzorka (incidental sample) – pozostáva iba z jednej vzorky jedného 

jediného náhodne vybraného žiaka.

Chyby, ktoré žiaci robia môžu byť ovplyvnené množstvom faktorov. Ellis ich rozdelil 

na dve hlavné skupiny:

A) Faktory týkajúce sa jazyka

- prostriedok vyjadrovania sa (medium) – môže byť písaný alebo hovorený

- žáner (genre) – produkcia môže byť vo forme konverzácie, vyučovacej hodiny, 

eseje, listu atď.

- obsah (content) – téma, o ktorej sa hovorí (píše)

B) Faktory týkajúce sa žiaka

- úroveň znalosti (level) – začiatočník, mierne/stredne pokročilý, pokročilý

- materinský jazyk (mother tongue) – materinský jazyk žiaka
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- skúsenosti s učením sa jazyka – skúsenosti získané v triede, v prirodzenom 

prostredí alebo kombinácia týchto dvoch faktorov (Ellis 1994: 48-49)

Pri zhromažďovaní vzoriek je dôležité dávať pozor na spôsob, akým ku tomu dochádza:

A) prirodzená vzorka (natural sample) – je uprednostňovaná avšak vo 

všeobecnosti žiaci nevyprodukujú veľa spontánnych dát

B) elicitácia, vymámenie (elicitation) – elicitáciu si netreba zamieňať 

s testovaním, ktoré sa zaoberá meraním vedomostí žiakov pre potreby skôr 

vyhodnocovania a nie veľmi popisovania ich kompetencie

- klinická elicitácia – sa snaží od respondenta vymámiť informácie na základe 

rozhovoru alebo eseje/rozprávania.

- experimentálna elicitácia – používa špeciálne prostriedky na vymámenie 

jazykových informácií, ktoré chce výskumník skúmať. Takýmto prostriedkom je 

napríklad Bilingual Syntax Measure (Burt, Dulay, Hernandez 1973). Pozostáva zo 

série obrázkov, ktoré boli vymyslené, aby vymámili špeciálne javy a ktoré mali 

žiaci popísať. Autori tejto techniky tvrdia, že výsledný korpus reflektuje 

prirodzenú prejav žiaka.

Vzorku je možné získať ešte dvoma spôsobmi:

A) metódou priečneho rezu (cross-sectionally) – časovo iba jedenkrát

B) longitudinálne (longitudinally) – viackrát postupne v priebehu dlhšieho času 

(Ellis 1994: 49)

Ak chceme popísať náš výskum z hľadiska kritérií, ktoré uvádza Ellis, na našu analýzu 

je použitá obsiahla vzorka respondentov (50), ktorých sme ako testovali, tak sme sa z nich 

snažili informácie vymámiť. Keďže sme do výskumu zahrnuli všetky jazykové úrovne 

a všetky vekové kategórie, celý test aj preklad by sme mohli nazvať objemnými. Vzorku sme 

získali pomocou metódy priečneho rezu. Skúmali sme javy ako gramatické, tak aj pravopisné. 

Do hĺbky sme analyzovali slovesné tvary, podstatné a prídavné mená, spojenie predložiek 

s podstatnými menami a s tým súvisiace pádové koncovky a mnohé ďalšie javy, o ktorých 

budeme hovoriť v nasledujúcich kapitolách.
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2.2.2 Identifikácia chýb

Po sformovaní korpusu nasleduje identifikácia chýb. Na začiatku kapitoly už sme si 

vymedzili, čo je to chyba a že chyby môžeme rozdeliť na errors a mistakes.

Ďalším štádiom identifikácie je rozpoznanie idiosynkrázie – svojrázny prvok v prejave 

jedinca, jeho správanie odlišujúce ho od ostatných jedincov. (Bosák 2005: dostupné pod 

heslom „idiosynkrázia“). Corder podáva základné pravidlo, v ktorom uvádza, že každú vetu 

máme považovať za idiosynkratickú, až kým sa neukáže opak. Žiakova veta sa môže zdať na 

pohľad dobre sformovaná a súčasne môže byť idiosynkratická. Corder tieto vety nazýva 

skryte idiosynkratické (covertly idiosynkratic). Na druhej strane vety môžu byť 

jasne/očividne/jednoznačne idiosynkratické (overtly idiosynkratic), keďže je ľahké 

identifikovať ich deviáciu od normy. Keď je „normálna“ interpretácia akceptovateľná 

kontextom, tak tá daná veta nie je okamžite idiosynkratická. Keď sa na pohľad zdá, že je veta 

správne skomponovaná podľa pravidiel cieľového jazyka, ale nedá sa „normálne“ 

interpretovať v rámci kontextu vety, tak je veta skryte idiosynkratická a musí sa prijateľne 

interpretovať. Potom dostaneme tzv. rekonštruovanú vetu (reconstructed sentence), ktorú 

môžeme porovnať s originálom. Rekonštruovaná veta je zhruba to, čo by rodený hovoriaci 

cieľového jazyka povedal, aby tak vyjadril tento daný význam v tomto kontexte, inými 

slovami prekladový ekvivalent (translation equivalent). (Corder 1973: 166)

Aby sme predišli chybám, s ktorými sa výskumníci pri analýze chýb stretávajú, Corder 

navrhuje komplikovaný postup pre ich identifikáciu. Rozlišuje tak tri typy tlmočenia chýb 

žiakov:

a) obvyklá/normálna interpretácia (normal interpretation) – analytik dokáže pripísať 

význam ku výpovedi na základe pravidiel cieľového jazyka

b) dôveryhodná interpretácia (authoritative interpretation) – vyžaduje si opýtanie sa 

žiaka (ak je to možné), čo výpoveď znamená a tým pádom sa urobí dôveryhodná 

rekonštrukcia

c) prijateľná interpretácia (plausible interpretation) – získava sa odkazovaním sa na 

kontext, v ktorom bola výpoveď vyprodukovaná alebo doslovným prekladom do 

žiakovho materinského jazyka. (Ellis 1994: 52)

Pri pohľade na prekladové cvičenie v našom teste, môžeme usúdiť, že väčšina chýb, ktoré 

žiaci urobili sú jednoznačne idiosynkratické. Pri analýze chýb sme použili obvyklú/normálnu 
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a prijateľnú interpretáciu. Keďže sme dokázali určiť ako dané chyby vznikli, nebolo potrebné 

robiť dôveryhodnú interpretáciu.

2.2.3 Deskripcia chýb

Deskripcia chýb obsahuje porovnanie žiakových idiosynkratických výpovedí 

s rekonštrukciou týchto výpovedí v cieľovom jazyku. Vyžaduje si pozornosť na povrchové 

vlastnosti žiakových výpovedí (v tomto štádiu sa ešte nesnažíme identifikovať zdroj chýb). 

Niektorí výskumníci cítia potrebu odlišovať deskripciu chýb a vysvetlenie chýb. Napríklad 

Dulay, Burt a Krashen (1982), argumentujú, že potrebujú deskriptívne taxonómie chýb, ktoré 

sa sústredia iba na pozorovateľné povrchové vlastnosti, ktoré slúžia ako základ pre ďalšie 

vysvetlenia.

Pravdepodobne najjednoduchší typ deskriptívnej taxonómie je založený na jazykových 

kategóriách. Tento typ je blízky tradičnej analýze chýb určenej pre pedagogické účely, keďže 

jazykové kategórie korešpondujú so školskými sylabami a s jazykovými učebnicami. 

Napríklad si môžeme určiť všeobecné jazykové kategórie, ktoré potom rozložíme na 

jednotlivé menšie časti, respektíve kategórie a podkategórie. Takýto príklad môžeme nájsť 

v knihe The Gooficon: A Repair Manual for English z roku 1972 (Burt a Kiparsky). Iný 

model udávajú Politzer a Ramirez (1973), ktorý začínajú ešte viac zoširoka – s morfológiou, 

syntaxou a slovnou zásobou. Takéto taxonómie umožňujú ako veľmi detailný popis 

špecifických chýb, tak aj kvantifikáciu chýb v korpuse. (Ellis 1994: 54)

Alternatíva ku jazykovým kategóriám je povrchová stratégia. Tá ukazuje ako sa 

povrchová štruktúra mení pomocou operácií ako sú 

A) vynechanie (omission) – absencia prvku, ktorý sa musí objaviť v správne 

sformovanej výpovedi

B) pridanie (addition) – prezencia prvku, ktorý nepatrí do správne sformovanej 

výpovede

1. dvojaké označenie (double markings) – dve jednotky namiesto jednej nesú 

určitú informáciu (uveče ja ću idem u bioskopu),

2. regularizácia (regularizations) – nastáva, keď je pravidlo, ktoré platí pre 

určitú skupinu, uplatnené aj na výnimky (eat – eated, moći – možem, grad – gradi 

ako student - studenti),
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3. jednoduché pridanie (simple addition) – tiež nazývané v angličtine „grab 

bag“, v srbčine „korpa za otpatke“ (Babić 2016: 33), sú tie pridané chyby, ktoré 

nepatria ani do jednej z predošle uvedených chýb pridania, (Dulay a kol.: 1982: 

156-8)

C) dezinformácia (misinformation) – použitie nesprávnej formy morfému alebo 

štruktúry

1. regularizačné chyby (regularization) – vznikajú použitím pravidelného tvaru 

namiesto nepravidelného (runned namiesto ran, gooses namiesto geese),

2. archi-forma (archi-form) – vzniká vybraním jedného člena kategórie, ktorý 

predstavuje všetky ostatné členy tej kategórie (ja namiesto meni, mene, moj, 

moja),

3. alternujúce formy (alternating forms) – ako žiakove znalosti gramatiky 

a slovnej zásoby rastú, použitie archi-foriem často vedie ku voľnej alternácii 

rôznych členov triedy medzi sebou (Dulay a iní: 1982: 158-161) (those dogs, this 

cats, v srbčine je to často zamieňanie členov taj, ta, to),

D) nesprávne usporiadanie (misordering) – nesprávne umiestnenie morfému 

alebo skupiny morfémov vo výpovedi. (Ellis 1994: 55-6)

Aj keď taxonómie chýb založené na jazykových kategóriách a na povrchových 

stratégiách majú pedagogické využitie (napríklad ktoré chyby sú najčastejšie a preto si 

vyžadujú zvýšenú pozornosť), nehovoria nám veľmi ako sa žiaci učia druhý jazyk. V tomto 

ohľade je Corderova deskripcia chýb omnoho sľubnejšia. On rozlišuje tri typy chýb 

vzhľadom na ich systémovosť:

A) predsystémové chyby nastávajú, keď si žiak nie je vedomý existencie určitého 

pravidla v cieľovom jazyku. Tieto chyby sú náhodné.

B) systémové chyby vznikajú, keď žiak objavil pravidlo, ale je to to nesprávne.

C) postsystematické chyby sa objavujú, keď žiak ovláda správne pravidlo 

cieľového jazyka, ale používa ho nedôsledne (tj. robí chyby).

Aby sme mohli identifikovať tieto typy chýb, je nutné sa porozprávať so žiakom. Typ 

A nastáva, keď žiak nevie vôbec vysvetliť prečo vybral danú formu, typ B, keď žiak nie je 

schopný opraviť chyby, ale vie vysvetliť nesprávne pravidlo, ktoré použil a typ C, keď žiak 

dokáže vysvetliť pravidlo cieľového jazyka, ktoré sa obvykle používa. Takáto taxonómia si 

vyžaduje, aby mal výskumník prístup ku žiakom a aby žiaci boli schopní poskytnúť 
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vysvetlenia pre ich počínanie v druhom jazyku. Z tohto dôvodu je práca týmto postupom 

ťažká, keďže nie vždy je možné identifikovať z koľkých zložiek chyba pozostáva. Autor 

uvádza bezproblémový príklad „My name Alberto“, kde je jednoduché chybu určiť, avšak vo 

vete „I am worried in my mind“, nie je jasné čo predstavuje najlepšiu rekonštrukciu vety. Či 

je to možnosť „I am feeling worried“ alebo „I have a problem on my mind“. Aj v prípade, že 

máme žiaka k dispozícii, niekedy nie je možné vybrať si medzi týmito dvoma variantami. 

(Ellis 1994: 56-57)

2.2.4 Vysvetlenie chýb

Za predpokladu, že je možné identifikovať a opísať chyby, našim ďalším krokom je 

pokúsiť sa vysvetliť ich. Je to jeden z najdôležitejším krokov, keďže sa snaží ustanoviť 

procesy zodpovedné za učenie sa cudzieho jazyka.

Ako vyzdvihuje Taylor (1986) zdroje chýb môžu byť:

a) psycholingvistické (psycholinguistic) – týkajú sa spoznávania systému 

cudzieho jazyka  a ťažkostí, ktoré majú žiaci pri jeho používaní,

b) sociolingvistické (sociolinguistic) – vzťahujú sa na schopnosť žiaka 

prispôsobiť jazyk sociálnemu kontextu,

c) epistémické (epistemic) – týkajú sa žiakovho nedostatočného všeobecného 

prehľadu,

d) v štruktúre textu (in the discourse structure) – sú zamerané na problémy pri 

organizácii informácií do koheretného textu.

Vo všeobecnosti výskum akvizície cudzieho jazyka sa zameriava iba na prvý zdroj 

chýb zo štyroch spomínaných. Abbott hovorí, že cieľom ktorejkoľvek analýzy chýb je 

poskytnúť psychologické vysvetlenie. (Ellis 1994: 57-8)

Pri vysvetľovaní deviácií je tiež relevantné rozdelenie na chyby (errors) a mýlky 

(mistake), o ktorých sme už písali v predošlých kapitolách, kvôli vzájomnej závislosti týchto 

dvoch krokov v rámci analýzy chýb. Každá odchýlka od noriem cieľového jazyka môže 

reflektovať buď problém v performancii alebo v kompetencii. Je dobré vedieť rozpoznať dva 

rôzne druhy performačných chýb: tie, ktoré vyplývajú z rôznych druhov spracovávania chýb  

a tie, ktoré vyplývajú zo stratégií ako sú cirkumlokúcia a parafráza a ktoré žiaci používajú 

z dôvodu prekonania nedostatku vedomostí.
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Do vysvetlenia chýb patria aj kompetenčné chyby, o ktorých sme sa zmieňovali 

v úvode a ktoré majú početné príčiny. Richards rozlišuje tri:

1. interferenčné chyby (interference errors) sa objavujú ako výsledok 

používania elementov jedného jazyka počas používania jazyka druhého (ako príklad 

nám môže poslúžiť, keď Nemec povie v angličtine „I go not“*, pretože nemecký 

ekvivalent znie „Ich gehe nicht“),

2. vnútrojazykové chyby (intralingual errors) reflektujú všeobecné vlastnosti 

učenia sa pravidiel ako sú napríklad nesprávne zovšeobecňovanie, nekompletné 

použitie pravidiel a nedokázanie sa naučiť sa podmienky, za ktorých sa pravidlo 

používa,

3. rozvojové chyby (developmental errors) sa objavujú, keď sa žiak pokúša 

vybudovať hypotézy o cieľovom jazyku na základe obmedzených skúseností.

Väčšina výskumníkov rozlišuje medzi transferovými chybami a vnútrojazykovými chybami. 

Transferové chyby môžeme ďalej rozdeliť na:

1. prílišné rozšírenie analógie (overextension of analogy) – nastáva, keď žiak 

nesprávne použije jednotku, pretože zdieľa rovnakú jednotku s jeho materinským 

jazykom (napríklad Taliani učiaci sa po anglicky používajú slovo „process“ v zmysle 

„trial“, pretože talianske „processo“ nesie význam anglického slova „trial“),

2. transfer štruktúry (transfer of structure) – nastáva, keď žiak zužitkuje 

niektorú z vlastností ich materinského jazyka (fonologickú, lexikálnu, gramatickú 

alebo pragmatickú) namiesto tej v cieľovom jazyku. Toto je všeobecne známe ako 

transfer.

3. medzijazykové/vnútrojazykové chyby (interlingual/intralingual errors) –

vznikajú, keď určitý rozdiel neexistuje v prvom jazyku (napríklad Talianski žiaci 

používajú v angličtine „make“ namiesto „do“, pretože v angličtine rozdiel medzi 

„make“ a „do“ neexistuje). (Ellis 1994: 58-9)

Vnútrojazykové chyby sa rozdeľujú na prílišné zovšeobecňovanie (over-

generalization), neznalosť výnimiek (ignorance of rule restrictions), neúplné použitie 

pravidiel (incomplete application of rules) a hypotézy falošných konceptov (false concepts 

hypothesized), o ktorých už sme hovorili podrobne v úvode.
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2.2.5 Evaluácia chýb

Kým všetky doterajšie stupne analýzy chýb obsahovali výskum chýb z hľadiska žiaka, ktorý 

ich robí, evaluácia chýb obsahuje úvahu o tom, aké účinky majú chyby na žiaka. Tento efekt 

môže byť zmeraný buď s ohľadom na adresátove porozumenie významu alebo ako jeho 

emocionálnu odpoveď na chybu. Štúdium evaluácie chýb sa rozrástlo v 70. a 80. rokoch 20. 

storočia, kedy bolo výslovne motivované túžbou zlepšiť jazykovú pedagogiku.

Evaluácia chýb upriamuje pozornosť na:

a) adresáta (respektíve posudzovateľa), ktorý môže byť rodený hovoriaci alebo 

nerodený hovoriaci a ktorý je buď expert (učiteľ jazyka) alebo neexpert,

b) chyby, ktoré budú posudzovať, ktoré zahŕňajú sémantiku, lexiku rôzne 

gramatické funkcie a výslovnosť,

c) spôsob, akým ich budú posudzovať.

Použité nástroje, ktorými sa budú chyby posudzovať, varírujú mnohými spôsobmi. Vo 

väčšine prípadov sa skladajú zo zoznamu viet, ktoré sú bez kontextu a obsahujú buď jednu 

alebo viacero chýb. Tieto vety sú väčšinou vyňaté zo skutočných príkladov žiackeho jazyka 

(väčšinou z písaných kompozícii), ale sú niekedy neprirodzené. V niektorých štúdiách sú vety 

dané do kontextu. Chyby môžu byť prezentované ústne, ale sú väčšinou podávané písomne. 

Posudzovatelia môžu byť požiadaný, aby zhodnotili

a) zrozumiteľnosť vety, ktorá obsahuje chyby,

b) závažnosť alebo prirodzenosť chýb,

c) stupeň iritácie, ktorú vzbudzuje.

Niekedy môžu byť požiadaný, aby opravili chyby a aby udali dôvody, prečo posúdili 

niektoré chyby ako špeciálne problematické. V niektorých štúdiách je testované aj ako 

posudzovatelia chápu mylné vety. (Ellis 1994: 63)

Štúdium evaluácie chýb určilo tri hlavné výskumné otázky:

1) Sú niektoré chyby považované za viac problematické ako iné?

2) Sú rozdiely v evaluáciách rodených hovoriacich a nerodených hovoriacich?

3) Aké kritéria používajú posudzovatelia pri evaluácii žiackych chýb?
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Rodení hovoriaci majú tendenciu posudzovať viac lexikálne chyby ako gramatické chyby. 

Taktiež majú sklon posudzovať globálne gramatické chyby ako viac zasahujúce do chápania 

než chyby lokálne. Globálne chyby (global errors) sú definované ako chyby, ktoré 

ovplyvňujú celkovú organizáciu vety. Napríklad nesprávny slovosled, chýbajúce alebo 

nesprávne umiestnené vetné konektory (v angličtine) atď. Na druhej strane lokálne chyby sú 

chyby, ktoré ovplyvňujú jeden vetný element (napríklad morfologické chyby). Rodení 

hovoriaci sa taktiež skôr zaoberajú s vkladaním (insertion) ako s vynechávaním (omission) 

alebo s nesprávnym výberom (wrong choice errors). Napriek tomu je nutné dodať, že v 

posudzovaní rodených hovoriacich existujú výrazné variácie. Vann, Meyer a Lorenz (1984) 

zistili, že akademický pracovníci inklinujú ku posudzovaniu všetkých chýb ako 

rovnocenných. Pokusy identifikovať hierarchiu chýb vzhľadom ku ich zrozumiteľnosti tiež 

nebolo úspešné.

Existujú však jasné rozdiely medzi posudkami vytvorenými rodenými a nerodenými 

hovoriacimi. Nerodení hovoriaci sa zdajú byť prísnejší čo sa týka morfologických a logických 

chýb v porovnaní s rodenými hovoriacimi. Avšak majú sklon hodnotiť lexikálne a globálne 

chyby menej závažne ako rodení hovoriaci.

Rodení hovoriaci sa viac zaoberajú vplyvom chyby na chápanie, zatiaľ čo nerodení hovoriaci 

sú viac ovplyvnení žiackymi myšlienkami, čo konštituuje základné pravidlá cieľového jazyka.

Davies (1983) pripomína, že nerodení hovoriaci budú ovplyvnení množstvom faktorov, ktoré 

sa týkajú kontextu, ktorému sa venujú. V tom prípade budú nerodení hovoriaci ovplyvnení ich 

vedomosťami o sylabe a učebnici, ktorú žiaci používajú a explicitnými znalosťami ich 

materinského jazyka. Na transferové chyby bude nahliadané zhovievavo, ale gramatické 

štruktúry, ktoré sa už žiaci učili budú považované za viac závažné. (Ellis 1994: 63-6)
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2.3 Použité metódy

Na základe analýzy chýb, ktorú uvádza Corder sme pri našej práci využili 4 z 5 uvádzaných 

postupov analýzy chýb – zhromaždenie vzoriek jazyka žiaka (collection of a sample of learner 

language), identifikáciu chýb (identification of errors), deskripciu chýb (description of errors) 

a vysvetlenie chýb (explanation of errors). Evaluáciu chýb sme vynechali z dôvodu, že 

posudzovateľ chýb je v tomto prípade iba jeden (s materinským jazykom slovenským 

a srbským) a tým pádom by tento krok nemal v našom výskume žiaden prínos.

Ako sme už písali, pri zhromažďovaní vzoriek jazyka žiaka bola použitá obsiahla vzorka 

respondentov (50), z ktorých sme sa snažili informácie vymámiť (pomocou prekladu slov 

a viet) a taktiež získať pomocou testu. Chyby budeme analyzovať na základe porovnania 

s našim cieľovým jazykom, ktorým je štandardný srbský jazyk a nebudeme brať do úvahy 

rozdelenie chýb na chyby a mýlky (errors, mistakes). Chyby sa identifikujú bez prítomnosti 

žiaka pomocou normálnej interpretácie, v ktorej sme dokázali pripísať význam ku výpovedi 

na základe pravidiel nášho cieľového jazyka a tiež pomocou prijateľnej interpretácie, kde 

odkazujeme na kontext, v ktorom bola výpoveď vyprodukovaná, respektíve môžeme použiť 

doslovný preklad do žiakovho materinského jazyka. Pri deskripcii chýb sme sa rozhodli 

použiť systém založený na jazykových kategóriách a podkategóriách.

Jednotlivé otázky testu najprv zaradíme do určitej jazykovej kategórie, opíšeme ich, 

analyzujeme a následne prejdeme ku ďalšiemu kroku analýzy chýb, ktorú uvádza Corder a to 

je vysvetlenie chýb. Keďže v našej práci sa nezaoberáme veľkým množstvom rôznych 

cudzích jazykov, ale iba jazykmi slovanským, je možné zistiť, či dochádza ku medzijazykovej 

interferencii medzi týmito jazykmi. Je možné, že narazíme dokonca aj na prípady 

vnútrojazykovej interferencie, kde sa žiaci budú snažiť použiť skôr naučené elementy na 

elementy neskôr naučené. V našom prípade sú do výskumu zaradení žiaci s hlavne českým 

a ruským materinským jazykom, avšak vyskytujú sa aj prípady respondentov, ktorí majú dva 

materinské jazyky (napríklad srbčina-čeština, čeština-slovenčina, čeština-bulharčina atď.). Čo 

je pre náš výskum taktiež veľmi smerodajné je druhý slovanský jazyk respondentov, ktorý sa 

učili (alebo ktorý ovládali) pred učením sa srbského jazyka. Tieto jazyky sú u študentov 

taktiež rôzne: stredoeurópske jazyky – slovenčina, čeština (pre respondentov s ruským 

materinským jazykom), poľčina, juhovýchodoeurópske jazyky – chorvátčina, slovinčina, 

macedónčina, srbčina (pre bilingválnych respondentov), východoeurópske jazyky – ruština 

a bieloruština. Najčastejšie spomínané druhé slovanské jazyky sú slovenčina a ruština.
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2.4 Stanovené hypotézy

Skúmaná tematika a cieľ výskumu bol bližšie špecifikovaný hypotézami, aby ho bolo 

možné podrobnejšie overiť.

1. Slovanský jazyk alebo jazyky, ktoré sa žiaci učili pred akvizíciou srbčiny 

ovplyvňujú ich znalosti srbčiny,

2. Žiaci budú robiť najviac chýb pri kategórii slovies, pri podstatných menách 

(skloňovanie) a pri hláskových zmenách,

3. Bude možné vyskúmať aj vnútrojazykovú interferenciu.
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3 Jazykové kategórie

3.1 Slovesá

V tejto časti sa budeme venovať všetkým slovesným tvarom, ktoré sme použili 

v našom teste. Keďže materinský jazyk väčšiny našich respondentov je čeština, budeme práve 

z tohto jazyka pri porovnávaní so srbčinou vychádzať.

Slovesá (po srbsky glagoli) označujú temporálne dynamické dejové alebo stavové 

príznaky entitatívne poňatých javov. Autosémantické slovesá tak činia samostatne, 

synsémantické slovesá ako nositelia slovesných kategórií (verbalizátory) po doplnení 

autosémantiky.

Syntakticky sa finitné tvary slovies primárne a takmer výhradne uplatňujú v roli predikátu. 

Infinitívne slovesné tvary nadobúdajú platnosť iných vetných členov.

Po morfologickej stránke patria slovesá ku plnovýznamovým ohybným slovným druhom. Ich 

flexia spočíva v časovaní – konjugácii. Paradigma je tvorená jednoduchými (syntetickými) 

a zloženými (analytickými) tvarmi. Z nezávislých gramatických kategórií vyjadrujú 

syntetické finitné tvary slovies osobu, spôsob, čas, slovesný rod, vid a závisle vyjadrujú 

gramatické číslo. Infinitívne tvary nevyjadrujú kategóriu osoby. (Štícha 2013: 85-86)

Srbské slovesné tvary, ktoré rozlišujú kategórie osoby (lice) a čísla (broj) sa volajú 

osobné slovesné tvary (lični/finitni glagolski oblici). Z kategórie času sú to tvary prézenta, 

perfekta, imperfekta, aoristu, plusquamperfekta a futura I. Z kategórie spôsobu imperatív, 

kondicionál a futur II. Osobu a číslo nevyjadrujú neosobné slovesné tvary (bezlični glagolski 

oblici). Sem patrí infinitív, prechodník prítomný (glagolski prilog sadašnji), prechodník 

minulý (glagolski prilog prošli), príčastie minulé (radni pridev), príčastie trpné (trpni pridev). 

(Klajn 2005: 103)

Slovesné tvary v češtine môžeme rozdeliť na slovesné tvary určité a neurčité. Určité slovesné 

tvary sú tie, pri ktorých je možné určiť osobu, čas a spôsob. Z kategórie času je to prézent, 

perfektum a futúrum a z kategórie spôsobu indikatív, imperatív a kondicionál. Medzi neurčité 

slovesné tvary v češtine patrí príčastie minulé, príčastie trpné, prechodník prítomný, 

prechodník minulý a infinitív. (Štícha 2013: 451)

Srbské a české slovesné tvary delíme na jednoduché a zložené (prosti i složeni 

glagolski oblici). 
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Slovesný čas (tempus) je gramatický prostriedok orientujúci čas deja/stavu voči času 

komunikácie, hlavne produkcie komunikátu (vyjadruje tzv. čas 

základný/objektívny/absolútny) alebo voči času iného deja (vyjadruje tzv. čas relatívny). 

Stredom absolútnej časovej rady je prítomnosť, ktorá vyjadruje prítomný čas – prézent. Ten 

zahrňuje čas hovoru bez jasného vymedzenia sa voči času „pred prítomnosťou“, tj. voči 

minulosti, ktorú vyjadruje minulý čas – préteritum, a „po prítomnosti“, tj. voči budúcnosti, 

ktorú vyjadruje budúci čas – futurum. Absolútny slovesný čas môžu vyjadrovať iba slovesné 

tvary oznamovacieho spôsobu.

Relatívny čas spočíva vo vyjadrení súbežnosti alebo tesnej súslednosti dejov/stavov 

a vyjadrujú ho tvary prechodníkov. Okrem toho sa uplatňuje pri distribúcii kategórie času 

v texte, kde sa nielen v ňom prejavuje veľmi tesná súvislosť slovesného času s kategóriou 

vidu (Trošku poposedával, současně dočetl a dokouřil, pak zamáčkl oharek.) (Štícha 2013: 

437)

3.1.1 Prézent

Prézent je vyjadrovaný jednoduchými slovesnými tvarmi, ktorých tvarotvorným 

základom je prézentný kmeň slovesa. Ide o čas bezpríznakový, preto je jeho sémantika vágna 

a uplatnenie široké: o hraniciach času komunikácie ako prítomnosti rozhoduje autor. Prézent 

tak nemusí vyjadrovať iba aktuálnu bodovú prítomnosť, ale aj reálne vzdialenejšiu minulosť 

siahajúcu do prítomnosti (Od dětství má něco s pravou nohou.), blízku budúcnosť (Už si to 

píšu.), trvalosť (Píšu v arménštine.), priebežnú opakovanosť (Psávám v kuchyni.), alebo 

mimočasovú platnosť. (Štícha 2013: 437)

V češtine existuje 9 nepravidelných slovies: být, mít, chtít, jít, bát se, spát, stát, vědet. 

Nepravidelnosti v časovaní týchto veľmi frekventovaných slovies sú dôsledkom historického 

vývoja slovanských jazykov a datujú sa ďaleko do minulosti.

Sloveso být má v tvorení jednotlivých tvarov najviac nepravidelností. Prézentné tvary 

sa tvoria nepravidelne od koreňa jes-/js- koncovkami v singulári -em, -i a v pluráli -me, -te, -

ou. Tvar 3. osoby mal v staršej češtine koncovku -t (jest), ale v dnešnej češtine ide o špeciálny 

izolovaný tvar je.

Záporné tvary slovesa být sa tvoria na rozdiel od srbčiny pravidelne (nejsem), iba tvar 

3. osoby sg. má odlišne tvorený tvar není.
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Prézentné tvary slovesa mít sa tvoria podľa vzoru dělat (-m, -š, -Ø, -me, -te, -jí). 

Negácia sa pri ňom taktiež tvorí pravidelne.

Sloveso jít tvorí tvary prézenta od tvarotvorného základu jd- rovnakým spôsobom ako 

tvary slovies 1. triedy typu nést (jdu, jdeš, jde, jdeme, jdete, jdou).

Tvary prézenta od slovesa chtít sú tvorené od základu s alternáciou -ť alebo -c (chť- x 

chc-). Tvar 3. osoby pl. odpovedá slovesám typu sázet tvoria sa od neho tvary, ktoré 

pravidelné slovesá tvoria od prítomného kmeňa (chci, chceš, chce, chceme, chcete, chtějí).

Prézentné tvary nedokonavého slovesa jíst sa tvoria od základu jí- analogicky so 

slovesami typu trpět. Iba 3. os. pl. má odlišný základ jed- (jím, jíš, jí, jíme, jíte, jedí).

Sloveso vědět tvorí tvary prézenta od základu ví- analogicky so slovesami typu trpět.

Taktiež iba 3. os. pl. má odlišný základ věd- (vím, víš, ví, víme, víte, vědí). (Štícha 2013: 496-

502)

Prézent v srbčine je od toho českého prézentu v niektorých bodoch odlišný. Koncovky 

prézenta sú v singulári -m, -š, 0 a v pluráli -mo, -te, -(j)u alebo -e, na rozdiel od českých (sg.: -

m/-i/-u; -š; -á/-í/-e; pl.: -me; -te; -ají/-(ej)í/-ou). V 3. osobe plurálu majú koncovku -ju 

slovesá ako napríklad kopati (kopaju), koncovku -e majú slovesá s prézentným základom s -i 

napr. govoriti, živeti (govorim - govore, živim - žive) a koncovku -u majú slovesá ako 

napríklad pisati (pišu). Slovesá moći a hteti sú výnimkami a 1 os. sg. prézenta má koncovku -

u (mogu, hoću). (Piper 2013: 167)

3 osoba plurálu, ktorá je pre mnoho študentov obťažná, má však niekoľko pravidiel, 

ktorých je dobré sa pridržiavať:

1) Ak sa 1. os. sg. končí na -im, koncovka pre 3. os. pl. je -e (vidim – vide),

2) Ak sa 1. os. sg. končí na -em koncovka bude -u (kažem – kažu),

3) Ak sa 1. os. sg. končí na -am tak je koncovka -ju (dam – daju, čitam – čitaju),

4) Slovesný základ v 3. os. pl. sa odlišuje od ostatných slovies pri slovesách 

končiacich na -ći (-čem) – peći-pečem, seći-sečem, tući-tučem a to tak, že sa mení z č 

na k – peku, seku, tuku a táto zmena nastáva pred koncovkami -em, -eš, ale nie pred -u.

(Piper 2013: 167-8)

Otázka v srbskom jazyku sa tvorí dvoma spôsobmi. Tým prvým je inverzia slovesa 

a subjektu, kde po slovese obligatórne nasleduje opytovacia enklitika li – Deca spavaju. 

Spavaju li deca? Pomocné slovesá biti a hteti namiesto enklitických tvarov používajú plné 
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tvary – Jesam li dobro uradio? Hoće li brzo ozdraviti? Druhým spôsobom je použitie da li na 

začiatku vety. (Klajn 2005: 103)

Zvratné slovesá sú zvláštnym a pozoruhodným druhom slovies, a to ako z hľadiska 

súčasného stavu českého jazyka, tak  aj z hľadiska situácie v rôznych jazykoch. V češtine sa 

jedná o slovesá, ktoré sú zložené z dvoch slovných tvarov tvoriacich jeden významový 

a formálny celok: zo základového tvaru slovesa zloženého zo slovesného kmeňa a koncového 

sufixu (dívat, sednout) a z voľného morfému se alebo si (dívat se, sednout si). Malá skupina 

slovies v českom jazyku využíva tiež inštrumentálny tvar sebou (vrtět sebou).

Voľný morfém se bol v minulosti nazývaný zvratným zámenom, avšak tento názov sa 

pre neho dnes už nepoužíva, pretože funkciu zámena má morfém se iba vo voľnom 

syntaktickom spojení slovesa a zámena se (napríklad vidět se, nenávidět se). Ak sa jedná 

o formálne-lexikálny celok (napr. reflexiva tantum – bát se, dívat se), slovo se tu už nie je 

zámenom a preto ho nazývame voľný morfém se. Od zvratných slovies je taktiež nutné 

odlišovať aj reflexívne syntaktické konštrukcie. (Štícha 2013: 429-431)

V 3. os. sg. v srbskom jazyku sa sloveso je takmer vždy vypúšťa, pretože splýva 

s predchádzajúcim zámenom se: On se rodio 1797. godine. Je to obvyklejšie ako veta On se 

je rodio 1797. godine. (Klajn 2005: 118) Čeština na rozdiel od srbčiny nedisponuje pri 

slovesách v minulom čase v 3. osobe sg. a pl. pomocným slovesom a teda tvar 3. osoby 

singuláru je v oboch jazykoch podobný (Narodil se v roce 1797.).

Negácia sa v češtine gramaticky vyjadruje špeciálnymi výrazmi, ktorým sa obvykle 

hovorí záporky.

Medzi záporky patrí prefix ne-, ktorý je možné pripojiť ku akémukoľvek slovesnému 

tvaru. Napríklad jsem – nejsem, byl – nebyl, bude – nebude, buď – nebuď, udělán – neudělán 

atď. (Štícha 2013: 747)

Pre negáciu v srbskom jazyku sa taktiež používa častica ne, ale je potrebné si pri nej 

dávať pozor na umiestnenie enklitík. (Lift ne radi. Ne biste dugo čekali.) Slovesá imati, biti 

a hteti majú špeciálne tvary negácie, ktoré sa píšu dokopy nemam, nisam, neću. Je taktiež 

potrebné dodať, že posledné dva tvary sa používajú ako pomocné slovesá pri tvare negácie 

perfekta (nisam) a pre tvar negácie futúra (neću). Pre negáciu otázky sa používa hlavne zápor 

s enklitikou li – Ne biste li hteli malo torte? (Klajn 2005: 104)
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3.1.2 Préteritum

Préteritum situuje dej/stav na časovú os pred široko vymedzený čas hovoru, respektíve 

dej/stav v tejto dobe aspoň začal (Včera jsem rozečetl další knížku.). Výrazová forma 

odpovedá perfektu – je zložená z príčastia minulého (plnovýznamového, fázového alebo 

modálneho slovesa) a prézentných tvarov slovesa být (ktoré sa v 3. osobe sg. a pl. explicitne 

nevyjadrujú, uplatňujú sa ako nulový morfém). Perfektálnu sémantiku (ako napr. v angličtine) 

systémovo nemá. Uzavretosť deja v minulosti môže, ale nemusí (v závislosti na slovesnom 

vide) vyjadrovať. Časovú opozíciu typu préteritum vs. perfektum súčasná čeština nemá. 

(Štícha 2013: 439)

3.1.3 Perfektum

V srbskom jazyku sa na rozdiel od češtiny najčastejšie používa perfektum (v srbčine 

perfekt). Skladá sa z príčastia minulého a z enklitických tvarov prézenta slovesa biti 

(video/videla sam). V srbčine existuje taktiež tvar pluskvamperfekta, tomu sa však v tejto 

práci venovať nebudeme.

3.1.4 Aorist

Aorist v srbskom jazyku označuje dej, ktorý sa stal bezprostredne pred súčasným 

dejom a používa sa pre rozprávanie v hovore a písomnom prejave. (Piper 2013: 170) 

V bežnom hovore sa používa pre vyjadrenie nejakých silnejších emócii (Šta uradi, čoveče! 

Rekoh ja tebi! Ode voz!) (Klajn 2005: 121) Koncovky aoristu sú nasledovné: -h, -0, -0, -smo, -

ste, -še. (Piper 2013: 170)

3.1.5 Futúrum

V češtine vytvárajú formy futúra iba nedokonavé slovesá a to predovšetkým 

analyticky – futúrom slovesa být a infinitívom plnovýznamového (respektíve modálneho 

alebo fázového) slovesa (budu prosit).

Synteticky – prefixom po-/pů- – tvorí futúrum iba obmedzený okruh slovies 

označujúcich pohyb alebo nesúcich sémantický rys pohybu v nocionálnom význame a pre 
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niektoré slovesá označujúce zmenu stavu alebo trvanie stavu: pojede, půjde, poletí, popluje, 

poteče, ponese, povede, atď. Pri niektorých slovesách môžu byť v závislosti od sémantiky 

použité oba tvary (budou nést – ponesou, bude vést – povede). (Štícha 2013: 439)

V srbčine sa na rozdiel od češtiny budúci čas tvorí s pomocným slovesom hteti (nie 

biti). Futúrum v srbčine má jednoduchý aj zložený tvar. Jednoduchý tvar sa skladá z dvoch 

slovesných tvarov, v ktorom ten kratší tvar pomocného slovesa hteti nesie gramatický význam 

budúceho času – razume-ću. Tvary pomocného slovesa sú -ću, -ćeš, -će, -ćemo, -ćete, -će. 

Zložený tvar sa skladá z infinitívu a z kratšieho tvaru pomocného slovesa hteti – ja ću krenuti.

(Piper 2013:  172-3)

3.1.6 Futur II

Futur II je zložený tvar, ktorý sa ako jediný používa vo vedľajších vetách a to 

podmienkových, časových a relatívnych vetách. Predstavuje budúci čas, ktorý je súbežný 

s iným budúcim dejom. Tvorí sa z prézenta s významom futura slovesa biti a príčastia 

minulého. Futur II nedokonavých slovies vyjadruje budúci dej, ktorý je súbežný s iným 

budúcim dejom – Spremiću stan dok ti budeš spavao. Futur II dokonavých slovies vyjadruje 

budúci dej odohrávajúci sa pred iným budúcim dejom – Uzmi ono što budeš našao. (Klajn 

2005: 124)

3.1.7 Vid

Slovesný vid (aspekt) je vlastnosť slovesa vyjadrovať rôznymi tvarmi toho istého 

slovesa ako lexikálnej jednotky protiklad dokonavosti (perfektívnosti) a nedokonavosti 

(imperfektívnosti) deja a to na báze toho istého dejového významu.

Dokonavý vid (napr. nakoupit) má význam, ktorý zahŕňa začiatok, priebeh a koniec 

deja, teda označuje dej z hľadiska jeho časovej ohraničenosti začiatkom a koncom. Napríklad 

nakoupí znamená „začne nakupovať, bude nakupovať a dokončí nakupovanie“ pričom dôraz 

je kladený na záverečnú fázu deja, teda na jeho dokončenie. V češtine existujú ešte špeciálne 

triedy dokonavých slovies a to sú slovesa okamžitá (momentální), v ktorých význame 

začiatok a koniec dej splýva – sú to niektoré slovesá s kmeňotvorným sufixom -nou-

(bodnout, kopnout) a s kmeňotvorným sufixom -i- (odskočit) a kapacitiva – tj. dokonavé 
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slovesá, ktoré vyjadrujú schopnosť vykonať určité množstvo deja označeného slovesom 

(uzvednout).

Nedokonavý vid (napr. nakupovat) má význam z vidového hľadiska protikladný. 

Predovšetkým nezhŕňa zavŕšenie deja, teda záverečnú fázu, ale nezahŕňa ani počiatočnú fázu, 

pretože jeho významom je referovať o priebehu a/alebo kvalite deja bez ohľadu na jeho 

začiatok alebo koniec.

Nedokonavé slovesá, ktoré tvoria vidové dvojice s okamžitými slovesami nevyjadrujú 

nepretržité trvanie deja, ale rýchle opakovanie krátkych úsekov deja vo veľmi krátkych 

intervaloch za sebou (napr. bodat, kopat, vykřikovat). Tieto slovesá nazývame frekventatíva.

Nie všetky perfektíva s kmeňotvorným sufixom -nou- majú význam okamžitého deja. 

Napríklad perfektíva upadnout, uvadnout majú prostý perfektívny význam (rovnako ako 

koupit, navařit) a ich nedokonavé protiklady už nemajú frekventatívny význam, ale majú 

význam prostého imperfektíva, ktorý vyjadruje neohraničené trvanie (upadat, uvadat).

Kategória vidu sa prelína s kategóriou času, keďže v češtine sa dokonavosť uplatňuje 

iba v rámci budúcnosti a minulosti, avšak nie prítomnosti (nedokonavé – pracovala, pracuje, 

bude pracovat; dokonavé – vypracovala, x, vypracuje). 

Odvodzovaním dokonavých slovies predponami zo slovies nedokonavých vznikajú 

vidové opozície. Ku perfektivizácii slúžia takmer všetky predpony, avšak len u niektorých 

z nich a niektorých slovies nedochádza pri prefixácii ku žiadnej či ku výraznejšej premene 

základového pojmového významu (napr. hradit – uhradit, brzdit – zabrzdit, číst – přečíst).

Prefixy, ktoré menia nedokonavý vid na dokonavý vid a zároveň nejako výrazne 

modifikujú význam základového slovesa, ten sa často týka tzv. spôsobu slovesného deja sú 

napr. do- (letět – doletět), na- (naletět), ob- (obletět), od- (odletět) atď. 

Vidové dvojice vznikajú aj odvodzovaním nedokonavých slovies z prefigovaných 

dokonavých slovies (dočíst – dočítat, rozdělit – rozdělovat). (Štícha 2013: 440-442)

Vidové opozície v srbčine (vidski par) nemajú žiadne jasne rozpoznateľné znaky 

o dokonavosti alebo nedokonavosti, ale ako radí Klajn, je lepšie sa ich naučiť rozpoznávať 

v rámci kontextu. Napr. dremati (nedokonavý vid) – dremnuti (dokonavý vid). Avšak pri 

slovesách môže dochádzať ku perfektivizácii, teda pretváranie nedokonavého slovesa na 

sloveso dokonavé. Utvára sa napríklad pomocou sufixu -nu- (-n-): mlatiti – mlatnuti, tresti –

tresnuti alebo napríklad pomocou prefixu od-. Spôsob, ktorý ale pozmení význam slovesa je 
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prefixácia slovies rovnako ako v češtine: pisati – napisati, čitati – pročitati atď. (Klajn 2005: 

107)

3.1.8 Slovesný spôsob

Kategória slovesného spôsobu je morfologickým prostriedkom vyjadrenia modality. 

Doplňuje tak lexikálne (modálne slovesá a častice) a syntaktické (formálne a funkčné typy 

viet a výpovedí) prostriedky.

Existujú tri slovesné spôsoby: oznamovací (indikatív), podmieňovací (kondicionál) 

a rozkazovací (imperatív). Pri indikatíve sa vyjadruje morfémami ako kategória osoby a čísla 

a pri kondicionáli a imperatíve zvláštnymi morfémami.

Indikatív má neutrálnu hodnotu sémantiky slovesného spôsobu a spočíva v prostom 

konštatovaní aktuálneho, minulého alebo budúceho stavu alebo deja. Prostriedkom vyjadrenia 

indikatívu sú osobné koncovky slovesa, poprípade tvary slovesa být. (Štícha 2013: 435)

Kondicionál vyjadruje podmienený stav alebo dej a je viazaný buď na relatívne 

splniteľnú podmienku, ktorou je kondicionál mimočasový/atemporálny (chodil bych) alebo 

na nesplniteľnú podmienku, ktorou je kondicionál minulý (byl bych chodil/býval bych 

chodil/byl bych býval chodil). Výrazovým prostriedkom kondicionálu sú zvláštne tvary 

slovesa být – bych, bys, by, bychom, byste, by – ktoré sú kombinované s príčastím minulým 

plnovýznamového, modálneho alebo fázového slovesa. Tvary kondicionálu minulého sú 

rozšírené o príčastie minulé slovesa být alebo bývat. Ak je zo zmyslu vety alebo textu jasné, 

že dej alebo stav je nevratný, a v tom prípade je podmienka spätne nesplniteľná, formy 

kondicionálu minulého sú nahradzované prítomnými formami. (Štícha 2013: 435-436)

V srbčine sa kondicionál nazýva potencijal a tvorí sa rovnako ako v češtine s 

pomocným slovesom biti, ktoré sa konjuguje. Príčastie minulé má dva alebo tri tvary: 

radio/radila bih, radio/radila/radilo bi, radio/radila/radilo bi, radili/radile bismo, 

radili/radile/radila biste, radili/radile/radila bi. (Klajn 2005: 113)

Imperatív modifikuje vecný význam slovesa v zmysle nevyhnutnosti jeho naplnenia 

z vôle autora. Aby bolo možné tento zámer dosiahnuť, imperatívne formy sú obmedzené na 2. 

osobu singuláru a plurálu (pokyny pre adresáta v individuálnej a kolektívnej reprezentácii 

a na 1. osobu plurálu (pokyny pre kolektív, ktorého je adresát súčasťou). Ako výrazový 
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prostriedok pritom slúži súbor špecifických koncoviek jednoduchých tvarov (napr. pošli, 

pozvedněte, vyjděme). (Štícha 2013: 435-436)

Rovnako ako v češtine sa v srbčine imperatív tvorí v 2. os. sg. a pl. a v 1 os. pl. Pre 3. 

osoby neexistuje žiaden zvláštny tvar, ale je možné ich utvoriť pomocou častice neka alebo 

nek a 3. os. sg./pl. – Neka uđe taj gospodin!, Nek se deca igraju! (Klajn 2005: 110) Opisný 

spôsob imperatívu v 3. osobe singuláru a plurálu sa v češtine tvorí rovnako a to pomocou 

žiadacej častice ať (Ať ten pán vejde! Ať si děti hrají!).

3.2 Substantíva

Substantíva ako pomenovania osôb, zvierat, rastlín a vecí v širokom zmysle (vrátane

predmetovo poňatých dejov, stavov, vlastností a kvánt) označujú entitatívne poňaté fakty. 

(Štícha 2013: 289)

Substantíva môžu mať jeden z troch menných rodov: maskulínum (mužský rod), 

feminínum (ženský rod) a neutrum (stredný rod). Rod substantíva je v českom jazyku ako 

jeho záväzná morfologická kategória daný príslušnosťou mena ku skupine skloňovacích 

typov (deklinačných paradigiem), ktoré sú zastúpené vzormi. Rod tým pádom morfologicky 

plynie zo spôsobu skloňovania a sám súčasne deklinačnú paradigmu vymedzuje. (Štícha 

2013: 296)

V češtine rovnako ako aj v srbčine existujú dve gramatické čísla singulár a plurál. 

V srbčine kategória duálu zanikla, avšak zachovala sa pri deklinácii niektorých substantív 

(napr. oko – mnogo očiju, uho – ušiju, ruka – ruku, noga – nogu, sluga – slugu). Má 

koncovku -u (v genitíve plurálu) na rozdiel od väčšiny podstatných mien, ktoré sa končia na -

a (mnogo sela, kuća). (Klajn 2005: 65) V českom jazyku ostali taktiež pozostatky duálu (napr. 

v tvaroch rukama, nohama, ušima, očima).

Pád substantíva vyjadruje vzťah ku inému členovi syntagmy a tým má pád výraznejší 

syntaktický dopad, keďže sa priamo podieľa na organizácii vetnej štruktúry.

Čeština a srbčina majú zhodne 7 pádov: nominatív, genitív, datív, akuzatív, vokatív, 

lokál (v srbčine lokativ) a inštrumentál. (Štícha 2013: 303)

3.3 Adjektíva

Adjektíva slúžia na vyjadrenie vlastností substančne poňatých javov a taktiež ich 

gramaticky nedynamický príznakov. Podobne ako substantíva svojimi tvarmi záväzne 
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vyjadrujú gramatický rod, číslo a pád (pri maskulínach aj životnosť). Na rozdiel od substantív 

ich však vyjadrujú ako závislé kategórie, ktoré sú dané gramatickou zhodou. Okrem 

prebratých substantívnych kategórií vyjadruje časť adjektív aj stupeň intenzity príznaku.

Každé adjektívum disponuje tvarmi troch rodov, v porovnaní so substantívom, ktoré 

má primárne len jeden rod a prípadný rodový protiklad je tvorený odvodzovaním. Rodové 

varianty adjektív sú hodnotené ako jediná lexéma a nie ako tri lexémy ako je to v prípade 

substantív.

Spodstatnené prídavné mená (substantivizované adjektíva) patria ku adjektívam iba 

svojou formou a typom deklinačnej paradigmy. Syntakticky zastávajú pozíciu substantív, sú 

morfologicky nezávislé a ich gramatické kategórie teda nie sú dané zhodou. Rod 

spodstatnených adjektív je substantívneho typu (rodové varianty sú tvorené prechýlením –

vrátný – vrátná). Nepomenúvajú vlastnosti, ale entitívne poňaté substancie. Ku 

substantivizovaným adjektívam patri okrem niektorých apelatív početné priezviská 

adjektívnej formy (Novotný/-á, Bílý/-á) a aj niektoré vlastné obyvateľské mená 

(Papenheimští, Vršovičtí). (Štícha 2013: 378-380)

Mená krajín a území, ktoré sa v srbčine končia na -ska, -čka a -ška sú spodstatnené 

prídavné mená, čo je vidieť hlavne v datíve a lokále Bačkoj, Nemačkoj, Norveškoj, Slovačkoj, 

Francuskoj, Hrvatskoj, Češkoj atď. (Piper 2013: 86)

V slovanských jazykoch existujú tri stupne adjektív: pozitív, komparatív 

a superlatív. Tvary pozitíva adjektív vyjadrujú základnú hodnotu nedynamického 

kvalitatívneho príznaku substancie. V našej práci sa budeme venovať hlavne komparatívu 

a od neho odvodeného superlatívu, keďže práve tieto spôsobujú študentom srbčiny najväčšie 

problémy.

Komparatív sa tvorí tvarotvornou príponou –(ej)ší/-(ěj)ší, -(č)í z tvarotvorného 

základu, ktorým je koreňový morfém pozitíva. Podľa zakončenia tvarotvorného základu môže 

byť súčasťou tvarotvorného formantu zmena predpríponového koreňového konsonantu, 

prípadne vokalická alternácia (hezký – hezčí, pestrý – pestřejší). Malá skupina adjektív tvorí 

komparatívne tvary zo supletívnych koreňov alebo má stupňovanie nepravidelné iným 

spôsobom (dobrý – lepší, špatný – horší, malý – menší, velký – větší, dlouhý – delší, sladký –

sladší).

Pri tvorbe komparatívu v srbčine sa používajú tri sufixy: -iji, -ji a -ši. Koncovka -iji sa 

pridáva väčšinou ku viacslabičným adjektívam (poznat – poznatiji, umoran – umorniji, 

okrugao - okrugliji atď.). Sufix -ji vyvoláva jotáciu predchádzajúcej spoluhlásky a väčšinou 
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sa pridáva ku jednoslabičným adjektívam (mlad – mlađi, drag – draži, tih – tiši). Prídavné 

mená končiace sa na -ak, -ek, -ok strácajú koncovku a nadobúdajú koncovku -ji (kratak –

kraći, uzak – uži atď). Koncovka -ši sa pridáva iba ku trom prídavným menám: lak – lakši, 

mek – mekši, lep – lepši. (Klajn 2005: 75-6)

Tvary superlatívu adjektív sa tvoria pomocou prefixu nej-, ktorý sa pripája ku tvarom 

komparatívu (nejrychlejší, nejlepší). Funkcia superlatívu je v rámci lexikálneho významu 

adjektíva vymedziť gramatickými prostriedkami intenzitu vlastnosti, ktorá je najvyššia (teda 

vyššia ako stredná, vyjadrená komparatívom). (Štícha 2013: 380-384)

Superlatív sa v srbčine tvorí podobne ako v češtine vo forme pripojenia prefixu naj- ku 

komparatívu: najpoznatiji, najnoviji atď. (Klajn 2005: 76)

Posesívne adjektíva môžeme rozdeliť na individuálne posesívne a druhovo posesívne. 

(Štícha 2013: 198) 

Tie adjektíva, ktoré majú individuálne posesívnu platnosť sa tvoria takmer výhradne 

od vlastných mien osôb a zvierat (Lukášův, Mariin, Micčin), od všeobecných mien osôb 

(doktorův, dívčin) a menej často od všeobecných zvieracích mien (sýkorčin zpěv).

Privlastňovacie maskulínne adjektíva, ktoré sú tvorené pomocou zloženej deklinácie 

sú odvodené od maskulínnych substantív rodovo variovaným slovotvorným formantom -ův (-

ova, -ovo), napr. otcův, otcova, otcovu atď.

Privlastňovacie feminínne adjektíva sú odvodené od feminínnych substantív rodovo 

variovaným slovotvorným formantom -in (-ina, -ino), napr. matčin, matčina, matčinu atď. 

(Štícha 2013: 387-388)

Druhovo posesívne adjektíva sú odvodzované sufixom -í (-cí, -čí) a tvoria sa ním 

takmer výhradne adjektíva od názvov zvierat. Pri derivácii dochádza ku bežným hláskovým 

alternáciám (pes – psí, pták – ptačí, blecha – bleší, racek – racčí). Sufix -í má v bežnom úze 

aj niekoľko adjektív odvodených od iných mien – napr. dívčí, boží, trpasličí. Od názvov osôb 

alebo neživých objektov so sufixom -í sa odvodzujú adjektíva len okazionálne, napr. sleční, 

vílí apod. (Štícha 2013: 205)

Privlastňovacie prídavné mená v srbčine sa buď končia pri feminínach na -in rovnako 

ako v češtine alebo pri maskulínach na -ov/-ev. Sufix -ev sa pridáva ku substantívam, ktoré sú 

zakončené na mäkkú spoluhlásku (Milošev, ježev, stričev). (Piper 2013: 123) Sufix -in sa 

okrem feminín pripája aj ku niektorým substantívam, ktoré končia na -a (tatin, kolegin, 

dedin). (Piper 2013: 235)
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3.4 Zámená

Množina slov, ktorá sa tradične chápe ako slovný druh zámen, má jednu spoločnú 

významovú vlastnosť: odkazovať na predmet komunikácie alebo na jeho vlastnosti inak než 

substantívnym názvom tohto predmetu alebo adjektívnym názvom jeho vlastnosti. (Štícha 

2013: 389-390)

V našom teste sme sa zamerali hlavne na privlastňovacie zámená, ktoré sa podľa 

učebníc vyučujú už v skorých štádiách akvizície a ktoré spôsobujú aj pokročilejším študentom 

problémy.

Posesívne zámená v češtine sú: můj, tvůj, jeho/její, náš, váš, jejich a svůj. Tieto 

zámená (okrem zámen svůj) sa líšia vyjadrovaním osoby a čísla. (Štícha 2013: 394)

Posesívne zámená v srbčine sú moj/moja/moje, tvoj/tvoja/tvoje, 

njegov/njegova/njegovo (njen/njena/njeno), naš/naša/naše, vaš/vaša/vaše, 

njihov/njihova/njihovo. (Klajn 2005: 81)

3.5 Predložky

Všetky predložky v českom aj v srbskom jazyku sa spájajú s určitým pádom. Jediným 

záväzne bezpredložkovým pádom v češtine je vokatív. Ostatné pády vytvárajú s predložkami 

väzby (napr. nominatívna väzba atď.). (Štícha 2013: 508)

3.6 Spojky a súvetia

Spojky vyjadrujú vzťahy medzi vetami v súvetí, ale aj mimo neho alebo taktiež 

vzťahy vetných členov. Okrem ich priraďovacej (koordinačnej) a podraďovacej 

(subordinačnej) funkcie upresňujú význam vety sémanticky.

Priraďovacie spojky (souřadící/parataktické spojky) sa nachádzajú v súvetí 

zlučovacom (v češtine slučovací), stupňovacom (stupňovací), odporovacom (odporovací), 

vylučovacom (vylučovací), príčinnom (důvodový), dôsledkovom (důsledkový), vysvetľovacia 

(vysvětlovací).

Podraďovacie spojky zahŕňajú v češtine spojky obsahové, časové, způsobové, 

příčinné, účelové, podmínkové, přípustkové, účinkové, výjimkové a srovnávací. (Štícha 2013: 

524-529)



42

3.7 Slovosled a enklitiky

Slovosled je možné definovať ako lineárne usporiadanie slov a vetných členov do 

skupín. Najpevnejšie pravidlo, ktoré ovláda češtinu sú příklonky (klitiky). Slovosled v češtine 

je najčastejšie prejavom komunikačného zámeru, ktorý sa nachádza v rámci písaného textu 

alebo prejavu. (Štícha 2013: 551-552)

Ak sa v srbskom jazyku v rámci jednej vety objavia dve, tri alebo viac enklitík, tak sa 

spájajú do skupín po sebe. Ak sa jedná o opytovaciu vetu, enklitika li je postavená pred 

ostatnými enklitikami (Na grani gavran, vidiš li ga? Gde li su moje naočare?). Slovesné 

enklitiky, okrem slovesa je sú postavené pred zámennými enklitikami (Da je tu, video bih ga. 

Da li sam ih ja upoznao? Maločas smo se vratili.) Je nasleduje po zámenách a to isté platí aj 

pre voľný morfém se (Videla me je. Ko li nam je pisao? Predstava im se dopala.) Čo sa týka 

rozloženia zámenných enklitík, datív sa nachádza pred genitívom a po genitíve nasleduje 

akuzatív (Mnogo nam ga je žao. Otkud njemu pismo, ko mu ga je doneo?). (Klajn 2005: 262)

3.8 Homonymá

Homonymá sa nachádzajú na všetkých úrovniach jazyka. Homonymum väčšinou 

dostáva rôzne významy náhodnou zhodou, či už je to v rámci jedného jazyka (rys x ris) alebo 

medzijazykovo (stan v srbčine a stan v češtine). (Štícha 2013: 32)

V češtine sa môžeme stretnúť s tromi spôsobmi vzniku homonymie. Sem patria slová 

rovnakého pôvodu (zapříť – dveře a zapřít – nepriznať), slová rôzneho pôvodu (puk – v hokeji 

a pochádza z angličtiny, puk – hrana na odeve z nemčiny) a slová, ktoré vznikli rozpadom 

polysémie (pokoj – miestnosť, pokoj – kľud). Z hľadiska formy na základe fonetických 

a grafických kritérií rozdeľujeme homonymá na homofóny (homonymné tvary sa zhodujú iba 

foneticky) a homografy (zhoda je iba grafická). Homonymá podľa rozsahu zhody 

v paradigme môžu byť čiastočné a úplné (zhodujú sa vo všetkých gramatických kategóriách). 

Ak si zoberieme konkrétny príklad medzijazykovej homonymie českej a srbskej, úplnej 

grafickej zhode môže brániť používanie rozdielnych písem (latinka v češtine a cyrilika 

v srbčine). Avšak latinka sa používa aj v srbčine a preto môže ku homografii dôjsť napr. 

srbské slovo = české písmeno a české slovo = srbské reč (tento príklad uvádzame aj v teste 

pri preklade slov zo srbčiny do češtiny). Čo robí homografiu na českej strane obťažnejšou je 

existencia x, y a digrafu ch a diakritické znamienka nad hláskami ď, ť, ň, ř. V českej abecede 

zase nenájdeme ć, đ (taktiež písané ako dj), digrafy lj, nj. Písmeno dž sa v češtine a v srbčine 
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objavuje väčšinou v slovách prevzatých z cudzích jazykov (džem – angličtina, buredžija –

turečtina).

Čo sa týka slovies v infinitíve v srbčine a češtine nie je dnes už možné, aby došlo ku 

absolútnej grafickej zhode (mota-ti v srbčine a mota-t v češtine). Niektoré tvary slovies 

v češtine, ako uvádza Václav Machek v knihe Etymologický slovník českého jazyka z roku 

1968, boli v minulosti zakončené na -ti a teda je možné, aby dochádzalo ku homografii. Pri 

porovnaní slovies v dnešnej češtine a srbčine, nájdeme homografné tvary jedného slovesa 

v ženskom a strednom rode: radila, radilo (v srbčine dělala, dělalo alebo pracovala, 

pracovalo), v češtine radila, radilo (po srbsky savetovala, savetovalo). V mužskom rode už 

ku zhode nedochádza: po srbsky rad-i-o (česky pracoval/dělal), v češtine rad-i-l (po srbsky 

savetovao). (Červenková 2013: 18-26)

3.9 Hláskové zmeny

Pri hláskových zmenách sa hlavne zameriame na zmeny v srbčine, ktoré nastávajú, 

pretože sú ovplyvnené hláskami stojacimi v ich bezprostrednej blízkosti. Hláskové zmeny sú 

v srbčine nasledovné:

a) asimilácia podľa znelosti (jednačenje po zvučnosti) – b-p (Srbija – srpski), d-t (sladak 

– slatka), z-s (bez kuće – beskućnik), ž-š (težak – teška), p-b (top – tobdžija), t-d (svat 

– svadba), k-g (burek – buregdžija), s-z (s Bogom – zbogom), č-dž (učiti – udžbenik),

b) asimilácia podľa miesta tvorby (jednačenje po mestu izgovora) – nastáva keď sa 

dentálne spoluhlásky s, z nachádzajú pred š, ž, č, ć, đ, dž, lj, nj a menia sa na š, ž (list –

lišće, nositi – nošnja, paziti – pažnja); spoluhláska n sa pred spoluhláskami b, p mení 

na m (stan – stamben, zelen - zelembać) a spoluhláska h sa mení pred spoluhláskami č, 

ć na š (orah – oraščić),

c) strata spoluhlásky (gubljenje suglasnika) – ak sa pri sebe nachádzajú dve rovnaké 

hlásky, z ktorých jedna je súčasťou kmeňa a druhá súčasťou sufixu/prefixu – rus + ski 

– ruski, od + deliti – odeliti. Výnimkou sú superlatívy v kombinácii s adjektívami na 

j- (najjači, najjasniji). Spoluhlásky t aj d sa strácajú pred afrikátami c, č, dž, ć a đ 

(otac – očev, zadatak – zadaci),

d) palatalizácia (palatalizacija) – je zmena velárnych spoluhlások k, g, h na č, ž, š. Ku 

tejto zmene dochádza vo vokatíve (junak – junače), pri pluráli substantív oko, uho 

(oči, uši), v odvodeninách (vuk – vučica), v tvaroch prézenta (peći – pečem),
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e) sibilarizácia (sibilarizacija) – alebo inak nazývaná druhá palatalizácia je zmena 

spoluhlások k, g, h na c, z, s pred samohláskou i napr. v pluráli substantív (radnik –

radnici), v datíve a lokále substantív na -ka, -ga, -ha (reka – reci, daska – dasci), 

v imperatíve (peci!) atď.

f) jotácia (jotovanje) – vzniká splynutím spoluhlásky s hláskou j (t-ć, d-đ, l-lj, n-nj, s-š, 

z-ž, k-č, g-ž, h-š, c-č, p-plj, b-blj, v-vlj, m-mlj) napr: mleti – meljem, mlad – mlađi, krv 

– krvlju...

g) zmena l na o (prelazak l u o) – dao/dala, bio/bila, topao/topla...

h) vkladné a (nepostojano a) – tak nazývame a, ktoré sa objavuje v niektorých tvaroch 

slova, aby sa rozbila skupina spoluhlások, ktorá nie je obvyklá (početak – početaka, 

sestra – sestara) (Klajn 2005: 29-39)

Hláskové zmeny v češtine, ktoré môžu študentov pri učení sa srbčiny mýliť, sú napr:

a) samohláska a sa zmenila na e (gen. muža – muže, na rozdiel od srbského a),

b) zmena ó na uo a potom na ů (kóň – kuoň – kůň, v srbčine o – konj),

c) zmena ú na au a potom na ou (súd – saud – soud, v srbčine sud),

d) úženie ie na í potom na é a nakoniec na í (viera – víra, v srbčine vera),

e) spoluhláska g sa zmenila na h (gora – hora, v srbčine sa g zachovalo),

f) druhá palatalizácia (v češtine nom. sg ruka – nom. pl. ruce, v srbčine nom. sg. ruka –

nom. pl. ruke). (Lamprecht 1986: 63-126)
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4 Použité otázky v teste

Do testu sme zaradili celú škálu otázok a tak sme vytvorili prierez gramatiky 

a pravopisu srbského jazyka, aby sme dokázali podrobne zmapovať znalosti žiakov. Tak ako 

v predchádzajúcej kapitole, aj túto kapitolu sme rozdelili na jednotlivé kategórie, kde 

podrobnejšie rozoberieme otázky uvedené v teste a zaradíme ich do jednotlivých jazykových 

kategórií (test obsahuje otázky v poprehadzovanom poradí, aby nedošlo ku dedukcii zámeru 

testu).

4.1 Slovesá

V poradí prvá otázka je zameraná na negáciu prézenta od slovesa biti (v češtine být). 

Na tomto mieste by sme chceli dodať, že keďže je test určený pre študentov od úrovne A1 až 

C2 museli sme sem zaradiť aj otázky, ktoré sa veľmi pokročilým môžu zdať veľmi ľahké.

Sloveso jesam, respektíve jeho enklitická forma sam (ja sam) v tvare negácie znie 

nisam a píše sa spolu. Zápor ne- sa v srbčine píše oddelene až na pár výnimiek ako je tomu 

napríklad pri tomto slovese (nisam, nemoj, neću, nemam).

Okrem správnej odpovede nisam sme na výber uviedli ďalšie dve odpovede a to je *ne 

su a *nesam. Z praxe vieme, že množstvo žiakov rado používa variantu *ja su a *ja nesu, 

preto sme sa rozhodli ju zaradiť aj do tohto testu. Varianta *nesam je vytvorená pravidelne 

spojením negácie ne- a 1. osoby prézenta od slovesa byť sam – *nesam.

Ďalšia otázka týkajúca sa slovies v srbčine je zameraná na časovanie slovesa trebati. 

Toto sloveso je špecifické tým, že má dva rôzne významy a v závislosti od jeho významu sa 

bude líšiť aj jeho premena. Vo vete Treba da kupimo karte za Exit má význam musieť, pretože 

je použité v spojení s ďalším slovesom (kupiti), ale napríklad vo vete Trebaju mi nove čizme 

je vo význame potrebovať, pretože sa tam nenachádza žiadne iné sloveso okrem slovesa 

trebati. (Klajn 1993: 180) V prvom prípade teda nebudeme časovať sloveso vzhľadom na 

osobu, ale bude stále v 3. osobe singuláru. V druhom prípade sa bude realizovať regulárna 

konjugácia. Študentov, ktorí sa pred srbčinou učili aj po chorvátsky, môže táto veta mýliť, 

keďže v chorvátčine sloveso trebati konjugácii podlieha. Ako ďalšie možnosti okrem tej 

správnej treba da kupimo sme uviedli *trebamo da kupimo (konjugácia oboch slovies)

a *trebamo kupiti (konjugácia slovesa trebati v spojení s infinitívom).
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Ďalšiu otázku sme zamerali na časovanie slovesa v prézente. Konkrétne sme si vybrali 

zvratné sloveso dosađivati se (nudit se). Toto sloveso sa časuje rovnako ako napríklad sloveso 

putovati (cestovat) ja putujem. A teda aj sloveso dosađivati se bude znieť ja se dosađujem. 

Množstvo študentov vychádza z tvaru infinitívu, od ktorého iba odtrhne infinitívnu koncovku 

-ti a namiesto nej pridá -m a preto si vyberá variantu *ja se dosađivam. Okrem tejto varianty 

sme pridali aj variantu *ja se dosađuju.

Formu futura v spojení s otázkou sme použili vo vete Da li ćete kupiti ove farmerke? 

Futúrum je na rozdiel od češtiny tvorené skráteným tvarom pomocného slovesa chcieť - hteti

(chtít) – ja ću, ti ćeš. Po pomocnom slovese, ktoré podlieha konjugácii, nasleduje buď 

infinitív (ja ću ići) alebo väzba da + prézent (ja ću da idem). Okrem správnej varianty Da li 

ćete kupiti ove farmerke? sme tým pádom zvolili aj variantu *Da li ćete kupite... a vetu 

s nesprávnym slovosledom *Da li kupiti ćete ove farmerke?

Keďže test vyplňovali aj žiaci, ktorí boli v znalosti srbského jazyka už pokročilí, 

zaradili sme sem aj otázku na formu aoristu, jednoduchú formu minulého času, ktorá sa dnes 

v srbčine už tak veľmi nepoužíva a keď áno, tak z dôvodu skrátenia výpovede alebo ako 

súčasť dialektu. Aby otázka nebola až príliš ťažká, opýtali sme sa čo znamená veta: „U pozno 

doba stigoh kući“. Ako možné odpovede sme uviedli Stići ću kući u pozno doba. (futúrum), 

Stigao sam kući u pozno doba. (perfektum) a Stigao bih kući u pozno doba. (kondicionál).

V nasledujúcej otázke (Na televiziji prikazuju novu emisiju.) je kameňom úrazu pre 

študentov výber správneho prefixu. Študenti pravdepodobne poznajú sloveso pokazivati 

(ukazovat). Pre vysielanie v televízii sa používa sloveso prikazivati (ako ďalšiu, avšak sem sa 

nehodiacu možnosť, sme uviedli ukazivati).

Opäť sa vraciame ku tvaru prézenta, ale tentokrát sme si vybrali negáciu slovesa imati

(mít) – nemati a píše sa opäť spolu – Nemam brata. Ako sme už uviedli pri prvej slovesnej 

otázke, zápor ne- sa v srbčine píše oddelene až na pár výnimiek ako je tomu napríklad pri 

slovesách nisam, nemoj, neću, nemam. Iné odpovede, ktoré sme žiakom poskytli boli *ne 

mam a *ne imam.

Ako tému ďalšej otázky sme použili formu prohibitíva, ako sa hovorí negácii 

imperatívu. V srbčine sa pre túto formu najčastejšie používa defektívne sloveso nemoj 
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(nemojmo, nemojte), ktoré sa používa v spojení s infinitívom (Nemoj mi prići!) alebo so 

spojkou da + prézent (Nemoj da mi smetaš!, Nemojte da kasnite!). Nemoj sa môže používať aj 

samostatne, keď je druhé sloveso známe z predošlej vety alebo z celkovej situácie. Napr. Da li 

da dođem? – Nemoj! (Nemoj doći!). (Piper 2013: 182) Pre potrebu nášho dotazníka sme 

použili vetu Nemojte rešavati poslednji zadatak! Zamerali sme sa tu ako na pravopis negácie 

imperatívu nemojte, ktoré sa píše vždy spolu. V tomto prípade sa s ním spája nedokonavá 

forma slovesa rešavati. Ako ďalšie možnosti sme uviedli *Ne mojte rešavati s tvarom 

oddeleného prohibitíva nemoj a *Nemojte rešiti, ktoré namiesto nedokonavého slovesa 

obsahuje sloveso dokonavé.

Pri otázke, kam sme zaradili sloveso moći sme zisťovali znalosť 1. osoby singuláru, 

ktorá v srbčine znie (ja) mogu. Toto sloveso, spolu so slovesom hteti tvoria výnimku v tom, že 

sa v 1. os. sg. končia na -u (mogu, hoću). Sloveso moći tvorí ďalšie osoby so zmenenou 

spoluhláskou v kmeni -ž- (možeš, može), čo mohlo byť pre našich žiakov mätúce. Z tohto 

dôvodu sme ako pre nich ďalšie varianty odpovede zvolili možnosti *možem a *možu.

Ako sme už uvádzali v časti o negáciách (záporkách), v srbskom jazyku sa zápor ne-

píše oddelene od slovesa. Tentokrát sme sa už nepýtali na slovesá, ktoré tvoria výnimky 

a spolu sa píšu (ako nisam, neću, nemam, nemoj), ale na negáciu plnovýznamového slovesa 

raditi – Oni ne rade ništa, samo se igraju na računaru. Ďalšie odpovede, ktoré si študenti 

mohli zvoliť boli *nerade a *ne radiju.

Forma futura I môže mať v srbskom jazyku dva tvary: jednoduchý a zložený. 

V jednoduchom tvare futura I kratšie tvary druhého slovesa (pomocného slovesa hteti) nesú 

gramatický význam budúceho času – napr. razume-ću. Zložený tvar futura I sa tvorí taktiež 

z krátkeho tvaru pomocného slovesa hteti a nachádza sa buď pred alebo po slovese 

v závislosti od syntaxe (napr. ja ću razumeti). My sme pre náš dotazník zvolili vetu Javiću ti 

se sutra. Ako ďalšie možnosti sme uviedli *Javi ću ti se sutra a *Javitiću se sutra. Krátky tvar 

pomocného slovesa hteti (ću, ćeš, će) predstavuje pre študentov problémy hlavne čo sa týka 

oddeľovania alebo písania spolu krátkeho tvaru tohto slovesa.

Pri ďalšej otázke sme opäť použili sloveso trebati, ale tentokrát bez ďalšieho slovesa 

a preto je samotné sloveso trebati nositeľom plnovýznamovosti. V tomto prípade znamená 

potřebovat, být potřebný a časuje sa regulárne (napr. trebam ti, trebaš mi). Konkrétne sme 
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použili vetu: Ti nas zoveš samo kad ti trebamo. Ako eventuálnu druhú a tretiu možnosť sme 

navrhli kad ti treba a *kad trebamo.

Sloveso praviti (dělat) v spojení s rôznymi prefixami nám v srbčine dáva rôzne 

významy. Preto sme nasledujúcu otázku (Kola su se pokvarila. Moram ih popraviti) zamerali 

na slovo opraviť – popraviti (popraviti kola/auto). Toto slovo môže študentov zvádzať ku 

homonymu popraviť niekoho. Sloveso napraviti, ktoré sme uviedli ako možnú odpoveď,

znamená niečo vyrobiť, napr. napraviti kolač a sloveso s prefixom is- ispraviti znamená 

taktiež opraviť (napr. chybu – ispraviti grešku ) alebo aj niečo vyrovnať. V žiadnom prípade 

to nemôže byť dopravný prostriedok.

V nasledujúcej otázke zameranej na slovesá, sme opäť využili problematiku aoristu 

a konkrétne jeho význam. Položili sme otázku: Rečenica „Šta bi?“ znači: Šta će biti?, Šta je 

hteo?, Šta se desilo?. Aorist bi v tejto otázke zvádza skôr ku forme kondicionálu, avšak sa 

týmto spôsobom z kontextu vyložiť nedá. Aorist slovesa biti je bih, bi, bi, bismo, biste, bi. 

Vetu Šta bi? je možné preložiť ako Šta se desilo?. 

Pri otázke zameranej na zvratné sloveso v tvare perfekta okrenuti se sa zaoberáme 

vynechávaním pomocného slovesa je v 3. osobe singuláru. Toto pomocné sloveso sa takmer 

vždy vynecháva, pretože sa spája s predchádzajúcim zvratným zámenom se. Napr. On se 

rodio 1959 godine. (Piper 2013: 169) Veta, ktorú sme použili v otázke je On se okrenuo

a okrem nej sme ako ďalšie možnosti uviedli *On se je okrenuo a *On je se okrenuo.

Forma kondicionálu v srbčine je problémom, ktorý trápi nielen žiakov, ale aj 

samotných rodených hovoriacich. Kondicionálu sme sa venovali podrobnejšie 

v predchádzajúcej kapitole. V tejto otázke sme sa zamerali ako na pravopisnú, tak aj na 

gramatickú správnosť vety Da li biste vi stajali dva dana u redu za automobil?. Pomocné 

sloveso biti je v tvare aoristu. Jeho tvary znejú bih, bi, bi, bismo, biste, bi. Tvar biste sa síce 

zhoduje s českým byste, ale napriek tomu ho veľa študentov píše oddelene. Napríklad tento 

tvar sa v slovenčine oddelene píše. Preto sme ako variantu odpovede zvolili *Da li bi ste... 

a taktiež variantu Da li bi.

Koreň 3. osoby pl. sa líši od koreňov ostatných osôb iba pri slovesách končiacich na -

ći (-čem v 1. os. sg.) Napr. peći – pečem – oni peku, seći – sečem – seku, vući – vučem – vuku 
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atď. Palatalizácia z k na č, platí pred všetkými koncovkami, ktoré obsahujú -e- (-em, -eš, -e, -

emo, -ete), ale nie pred koncovkou -u. (Piper 2013: 168) My sme si zvolili pre našu otázku 

sloveso tući se vo vete Dečaci se tuku. Ako varianty sme uviedli možnosť bez hláskovej 

zmeny *Dečaci se tuču a možnosť s koncovkou -e, ktorú si žiaci pri slovesách tohto typu 

často pletú – *Dečaci se tuče.

Ďalšia otázka je podobná ako otázka číslo 1 (Ja nisam Srbin), len s tým rozdielom, že 

sa tu jedná o negáciu perfekta, pri ktorom je pomocné sloveso negované v prézente 

a plnovýznamové sloveso ostáva v tvare príčastia minulého. Konkrétne sme si zvolili vetu 

Nisam čitao tu knjigu a ako nesprávne varianty sme uviedli Ne čitao sam tu knjigu a Ja sam 

nečitao tu knjigu.

Okrem futura I sme do testu zaradili aj jednu otázku zameranú na futur II, o ktorom 

sme písali už v minulej kapitole. Ako sme uviedli, futur II sa tvorí z dokonavého prézentu 

slovesa biti a z príčastia minulého. Používa sa hlavne pri nedokonavých slovesách a vyjadruje 

buď súbežný dej (Nazovi me kad budeš prolazio.- Zavolej mi, až budeš projíždět.) alebo 

podmienku (Ako budeš imao vremena, poseti me. – Jestli budeš mít čas, navštiv mě.). My sme 

si vybrali futur II, ktorý je zameraný na podmienku a táto veta znie Ako budeš imao vremena, 

poseti me. Okrem slovesa budeš sme uviedli tvar futura I (skrátený tvar ćeš) a tvar hoćeš (od 

slovesa hteti).

Na rozdiel od češtiny sa v srbskom jazyku pri existenciálnych vetách používa 

namiesto slovesa být – je, sloveso imati – ima – Šta ima novo? V srbčine sa používa buď 

v pozitívnom tvare 3. os. sg. ima alebo v negácii nema. Napr. Nema problema!, Tamo ima 

jedan hotel., Nema struje atď. Je dôležité dodať, že po negácii slovesa imati nasleduje tvar 

genitívu.

Do testu sme zaradili aj nasledujúcu vetu, ktorá obsahuje prechodník prítomný 

utvorený od slovesa plakati – plačući. Prechodník prítomný sa tvorí z 3. os. sg. pomocou 

prípony -ći a to len od nedokonavých slovies. Žiaci pri tejto otázke môžu použiť pravidlo 

s koncovkou -ći, ale je možné, že namiesto 3. os. sg. použijú infinitív bez koncovky -ti. Preto 

sme ako nesprávne varianty zvolili *plakajući a tvar prechodníka minulého plakavši.

Predposledná slovesná otázka sa týkala kondicionálu, konkrétne pravopisu 
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a slovosledu v spojení s kondicionálom. Častica ne sa tu píše oddelene (ne bih, ne bismo, ne 

biste atď). Naša veta znela Takvu razglednicu ne bih kupio. Ďalšie možnosti boli *Takvu 

razglednicu bih ne kupio a *Takvu razglednicu nebih kupio.

Do poslednej otázky sme zaradili prechodník minulý, ktorý sa tvorí od infinitívneho 

kmeňa pridaním prípony -vši/-avši. (videti – videvši, moći – mogavši). Okrem správnej vety 

Videvši Eltona Džona kako svira na železničkoj stanici, putnici su ostali začudjeni. sme do 

možností uviedli tvar prechodníka prítomného videći a hybridný tvar *videoći.
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4.2 Substantíva

Hneď druhá otázka v poradí nášho testu sa týka rodu podstatného mena Praha. Tá 

často študentom spôsobuje značné problémy, keďže v češtine je ženského rodu. V srbčine je 

však Prag maskulínum a v našej vete, ktorá znela Ja sam iz Praga, sme práve z dôvodu 

rozdielnych rodov zvolili varianty Ja sam iz *Prage (teda sme zvolili skloňovanie ženského 

rodu) a variantu Ja sam iz *Pragi (koncovka podobná ako v českom jazyku). Veta bola 

zameraná na spojenie predložky iz, ktorá sa spája s genitívom, a podstatného mena.

V nasledujúcej vete zisťujeme, či žiaci vedia skloňovať podstatné meno po číslovkách. 

Veta znela Norvežanin je posetio svih 198 zemalja sveta. Po číslach 5-20 a vyššie (okrem 

tých, ktoré končia na 1, 2, 3, 4 napr. 21, 32, 33, 54 atď.) nasleduje genitív plurálu. My sme 

okrem tejto odpovede navrhli varianty *198 zemlje, čiže genitív singuláru, ktorý nasleduje po 

číslach 2, 3, 4 a zložených číslovkách končiacich týmito číslami (okrem 12, 13, 14) a variantu 

*198 zemlja, ktorá by bola správna, ak by bolo pred substantívom číslo 1 alebo zložená 

číslovka ňou končiaca (okrem 11).

Do testu sme zaradili aj formu vokatívu ako je tomu v oslovení Poštovani gospodine 

Mihajloviću, dobro došli! Podľa formy vokatívu skloňujeme ako podstatné meno gospodin 

tak aj Mihajlović. Pre nesprávne odpovede sme vytvorili hybridné formy *Poštovani gospodin 

Mihajlović a *Poštovan gospodin Mihajloviću.

Ďalšia otázka skúma tvorenie genitívu plurálu od podstatného mena sir. Sir je 

jednoslabičné slovo, čiže musí byť v pluráli rozšírené pomocou –ov, ak sa jedná o tvrdý vzor

alebo –ev pri mäkkom vzore (zakončenom na palatálu). Avšak slovo sir je výnimka (ktorá sa 

spomína už v počiatočných lekciách učebníc srbčiny) a tak genitív plurálu znie sireva. Ďalšie 

možnosti zneli sira a *sirova.

V otázke číslo 17 sme sa pýtali ako sa inak povie Nije važno: Nema veza, Nema veze 

alebo Nema vezu. V tomto prípade sa jedná o frázu. Negáciu slovesa imati sme už spomínali 

pri existenciálnej vete Šta ima novo? a uviedli sme, že po nej nasleduje tvar genitíva – Nema 

veze. Nema vezu by znamenalo, že niekto nemá vzťah a Nema veza, že nie je spojenie 

(napríklad telefonické).
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Predložka u v spojení s podstatným menom je často veľkým kameňom úrazu pre 

študentov. Táto predložka môže byť vo význame akuzatíva, ale aj lokálu v závislosti od 

kontextu vety. Používa sa v závislosti od toho, či sa na danom mieste nachádzame alebo tam 

smerujeme. Nami použitá veta Putujem u Niš., sa spája s akuzatívom (ďalšie možnosti boli 

*u Niši a *u Nišu), na druhej strane veta ako Ja živim u Nišu sa spája s lokálom.

Síce niektoré podstatné mená môžu byť rovnaké v češtine aj v srbčine, nemusia mať 

ten istý rod. Takým prípadom je substantívum auto. V češtine je to neutrum a v srbčine je to 

maskulínum (Taj auto nema tehnički pregled!).

V nasledujúcej otázke sa opäť vrátime ku skloňovaniu substantív po číslovkách, 

konkrétne sme si zvolili tentokrát číslovku dva. Po čísle dva nasleduje podstatné meno 

v genitíve singuláru – Pričali smo s dva muškarca (ďalšie nesprávne varianty boli *dva 

muškarci a *dva muškaraca).

Genitívom sa zaoberáme aj vo vete Posle doručka idem u šetnju. Predložka posle sa 

viaže s genitívom, v tomto prípade genitívom singuláru (ostatné možnosti odpovede boli 

posle doručaka a *posle doručku).

Niektoré názvy štátov sa stali spodstatnenými prídavnými menami. To môžeme vidieť 

pri nasledujúcej vete o Nórsku. Od študentov sme chceli vedieť, či dokážu dať toto slovo do 

lokálu singuláru a tým pádom rozpoznať, že sa jedná o spodstatnené prídavné meno. Ku 

spodstatneniu došlo pomocou skrátenia slovného spojenia Norveška zemlja na Norveška. To 

isté sa stalo so štátmi Češka, Nemačka, Turska, Slovačka, Hrvatska atď. Veta znela Za strance 

postoje legalni načini da se zaposle u Norveškoj. (nesprávne možnosti odpovede boli *u 

Norvešku – akuzatív singuláru a *u Norveški).

Jednoslabičné podstatné mená sa zvyknú rozširovať pomocou koncoviek -ov/-ev, 

v závislosti od toho, či sa slovo končí na mäkkú spoluhlásku. My sme si vybrali substantívum 

nož, ktorého nominatív plurálu znie noževi. Vo vete Noževima seče meso i povrće nás 

zaujímalo, či žiaci vedia, že majú slovo rozšíriť a ak áno, akú koncovku majú použiť. Okrem 

slova noževima sme im dali na výber *nožima a *nožovima.

Niektoré podstatné mená, ktoré sú ešte pozostatkom duálu majú v genitíve plurálu 
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koncovku -iju – napr. oko – očiju, uho/uvo – ušiju, kost – kostiju, grudi – grudiju. Podstatné 

mená oko a uho sú nepravidelné, v pluráli nadobúdajú skloňovanie ženského rodu a dochádza 

pri nich ku prvej palatalizácii spoluhlások. (Klajn 2005: 59) Tento genitívny tvar sme použili 

vo vete Pedijatri savetuju da sačekate sa bušenjem ušiju. Ako ďalšie možnosti sme použili 

tvar ušima a uši, pretože sme predpokladali, že sa študenti nechajú viesť predložkou s a budú 

si myslieť, že sa jedná o tvar inštrumentálu. Avšak táto veta dostáva so substantívom 

v inštrumentáli úplne iný význam (sa bušenjem ušima – s prepichnutím ušami, namiesto sa 

bušenjem ušiju – s prepichnutím uší). Substantívum uho má aj variantu uvo a má v singulári 

deklináciu uva, uvu, uvom alebo, čo je častejšie, uveta, uvetu, uvetom. (Klajn 2005: 61)

Vo vete Radim na fakultetu sme zisťovali dve skutočnosti: vedomosť rodu substantíva 

fakultet a voľbu správnej predložky (u/na). Fakultet je podstatné meno mužského rodu, na 

rozdiel od českého fakulta, ktorá je feminínum. Predložka na sa spája s lokálom. Ďalšie dve 

uvedené možnosti boli *na fakulti a *u fakultetu.

Pri podstatných menách, ktoré sú zakončené na -io sa i oddeľuje vkladným j iba pri 

samohláskach a, u, e, i. Nie pri vokály o. Preto vo vete Prodavac mi nudi zvučnik sa radiom 

bude -io- a nie -ijo-. Ako ďalšie možnosti sme preto uviedli *radijom a *radijem. (Piper 2013: 

70)

Podstatné mená stredného rodu niekedy môžu rozširovať svoj kmeň. Substantíva, 

ktoré sa končia na -me, rozširujú kmeň o -n- pred pádovou koncovkou (ime, vreme atď.). 

Taktiež veľké množstvo podstatných mien rozširuje kmeň o -t- (uže, drvo, jaje atď.). Rovnaké 

skloňovanie ako sme spomínali pri variante od uho – uvo, má substantívum dete (G deteta, D-

L detetu, I detetom). Avšak špecifické je množné číslo deca, ktoré sa deklinuje ako podstatné 

meno ženského rodu (G dece, D-L deci, I decom), ale vyžaduje si sloveso v pluráli (napr. 

Deca se igraju) a činné príčastie v pluráli stredného rodu (Deca su se igrala). (Klajn 2005: 

60-62) Vo vete Žena ima dva deteta, nasleduje po čísle dva genitív singuláru deteta. Ako 

chybné možnosti sme uviedli *dva deca a *dva dete.

Existujú substantíva, ktoré napriek tomu, že sú jednoslabičné, tvoria plurál bez 

rozšírenia pomocou -ov/-ev. Patria sem napríklad slová dan – dani, konj – konji, mrav –

mravi, zub – zubi, prst – prsti atď. (Klajn 2005: 52) Ako príklad tejto výnimky sme do nášho 

testu zaradili substantívum konji vo vete Divlji konji su životinje koje treba sačuvati. Ostatné 
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uvedené možnosti boli *konjevi a *konjovi.

Vo vete Marina ustaje u devet sati sa venujeme skloňovaniu podstatných mien po 

číslovkách. Po číslach 5-20 a vyššie (okrem tých, ktoré sa končia na 1, 2, 3, 4 napr. 21, 32, 33, 

54 atď.) nasleduje genitív plurálu. Substantívum sat je jednoslabičné slovo, ktoré netvorí 

plurál pomocou rozšírenia -ov/-ev (sati). Ostatné možnosti boli sata a *satova.

Študenti majú v srbskom jazyku obľubu zamieňať akuzatív a lokál. Jednoduchou 

pomôckou pre študentov môže byť opýtanie sa kam idem? (akuzatív) alebo kde sa 

nachádzam? (lokál). Vo vete Živim u Beogradu sa môžu opýtať kde žijem? (respektíve v kom 

v čom?) a tak zistiť, že sa jedná o lokál a nie o akuzatív. Naschvál sme do odpovedí zahrnuli 

aj u Beograd, pretože veta Idem u Beograd sa často vyskytuje v rôznych učebniciach srbčiny. 

Okrem tejto možnosti sme poskytli variantu *u Beograda.

Genitív plurálu tvoria substantíva rôznymi spôsobmi: substantíva s krátkou 

samohláskou v kmeni ako riba, žena, kuća dostávajú v gen. pl. dlhú samohlásku v kmeni aj 

v koncovke. Tri substantíva majú v gen. pl. dlhé -u (ruka – ruku, noga – nogu, sluga – slugu). 

Podst. mená, ktorých kmeň sa končí na dve alebo tri spoluhlásky, majú v gen. pl. majú 

koncovku iba ak sú tieto spoluhlásky na konci -st, -zd, -št alebo -šć (napr. lasta, vrsta, gazda, 

zvezda, bašta, gošća). Ostatné tvoria gen. pl. dvoma spôsobmi: vkladaním -a- do kmeňa (v 

srbčine známe ako nepostojano a) – banka – banaka, marka – maraka, sestra – sestara atď. 

Pri premene mnohých substantív s viacerými spoluhláskami na konci sa -a- (nepostojano a) 

nevokalizuje a v tom prípade nasleduje koncovka -i (brojka – brojki, vojska – vojsci, molba –

molbi). (Piper 2013: 87-88) Podstatné meno ženského rodu breskva, ktoré sme použili vo 

vete Mama pravi domaći pekmez od bresaka., tvorí genitív plurálu bresaka, avšak štandardný 

je aj tvar breskvi. Keďže my sme do nášho testu umiestnili iba vety, kde je správna iba jedna 

možnosť, zaradili sme sem iba tvar bresaka. Okrem neho sme ako chybné možnosti uviedli 

breskve a breskva.

Na rozdiel od češtiny sa predložka između v srbčine spája s genitívom. V češtine sa 

predložka mezi spája s inštrumentálom. Do nasledujúcej vety sme preto zaradili ako tvar 

genitívu, tak aj tvar inštrumentálu – Između kuće i zgrade (kućom i zgradom, *kući i zgrade) 

stoji drvo.
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V predposlednej testovej otázke, ktorá sa týka substantív sa opäť vraciame ku 

skloňovaniu substantív po číslovkách. Tentokrát sme sa zamerali na číslovku jedan, po ktorej 

nasleduje nominatív singuláru – Na ulici stoji 31 čovek. Kvôli interferencii medzi češtinou 

a srbčinou je predvídateľné, že žiaci si namiesto nom. sg. zvolia akuzatív plurálu (31 lidí), 

preto sme do možných, ale nesprávnych odpovedí zaradili možnosť *31 ljudi (akuzatív 

plurálu) a *31 čoveka (genitív singuláru).

Po príslovkách miery ako mnogo, veliko, puno, malo nasleduje vždy genitív plurálu 

a tak vo vete Ovde nema mnogo studenata bolo taktiež využité pravidlo o vkladnom -a-

(nepostojano a). Okrem správnej odpovede studenata sme sem zaradili gen. sg. studenta 

a možnú interferenciu so slovenčinou *studentov.

Poslednou vetou, ktorú sme zaradili do tejto kategórie je spojenie predložky 

a podstatného mena kod kuće. Nielen rodení hovoriaci, ale aj žiaci majú vo zvyku mýliť si 

toto spojenie s kući. Bezpredložkový datív označuje pohyb, smer (vratiti se kući, uputiti se 

kući, ići kući, idem kući, idem ka kući – idem domov) a genitív s predložkou kod označuje 

stav (ja sam kod kuće – som doma). Pre potrebu testu sme vybrali vetu Kod kuće je najbolje 

na svetu. Z hore uvedených dôvodov sme do možností pre žiakov uviedli okrem správnej 

odpovede kod kuće, kući a *kod kući.
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4.3 Hláskové zmeny

Hláskové zmeny úzko súvisia so substantívami a aj so slovesami, preto ich 

zaraďujeme v nadväznosti na ne.

Pri podstatnom mene zadatak vo vete Zadaci iz matematike su veoma teški, dochádza 

ku viacerým hláskovým zmenám: nepostojano a, t.z. hlásková zmena, pri ktorej sa 

samohláska a pri niektorých slovách a tvaroch stráca a pri iných tvaroch tých istých slov sa 

znova objavuje, sibilarizacija alebo druhá palatalizácia, pri ktorej sa k mení na c, g – z a h –

s a zánik spoluhlásky (gubljenje suglasnika), pri ktorej spoluhlásky t a d zanikajú pokiaľ sa 

vyskytnú pred c, č, ć, dž, đ, št. Ďalšie možnosti odpovede boli *zadatci (možnosť bez zániku 

spoluhlásky) a *zadatki (možnosť bez druhej palatalizácie).

Existuje skupina cudzích slov, ktoré nepodliehajú sibilarizácii a teda v datíve a lokáli 

singuláru, nedochádza ku premene velár k, g, h na c, z, s, pri slovách končiacich na -ka, -ga, -

ha. Sú to napríklad slová: aga, alga, doga, droga, foka, joga, kolega, liga, psiha, sinagoga, 

sfinga, šminka. (Piper 2013: 85) Veta Reći ću kolegi da popravi grešku obsahuje substantívum 

kolega v datíve singuláru a nedochádza pri ňom ku druhej palatalizácii. Možnosti *kolezi 

a *kolegovi nie sú v štandardnej srbčine prípustné.

V otázke číslo 15 sme sa zamerali na asimiláciu podľa znelosti, asimiláciu podľa 

miesta tvorby a na zánik spoluhlásky – Raširio je ruke i počeo izazivati protivnika. Slovo 

raširiti vzniklo spojením raz + širiti – razširiti – *rasširiti, kde najprv dochádza ku asimilácii 

podľa znelosti (jednačenje suglasnika po zvučnosti), potom dochádza ku asimilácii podľa 

miesta tvorby (jednačenje suglasnika po mestu tvorbe) – *rašširiti a nakoniec zaniká 

spoluhláska š – raširiti. Ako nesprávne možnosti sme uviedli *razširio a *rašširio.

Veta Moja baba ima šezdeset godina obsahuje číslovku šezdeset a rovnako ako 

v predchádzajúcej vete tu dochádza ku asimilácii podľa znelosti a ku zániku spoluhlásky 

(ostatné možnosti boli *šestdeset a *šesdeset). Číslovka 60 vznikla v srbčine spojením 6 (šest) 

a 10 (deset). V slove šestdeset sa t mení na d a jedno d zaniká (*šesdeset) a neznelá 

spoluhláska s sa opäť mení na svoj znelý protiklad z. Pomocou týchto hláskových zmien 

dostávame výsledné slovo šezdeset.
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V otázkach 57 – Kupio sam devojci cveće, 66 – Na nozi ima zlatan prsten a 67 –

Njihovi rečnici su pocepani dochádza ku druhej palatalizácii (respektíve sibilarizácii). V 

datíve slova devojka nastáva zmena z k na c - devojci (ďalšie uvedené možnosti odpovede boli 

*devojki a *devojke), po predložke na nasleduje lokál slova noga a dochádza ku zmene g na z 

(ostatné možnosti boli *nogi a česká interferencia *noze) a v otázke 67 sa nachádza spojenie 

privlastňovacieho zámena njihov so substantívom rečnik v nominatíve plurálu – njihovi 

rečnici, kde sledujeme zmenu k na c (zvyšné možnosti boli njihove rečnike a *njihovi rečniki).

V slovesnej imperatívnej vete, kde dochádza ku hláskovej premene Smokvama oterajte 

dosadni kašalj! došlo pri spojení prefixu od- a slovesa terati ku zlúčeniu dvoch spoluhlások 

do jednej (*odterajte – *otterajte – oterajte).

Výnimku asimilácie podľa znelosti tvorí sloveso v imperatívnej vete Odštampajte 

sliku iz računara! Ku takýmto výnimkám dochádza v prípade, že sa spoluhláska d nachádza 

pred s alebo š. Napr.: predsednik, gradski, ljudski, podšišati, odštampati, ohridski, odšetati. 

(Stijović 2009: 20-21) Uviedli sme taktiež nesprávnu možnosť s asimiláciou podľa znelosti 

*otštampajte a možnosť *oštampajte.

Okrem druhej palatalizácie sa v našom teste venujeme aj prvej palatalizácii. Je to tak 

napríklad vo vete Još u antici je majčina dušica bila dobro poznata. V privlastňovacom 

prídavnom mene majčin (od substantíva majka) nastáva palatalizácia z k na č. Ako sme zistili 

pri podrobnejšom štúdiu slovného spojenia majčina dušica, toto slovné spojenie nie je tak 

celkom presné. Pôvodný názov materinej dúšky (v češtine mateřídouška úzkolistá) je 

v srbčine majkina dušica, pretože výraz majka v minulosti označoval starú matku (majka = 

baba) a nie matku. Preto keďže je názov odvodený od slova majka je prídavné meno majkin. 

V prípade, že by bolo odvodené od substantíva mati, znelo by adjektívum majčin. Napriek 

týmto skutočnostiam sme sa rozhodli uznať iba možnosť majčina dušica, pretože v našom 

teste skúmame gramatické a pravopisné javy a nie javy etymologické a v tejto vete je pre nás 

najviac dôležitá palatalizačná hlásková zmena k na č. Okrem týchto dvoch menovaných 

možností sme medzi varianty zaradili aj *matkina dušica.

V poslednej otázke zameranej na hláskovú zmenu sme sa dostali ku asimilácii podľa 

miesta tvorby – Ministarstvo ne želi da reši stambene probleme u Srbiji. Pre žiakov, ktorý 

toho ešte o hláskových zmenách veľa nevedia sa zmena n na m môže zdať zvláštna a preto je 
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možné, že si namiesto správnej odpovede stambene vyberú skôr možnosť *stanbene (taktiež 

bola uvedená aj možnosť *stanbeni). Asimilácia podľa miesta tvorby nastáva napríklad aj 

v slovách nošnja (nositi), pažnja (paziti), oraščić (orah) atď.
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4.4 Adjektíva

Predložky z a do môžeme do srbčiny preložiť dvoma spôsobmi, ktoré sú ale závislé od 

slova alebo od kontextu vety. Pravidlom je, že srbská predložka iz si ako protiklad vyžaduje 

predložku u (Napríklad: Putujem iz Beograda u Niš). Na druhej strane predložka sa si vždy 

vyžaduje predložku na (Putujem sa mora na planine.) Ak hovoríme o preklade z jedného 

jazyka do jazyka iného používame predložky sa...na – Prevodim sa srpskog na češki jezik. 

Ako mylné varianty odpovedí sme uviedli *iz srpskog na češki jezik a *iz srpskog u češki 

jezik.

Na rozdiel od podstatných mien, ktoré sa nemenia podľa rodov (lepota), sa prídavné 

mená podľa rodov delia (lep, lepa, lepo). (Piper 2013: 121) V nasledujúcej vete U Italiji su 

popularne špagete i lazanje sme obe podstatné mená, ktoré sú v kongruencii s pred nimi 

stojacim prídavným menom popularan dali do množného čísla. Obe substantíva sú feminína 

a preto im patrí adjektívum popularne (pl. mask. by bolo popularni a pl. neutra by bolo 

popularna, ktoré sme zaradili medzi varianty odpovede).

Ako sme už písali v predchádzajúcej kapitole, pri budovaní komparatívu adjektív 

používame jeden z troch sufixov: -iji, -ji alebo -ši. Väčšina komparatív je tvorená pomocou 

sufixu -iji. Sem patrí aj komparatív, ktorý sme pre potreby testu použili my – pametan –

pametniji. Pri tomto komparatíve dochádza taktiež k hláskovej zmene, ku zániku a 

(nepostojano a). Po spoluhláskach b, p, v často nasleduje sufix -lji (gluplji, suvlji, deblji). My 

sme vo vete, ktorú sme zaradili do testu použili až dve komparácie – Žao mi je što nisam 

rođen malo gluplji ili malo pametniji. (nesprávne odpovede boli *glupiji, *glupši 

a *pametaniji, *pametiji).

Privlastňovacie prídavné mená sa tvoria sufixami -in pre feminína a -ov, -ev pre 

maskulína. Avšak sufix -in môže nasledovať aj po niektorých adjektívach mužského rodu 

(vojvodin, kolegin, Nikolin, sudijin, tatin, dedin). (Piper 2013: 235) V českom jazyku sa však 

srbské posesívne adjektívum tatin tvorí s koncovkou -ov tátov. Preto tu môže dochádzať ku 

medzijazykovej interferencii. Veta znela: Tatina sestra se zove Sandra. Preto sme ako 

možnosti pre žiakov okrem odpovede tatina zvolili *tatova a *tatov. 

Ak sa kmeň prídavného mena končí v mužskom alebo strednom rode na j, lj, nj, š, ž, ć, 
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đ, bude na začiatku nasledujúcej koncovky v genitíve, datíve a lokále singuláru -e- namiesto -

o-, napr. svež – svežeg(a) – svežem(u). (Piper 2013: 125) Preto vo vete Naručuje salatu od 

svežeg kupusa. nasleduje koncovka -eg a nie -og (*svežog kupusa) alebo varianta *sveže 

kupusa.

Taktiež sme sa okrem komparatívu adjektív venovali aj superlatívu, kde dochádza 

k zdvojeniu spoluhlásky – najjednostavniji. Zdvojenie spoluhlások je v srbčine dovolené iba 

pri superlatívoch ako napr. najjači, najjednostavniji alebo v tom prípade, že by vynechanie 

spoluhlásky narušovalo zmysel slova napr. poddijalekat, naddruštveni (Stijović 2009: 20) –

Njen suprug ima recept za najjednostavniji kolač. Keďže vieme, že medzi žiakmi, ktorí sa 

učia po srbsky máme aj takých, ktorí sa niekedy učili alebo sa učia po rusky, zaradili sme sem 

možnosť najednostavnij (v ruštine je to cамый простой) a okrem tejto varianty aj 

najednostavnji – variantu bez zdvojenia spoluhlásky.
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4.5 Zámená

Aby bol náš test gramaticky rôznorodý, zaradili sme sem aj pár viet na zámená. 

Takouto vetou bola napr. Dao sam tvojoj sestri knjigu, kde využívame medzijazykovú 

interferenciu medzi srbčinou a slovenčinou. V srbčine znejú privlastňovacie zámená ženského 

rodu v datíve a lokáli mojoj, tvojoj, našoj, vašoj atď., čiže s -o- v kmeni. Naopak v slovenčine 

je to v ženskom rode datívu a lokálu mojej, tvojej, našej, vašej a v češtine mé/mojí. Do 

ponúknutých, ale nesprávnych odpovedí sme zaradili *tvojej sestre knjigu (interferencia so 

slovenčinou v posesívnom zámene a aj v substantíve) a *tvojej sestri knjigu (kombinácia 

interferencie slovenčiny a srbčiny).

V datíve, lokáli a inštrumentáli singuláru posesívneho zámena naš je v maskulíne 

a neutre tvar našem(u) – Govorimo o našem dobrom poznaniku. Okrem možnosti našem 

dobrom poznaniku sme uviedli nesprávne odpovede – *našom dobrom poznaniku a *našem 

dobrem poznaniku.

Podobne ako v predchádzajúcich vetách sme sa znova zamerali na privlastňovacie 

zámeno njegov. Zo skúsenosti vieme, že študentom spôsobuje kongruencia medzi posesívnym 

zámenom a podstatným menom problémy a to tak, že sa sústredia na správnu voľbu 

posesívneho zámena (njegov, njen, njihov) podľa rodu osoby a zabúdajú ku nemu pridať 

správnu koncovku na základe po ňom nasledujúceho podstatného mena. Napr. Njegova 

olovka leži na stolu. Keďže je olovka feminínum, vyžaduje si koncovku -a v pred ňou 

stojacom zámene. Ostatné možnosti výberu boli *njegov olovka a *njegovoj olovka.

Privlastňovacie opytovacie zámeno čiji? (čija? čije?) sa skloňuje ako prídavné meno 

s palatálnou koncovkou. Tak ako pri prídavných menách, nominatív a akuzatív maskulína 

opytovacích prídavných mien spolu s číslovkami dva, tri, četiri, oba majú tvar paukálu na -a: 

Koja dva prozora je razbio? Kakva četiri filma si gledao? Čija tri sina su odlikovana? (Piper 

2013: 111) Paukál v srbčine označuje niekdajší duál, ktorá sa dnes používa už iba pri 

paukálnych syntagmách (pri číslach dva, tri, četiri, oba) – obe knjige, dve žene, tri sina. 

(Piper 2013: 59) My sme do testu vybrali vetu Čije je ovo brašno?, kde je privlastňovacie 

opytovacie zámeno viazané na substantívum brašno, ktoré je neutrum. Zvyšné možnosti boli 

*čijeg? a *čiji?.
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4.6 Spojky a súvetia

Prvým súvetím, ktoré sme zaradili do testu je zlučovacie súvetie Žena niti plače niti 

kuka. Spojka niti (ani) sa viaže ku slovesám, ale nie vo vetách, kde sa nachádza záporný tvar 

slovesa. Iné možnosti, ktoré sme žiakom ponúkli boli *ni plače ni kuka a *ni plače nego kuka.

Kvôli vizuálnej podobnosti a interferencii s češtinou si žiaci mýlia slová kako a kao. 

Spojku kako prekladáme do češtiny ako jak a spojku kao ako jako. Spojka kao da (ako keby) 

je podraďovacia príslovková spojka, ktorá označuje prirovnanie – Trčao je kao da ga vetar 

nosi. Z dôvodu interferencie sme do variant odpovedí zaradili možnosť *jako a taktiež 

možnosť kako.

Ďalšou spojkou, ktorú sme použili je podraďovacia podmienková spojka ako (když) –

Ako budemo dobro igrali, pobedićemo (zvyšné možnosti – čim a kako).

Opakom prvej vety týkajúcej sa spojok je veta Čujem kako vetar šumi. V tomto 

prípade sme použili podraďovaciu predmetovú spojku kako – v češtine jak (uvedené možnosti 

okrem kako – jako, kao).

V priraďovacom odporovacom súvetí Nisam student, nego profesor, sme umiestnili 

spojku nego, ktorá sa používa v prípade, že je prvá veta v zápore. Takouto spojkou je aj već. 

Spojku nego si žiaci často mýlia so spojkou ali, ktorá je tiež odporovacou spojkou 

a zdôrazňuje protiklad medzi vetami. Nepoužíva sa však pri vetách, ktoré sú v zápore. Práve 

z tohto dôvodu sme sem vložili aj možnosť ali a okrem nej aj spojku dakle (tedy, tudíž).

Častica neka (ať) signalizuje imperatívnosť vety. Táto častica spolu so slovesom v 3. 

osobe sg. alebo pl. vyjadruje želanie – Neka vam nova godina bude srećnija! Má tzv. 

optatívny význam. Optatívnosť, ktorá má viac sviatočný význam vyjadruje častica da, ktorá 

vznikla zo spojky da v súvetiach, v ktorých predikát hlavnej vety znamená želanie (Želim da 

vam nova godina bude srećna.) (Piper 2013: 215) Počas vytvárania dotazníka a testu, sme 

nepomysleli na to, že je možnosť so spojkou da, taktiež spisovná a preto sme sa rozhodli, že 

uznáme aj možnosť s časticou neka a aj s časticou da. Jediná nesprávna možnosť, ktorú sme 

pre vetu Neka/Da ti se ostvare sve želje! poskytli je ako.
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Spojka dok (když, zatímco) v nasledujúcom súvetí patrí medzi podraďovacie časové 

spojky – Gledali smo crtaće dok smo bili mali. Je pravdepodobné, že si ju žiaci pomýlia 

s inou časovou spojkou kada. Spojka tek na druhej strane označuje dej, ktorý má meškanie 

(Klajn 2005: 166) a patrí medzi priraďovacie spojky – (Tek sam danas saznao za proslavu).

V nadväznosti na predošlé súvetie je veta Svi su se smejali, čak i doktor. Toto súvetie 

je stupňovacie a spojka čak (i) znamená dokonce (i). Ako nesprávne odpovede sme sem 

zaradili spojku tek a spojku makar (třebaže).
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4.7 Slovosled a enklitiky

Ako sme už písali v predchádzajúcej kapitole, slovesné enklitiky okrem slovesného 

tvaru je nasledujú až po zámenných enklitikách (Da je tu, video bih ga. Da li sam ih ja 

upoznao?). Tým pádom slovesný tvar je nasleduje až po zámene, rovnako ako se, ktoré 

vzniklo spojením se a je (Videla me je. Predstava im se dopala.). Pri zámenách najprv vo vete 

ide datív, potom genitív a nakoniec akuzatív a medzi akuzatívne patrí aj zvratné zámeno se

(Mnogo nam ga je žao.). Podľa tohto pravidla sa môžeme riadiť pri vete Žao mi ga je. Najprv 

ide datív, potom genitív a nakoniec slovesná enklitika je. Ostatné nesprávne možnosti v teste 

boli kombinácie enklitík – *Žao mi je ga a *Žao ga mi je.

Rovnako tak je to aj pri nasledujúcej vete Ivan je imao vrlo strogu učiteljicu. Svi su je 

se bojali. Ako prvé po svi nasleduje sloveso su, potom akuzatív, zvratné sloveso se a nakoniec 

sloveso bojali (Zvyšné varianty – *Svi su se je bojali, *Svi se je su bojali).

Posledná veta, ktorá sa týka slovosledu pri enklitikách je Petar je sreo prosjaka na 

ulici. Bilo mu ga je žao. – Sloveso – zámeno v datíve, zámeno v genitíve a enklitický slovesný 

tvar. (Ponúknuté nesprávne možnosti – *Bilo ga mu je žao, *Bilo je mu ga žao).
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4.8 Homonymá

Jediné homonymum zaradené do testu s možnosťou výberu bolo džak a đak – Đaci su 

poskakali u vodu. Substantívum džak (pytel) tvorí plurál džakovi a na druhej strane đak (žák) 

má plurál đaci (Okrem možnosti *džakovi bolo v ponuke pre žiakov slovo *džaci).

V prekladovej časti testu, kde mali žiaci preložiť slová zo srbčiny do češtiny (tieto 

slová boli všetky homonymá, ale žiaci to v zadaní cvičenia nemali) boli slová reč (slovo), 

hodnik (chodba), obraz (tvář), mrak (tma), pravo (rovně), jak (silný, mocný), stručan 

(odborný), šala (vtip, legrace), nuditi (nabízet), zakazati (dohodnout), hrana (strava, jídlo), 

trenerka (tepláky), rano (brzy), stan (byt), bolest (nemoc).
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4.9 Preklad

Viet na preklad bolo celkom päť a štyri z nich boli súvetia. Naopak ako to bolo 

v predošlom cvičení, v tejto časti prebiehal preklad opačne, z češtiny do srbčiny, aby sme mali 

reálnu predstavu ako sa žiaci vedia vysporiadať s rôznymi gramatickými štruktúrami.

Prvá veta na preklad znela: Nejen že ukradli peníze, ale i pas. Toto súvetie môžeme 

preložiť ako Ne samo da su ukrali novac/pare, nego i pasoš. Jedná sa opäť o českú spojku ale, 

ktorú do srbčiny musíme prekladať ako nego, keďže je prvá veta v súvetí v zápore.

V druhom súvetí sme použili podraďovaciu časovú spojku dok – Zatímco se 

procházeli po chodníku, plivali jim pod nohy. Do vety sme zakomponovali viacero elementov, 

ktoré by sme mohli nazvať chytákmi. Okrem spojky dok, je to sloveso plivat, ktoré sa do 

srbčiny prekladá ako pljuvati a nie plivati, ktoré znamená v češtine plavat. Vzhľadom na 

predchádzajúce cvičenie je tu zaujímavé substantívum chodník, ktorý sa prekladá ako trotoar 

alebo pločnik a nie ako hodnik (ten znamená chodba) – Dok su se šetali trotoarom, pljuvali su 

im ispod nogu/pod noge.

Spojku dok sme použili aj v ďalšej vete Díval se na zprávy v televizi, zatímco jsem 

připravovala večeři – Gledao je vesti na televiziji, dok sam (ja) spremala/pripremala/pravila 

večeru. Táto veta nemá okrem spojky dok žiadne viac problematické prvky.

Predposledná jednoduchá veta znela Trenérka jim zakázala jíst nezdravou stravu 

(Trener im je zabranio da jedu nezdravu hranu). Sem sme opäť zaradili slová z predošlého 

cvičenia. Trenérka nie je to isté ako srbská trenerka (tepláky). Trenérku v češtine by sme do 

srbčiny mohli preložiť substantívom v mužskom rode, ktoré však zahŕňa aj ženy – trener 

(podobne ako je to pri mnohých iných srbských povolaniach – lekar, doktor, sudija, advokat 

atď.) alebo ak by sme chceli byť veľmi špecifickí mohli by sme povedať ženski trener, určite 

nie trenerka alebo trenerica. Ani jeden zo sufixov používaných pre označenie žien sa sem 

nehodí.

Posledné a najdlhšie súvetie, poskladané z piatich viet je Úspěšný člověk je ten, který 

ráno vstane, večer si lehne a mezitím dělá, co ho baví - Uspešan čovek je taj/onaj koji ujutru 

ustane, uveče legne i u međuvremenu radi ono što želi/voli/ga zanima. Odhliadnuc na dlhé 
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súvetie, táto veta nie je obsahovo príliš zložitá. Slovo, ktoré študenti možno nesprávne 

preložia je spojka mezitím, ktorá sa prekladá ako u međuvremenu a nie ako međutim (však, 

avšak, nicméně).
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5 Vyhodnotenie dotazníka a testu

Test vyhodnotíme najprv na základe jednotlivých kategórií – slovesá, podstatné mená, 

hláskové zmeny, prídavné mená, zámená, spojky a súvetia, slovosled a enklitiky, homonymá 

a preklad.

Nášho výskumu sa zúčastnilo celkom 50 respondentov, ktorí mali dva materinské 

jazyky – češtinu a ruštinu. Prevažná väčšina respondentov mala český materinský jazyk –

konkrétne 44 jedincov. Zvyšná časť, 6 respondenti, mali ruský materinský jazyk. Náš 

dotazník vyplňovali aj respondenti, ktorí majú dva materinské jazyky. Druhé materinské 

jazyky respondentov boli bulharčina, slovenčina, chorvátčina a srbčina. Bulharčinu, 

slovenčinu a chorvátčinu mali za druhý materinský jazyk po jeden respondent. Srbčina 

figurovala ako druhý materinský jazyk u 6 respondentov. Vždy to bolo v kombinácii 

s češtinou.

V dotazníku sme sa pýtali aj aké ďalšie slovanské jazyky respondenti ovládajú. Tieto 

jazyky boli: slovenčina, ruština, macedónčina, chorvátčina, bulharčina, slovinčina, poľština 

a bieloruština. Najpočetnejšími jazykmi, ktoré žiaci srbčiny ovládajú je ruština, nasledovaná 

slovenčinou. Ruštinu ovládajú 13 respondenti a slovenčinu 10 respondenti. Ďalšie jazyky boli 

chorvátčina – 4 respondenti, poľština – 4 respondenti, macedónčina – 2 respondenti, 

bulharčina – 1 respondent, slovinčina – 1 respondent a bieloruština – 1 respondent.

Znalosť ruštiny bola nasledovná: 5 respondenti sa považujú za pokročilých, 2 za veľmi 

pokročilých a rovnako tak 2 v každej kategórii z mierne pokročilých, stredne pokročilých 

a začiatočníkov.

Všetci rodení hovoriaci ruštiny ovládali češtinu na výbornej úrovni a to konkrétne 3 

respondenti sú pokročilí a 3 veľmi pokročilí. Iba jeden z nich okrem češtiny ovládal ďalší 

slovanský jazyk. Bol to začiatočník v srbčine a bol stredne pokročilý v poľskom jazyku.

Na veľmi pokročilej úrovni ovládali slovenčinu 4 respondenti a za pokročilých sa 

považovali 3 respondenti. 1 respondent napísal, že je stredne pokročilý a 1 respondent mal 

slovenčinu spolu s češtinou za materinské jazyky. 1 respondent sa nedržal stanovenej 

jazykovej škály a napísal těžko definovat.

Čo sa týka ostatných slovanských jazykov, poľštinu každý respondent ovládal na 

odlišnej úrovni (veľmi, stredne, mierne pokročilý a pokročilý), 2 respondenti majú mierne 

pokročilú znalosť macedónčiny, znalosť chorvátčiny do dotazníka vyplnili 4 respondenti – 2 

začiatočníci, 1 veľmi a 1 stredne pokročilý, slovinčinu ovládal 1 respondent na začiatočníckej 

úrovni a 1 žiak srbčiny bol pokročilý v bieloruštine.
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Žiaci sa po srbsky učili rôzne dlhý čas. Najviac z nich, 13, sa učilo srbčinu menej ako 

rok, 11 žiakov 4 a viac rokov, 8 respondentov 1 rok, 9 respondentov 3 roky, 3 žiaci 2 roky 

a ako sme spomínali 6 z celkového počtu respondentov mali srbčinu ako materinský jazyk 

v kombinácii so srbčinou.

Čo sa týka ich úrovne znalosti jazyka, 19 prehlásilo, že sú začiatočníci, po 5 

respondentov sú pokročilí, mierne a veľmi pokročilí, 10 sú stredne pokročilí a nakoniec 6 

majú srbčinu ako jeden z materinských jazykov.
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5.1 Slovesá

V prvej testovej otázke (Ja nisam Srbin), kde bolo na výber z troch možností urobili 

chybu iba dvaja respondenti, ktorí boli obaja začiatočníci v srbčine. Materinským jazykom 

prvého bola čeština (a ovládal ruský jazyk na mierne pokročilej úrovni) a materinským 

jazykom druhého bola ruština (a bol pokročilý v českom jazyku). Obaja zvolili odpoveď Ja 

nesam Srbin.

To znamená, že 96 % respondentov odpovedalo správne.

V druhej otázke (Treba da kupimo karte za Exit.) chybovalo 14 respondentov, z toho 2 

uviedli možnosť trebamo kupiti a zvyšní 12 odpoveď trebamo da kupimo. Z nich 9 bolo 

začiatočníkov (ruština bola druhým jazykom pre 8 z nich), 1 mierne pokročilý (ovládal 

ruštinu), 1 stredne pokročilý (so znalosťou češtiny, bulharčiny a ruštiny, pričom čeština 

a bulharčina sú materinskými jazykmi), 2 pokročilí iba so znalosťou češtiny. Možnosť 

trebamo kupiti si zvolili veľmi a stredne pokročilí respondenti, z ktorých obaja ovládajú 

chorvátsky jazyk (1 má taktiež znalosť slovenčiny a druhý znalosť ruštiny). Je možné, že 

v tomto prípade ovplyvnili odpoveď našich respondentov ruština alebo chorvátčina (v ruštine 

нужно купить a v chorvátčine trebamo kupiti). V tejto otázke mohlo dôjsť ku systémovým 

(žiak spoznal pravidlo, ale nie je právne) alebo postsystematickým chybám (žiak ovláda 

správne pravidlo cieľového jazyka, ale používa ho nedôsledne). Okrem uvedenej 

medzijazykovej interferencie sa môže pri odpovedi trebamo da kupimo jednať 

o vnútrojazykovú interferenciu, keď žiaci vedia, že majú konjugovať obe slovesá, ale nevedia, 

že sa v tomto prípade jedná o výnimku (ako príklad vety im mohla slúžiť napr. veta moramo 

da kupimo karte za Exit, kde podliehajú konjugácii obe slovesá). Správne odpovedalo 72 % 

respondentov.

Vo vete Ja se dosađujem odpovedalo 15 respondentov nesprávne a každý z nich si za 

odpoveď vybral vetu Ja se dosađivam. V tom prípade správnu odpoveď uviedlo 70 % 

respondentov. Keďže infinitív slovesa znie dosađivati se a my sme z jazykov študentov 

nezistili žiadne veľké zhody jazykov a s tým súvisiacu interferenciu, môžeme usúdiť, že sa 

jedná o vnútrojazykovú interferenciu, pri ktorej žiaci vychádzajú z infinitívu slovesa 

(odtrhnutím koncovky -ti a pridaním koncovky -m). Toto sloveso je však podobné slovesu 

putovati – ja putujem.
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Vetu Da li ćete kupiti ove farmerke môžeme považovať za nie príliš problémovú, 

keďže na ňu nesprávne odpovedali iba 4 respondenti. 3 odpovedali da li ćete kupite (všetci 

traja ovládajú ruštinu) a 1 da li kupiti ćete (začiatočník so znalosťou slovenčiny). 92 % 

odpovedalo správne.

Otázka číslo 14 bola zameraná na rozpoznanie významu aoristu („U pozno doba stigoh 

kući“ znači: Stigao sam kući u pozno doba) a odpovedalo na ňu nesprávne 15 respondentov. 

10 respondenti označili za správnu odpoveď Stigao bih kući... a iba 3 Stići ću kući. 2 

respondenti odpoveď nevyplnili. Druhé slovanské jazyky, ktoré žiaci ovládali boli rôznorodé. 

Môžeme predpokladať, že sa žiaci nechali zviesť tvarom stigoh, konkrétne jeho koncovkou -

oh a predpokladali, že sa s tvarom kondicionálu Stigao bih kući zhoduje. V tomto prípade sa 

jedná o vnútrojazykovú interferenciu. Správnu odpoveď uviedlo 70 % respondentov.

V nasledujúcej vete (Na televiziji prikazuju novu emisiju) chybovala značná väčšina 

všetkých respondentov. Z 37 nesprávne odpovedajúcich až 30 z nich uviedlo za pre nich 

správnu odpoveď pokazuju a 7 označilo odpoveď ukazuju. Na respondentov tu pôsobilo viac 

faktorov, pri odpovedi ukazuju zohrala úlohu hlavne čeština (pre niektorých respondentov aj 

slovenčina), na druhej strane pre tých, ktorí si zvolili odpoveď pokazuju to bola evidentne 

srbčina (sloveso pokazivati sa v hovorovom jazyku používa oveľa častejšie ako sloveso 

prikazivati). Hlavným faktorom tu bola nevedomosť použitia slovesa v určitom slovnom 

spojení. 26 % žiakov odpovedalo správne.

Pri zápore slovesa imati – nemati vo vete Nemam brata odpovedalo 12 respondentov 

nesprávne. Polovica z nich si zvolila odpoveď ne imam brata (4 z nich ovládajú ruštinu). 

U zvyšných šiestich respondentov sa jedná o pravopisnú chybu Ne mam brata, ktorá je opäť 

chybou vnútrojazykovou, keďže podľa pravidla v srbskom jazyku sa takmer všetky slovesá 

(okrem neću, nemam, nemoj atď.) píšu oddelene. Percentuálne vyjadrené, 76 % respondentov 

odpovedalo správne.

Rovnaké pravidlo ako vo vete Ja nisam Srbin bolo uplatnené pri imperatívnej vete 

Nemojte rešavati poslednji zadatak!, kde sa nemojte píše dohromady a za ním nasleduje 

nedokonavé sloveso rešavati. V tejto vete odpovedalo nesprávne až 32 respondentov, 

z ktorých 11 si vybralo pravopisne nesprávnu možnosť Ne mojte rešavati. Zvyšok 

respondentov – 21 – zvolilo možnosť, kde je sloveso napísané pravopisne správne, ale so 
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slovesom dokonavým – Nemojte rešiti. To znamená, že správne odpovedalo 36 % 

respondentov. Približne polovica respondentov, ktorí označili vetu nemojte rešiti mali buď 

ruský materinský jazyk alebo sa učili po rusky, na druhej strane polovica respondentov 

ovládala väčšinou iba češtinu (niekedy v kombinácii so slovenčinou). V tomto prípade nie je 

možné presne zistiť, či sa tu jedná o medzijazykovú interferenciu alebo nie. V češtine by sme 

imperatív mohli vytvoriť ako neřešte! alebo bez negácie ako vyřešte! Oba tvary sú bližšie 

srbskému dokonavému slovesu rešiti. V ruštine je tento tvar možné preložiť ako не решить!

Pri časovaní slovesa moći v tvare prézenta dochádza ku nepravidelnému časovaniu 

tohto slovesa – Ja mogu da jedem sladoled. 16 respondentov odpovedalo nesprávne, 

z ktorých 15 si zvolili možnosť ja možem a jeden respondent odpoveď neoznačil. Možnosť ja 

možu si nezvolil ani jeden z respondentov. Tým pádom odpovedalo správne 68 % 

respondentov. Z nesprávne odpovedajúcich respondentov sa 5 učili po rusky a 3 boli rodení 

hovoriaci ruského jazyka. Takmer všetci nesprávne odpovedajúci boli začiatočníci (2 mierne 

pokročilí, 1 stredne pokročilí a 1 pokročilý). Chyba nebola úplne ovplyvnená českým 

jazykom, keďže ja mogu sa po česky povie ja můžu a po rusky zase Я могу. Dochádza tu ku 

analógii s pravidelnou konjugáciou slovies s koncovkou -em, kde prebieha palatalizácia, pri 

ktorej buď palatalizované g (ž) žiaci prevzali z češtiny alebo z iných osôb v srbčine (ti možeš). 

Koncovka -m mohla byť prevzatá zo srbčiny, kde sa pri väčšine slovies v 1. os. sg. pripája 

koncovka -m (napr. ja idem) alebo pri českých žiakoch môže pochádzať zo slovenčiny ja 

môžem (nemusia si uvedomiť, že ten tvar poznajú z počutia zo slovenčiny).

Pri tvorbe negácie prézentu sa zápor píše oddelene od slovesa – Oni ne rade ništa, 

samo se igraju na računaru. Iba 6 respondentov odpovedalo nesprávne, z toho 4 zvolili 

možnosť ne radiju a 2 možnosť nerade. 88 % respondentov zvolilo správnu odpoveď. 

Respondenti, ktorí označili odpoveď ne radiju boli 3 začiatočníci a 1 mierne pokročilý (dvaja 

z nich hovorili po rusky). Odpoveď nerade zvolil 1 začiatočník a jeden respondent so 

srbským materinským jazykom (okrem českého mat. jaz.). U týchto respondentov sa jedná 

o pravopisnú chybu. U zvyšných štyroch respondentov s odpoveďou ne radiju ide 

pravdepodobne o vnútrojazykovú interferenciu (sloveso raditi môžeme porovnať napr. so 

slovesom putovati – oni putuju).

Jednoduchú formu futura v nasledujúcej vete Javiću ti se sutra si zvolilo 84 % 

respondentov. 8 respondenti urobili vo výbere správnej možnosti chybu, pričom 4 respondenti 
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označili formu javitiću se, 1 respondent odpoveď neoznačil a 3 žiaci zvolili odpoveď javi ću ti 

se. Poslední traja zmienení boli začiatočníci. Formu javitiću se zvolili dvaja začiatočníci 

a dvaja stredne pokročilý. Neexistuje medzi nimi žiadna výrazná jazyková zhoda (okrem 

češtiny).

V druhej vete, ktorá sa znova zamerala na sloveso trebati (Ti nas zoveš samo kad ti 

trebamo) chybovalo 25 respondentov. Všetci zvolili možnosť Ti nas zoveš samo kad ti treba. 

Nesprávnu možnosť zvolili respondenti, ktorí boli ako začiatočníci, tak aj pokročilí, ktorí 

ovládajú rôzne slovanské jazyky. Môžeme tak usúdiť, že sa nejedná o medzijazykovú 

interferenciu, ale o vnútrojazykovú interferenciu. Percentuálne vypočítané správne 

odpovedalo 50 %.

Vo vete, ktorá bola zameraná na význam slovesa s prefixom (Kola su se pokvarila. 

Moram ih popraviti) urobilo chybu 18 žiakov, z ktorých 8 zvolilo odpoveď napraviti a zvyšný 

počet 10 možnosť ispraviti. Poslednú zmienenú možnosť si vybrali 7 začiatočníci, 2 mierne 

pokročilí a jeden pokročilý s rôznymi. Materinským jazykom všetkých bola čeština. Odpoveď 

napraviti si zvolilo 6 začiatočníkov a 2 mierne pokročilí. Pri veľmi malom množstve 

respondentov je medzijazykovú interferenciu ťažšie odhaliť, hlavne v prípade, že všetci 

hovoria po česky (iba jeden respondent s ruským materinským jazykom) a majú odlišnú 

znalosť slovanských jazykov. Správne odpovedalo 64 % respondentov.

Veľmi problematická bola otázka číslo 59, kde sme zisťovali význam formy aoristu 

Šta bi? (Šta se desilo?). Na túto otázku odpovedalo nesprávne až 34 respondentov, z ktorých 

1 odpoveď neoznačil, 11 zvolilo futúrum Šta će biti? a 22 možnosť Šta je hteo?. Percentuálne 

vyhodnotené odpovedalo správne 32 % respondentov. Z 22, ktorí zvolili možnosť Šta je hteo? 

boli 4 stredne pokročilí, 1 mierne pokročilý, 1 veľmi pokročilý, 1 pokročilý a všetci ostatní 15 

boli začiatočníci. Tento výsledok bolo možné predpokladať, keďže aorist nie je učivo, ktoré 

by začiatočníci a ani mierne a stredne pokročilí bežne na výuke srbčiny preberali. V tomto 

prípade môžeme iba predpokladať, že možnosť Šta bi? si množstvo žiakov vyložilo ako 

kondicionál Šta bi si hteo?, čo nie je správne.

Ako sme hovorili v minulej kapitole, pri zvratných slovesách v 3. os. sg. sa pomocné 

sloveso je vynecháva, pretože sa spája s predchádzajúcim zvratným slovesom se. V tomto 

prípade odpovedalo nesprávne až 29 respondentov. 14 z nich označilo odpoveď on se je 
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okrenuo a 15 on je se okrenuo. Nebolo možné vypozorovať interferencie medzi jednotlivými 

nesprávne odpovedajúcimi, keďže žiaci mali rôzne stupne znalosti jazyka – ako srbského tak 

aj množstva iných slovanských jazykov. Percentuálne vypočítané odpovedalo správne 42 % 

respondentov.

2. osoba plurálu pomocného slovesa kondicionálu sa píše rovnako ako v češtine spolu 

– biste – Da li biste vi stajali dva dana u redu za automobil? Nesprávne odpovedalo 15 osôb, 

iba 1 osoba označila možnosť da li bi a ostatní 14 označili odpoveď da li bi ste. Možnosť da li 

bi je viac typická chyba pre rodených hovoriacich srbčiny (je veľmi časté, že používajú 

namiesto ja bih, iba 2, respektíve 3. osobu sg. ja bi. To isté platí pre plurál mi bi, vi bi 

namiesto mi bismo, vi biste). Táto chyba sa potvrdila v jednom prípade, keď respondent 

s materinským jazykom srbským označil za správnu možnosť da li bi. Avšak nemôžeme túto 

jedinú chybu použiť na zovšeobecnenie celej populácie. Pri zvyšných 15 respondentoch, ktorí 

odpovedali nesprávne, je možné si všimnúť len to, že 5 respondenti, ovládajú slovenčinu, kde 

sa práve kondicionál píše oddelene (ja by som, ty by si, vy by ste atď.). Respondenti 

s odpoveďou da li bi ste mali odlišné stupne znalosti srbčiny. Správne odpovedalo 70 % 

respondentov.

Koreň líšiaci sa vo forme prézentu pri slovese tući se máme vo vete Dečaci se tuku. 

Túto odpoveď neoznačilo až 31 osôb, z ktorých 11 si zvolilo možnosť Dečaci se tuče. Títo 

respondenti si tento tvar pravdepodobne pomýlili s tvarom 3. os. sg. on se tuče. 20 

respondenti s odpoveďou dečaci se tuču boli 10 začiatočníci, 5 stredne, 4 mierne pokročilí a 1 

pokročilí. Druhý a tretí slovanský jazyk žiakov tu pravdepodobne nezohrával veľkú úlohu. 

Správne odpovedalo 38 % respondentov.

Otázka číslo 70 bola zameraná na negáciu perfekta. Chybovalo malé množstvo 

respondentov (9). 2 zvolili možnosť ja sam nečitao a zvyšný počet 7 možnosť ne čitao sam. 

Zo 7 respondentov 6 boli začiatočníci a 1 bol mierne pokročilý, väčšina ovládala len češtinu 

alebo češtinu v kombinácii so slovenčinou. 2 respondenti, ktorí zvolili možnosť ja sam 

nečitao boli začiatočníci a mierne pokročilí s ruštinou ako materinským jazykom a češtinou 

ako materinským jazykom. Hlavne možnosť ne čitao sam sa formou zhoduje s českým nečetl 

jsem, ktoré neneguje pomocné sloveso. 82 % osôb odpovedalo správne.
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Slovesná otázka, ktorá bola určená skôr pre pokročilých bola zameraná na tvar futúra 

II – Ako budeš imao vremena, poseti me. Napriek zložitosti otázky na ňu odpovedalo 

nesprávne iba 13 respondentov. Až 9 si zvolilo tvar futúra ako ćeš imati vremena a dvaja 

označili za správnu možnosť ako hoćeš imati vremena. V tomto prípade sú pre nás 

zaujímavejší respondenti, ktorí odpovedali správne. Približne polovica respondentov, ktorí 

odpovedali správne boli už pokročilí žiaci srbčiny a druhá polovica boli začiatočníci a mierne 

pokročilí. Hlavným faktorom pri začiatočníkoch a mierne pokročilých, ktorí správne 

odpovedali na túto otázku, je, že sa budúci čas v češtine tvorí od slovesa být. Preto je 

pravdepodobné, že túto otázku považovali za formu futúra a nie futúra II. Avšak bez 

podrobnejšej analýzy a dôveryhodnej interpretácie, ktorá si vyžaduje opýtanie sa žiaka, čo 

podľa neho výpoveď znamená, nie je možné na sto percent interpretovať nimi zvolenú 

odpoveď. Správnu odpoveď si zvolilo 74 % respondentov.

V existenciálnej vete Šta ima novo?, kde sa v srbčine používa sloveso imati namiesto 

českého být (Co je nové?) vybralo nesprávnu odpoveď 20 osôb a v tomto prípade môžeme 

s istotou povedať, že je to na základe medzijazykovej interferencie s češtinou. Všetci totiž 

odpovedali Šta je novo?. Úlohu tu taktiež zohrala neznalosť, keďže väčšina týchto 

respondentov boli začiatočníci (menší počet bol mierne a stredne pokročilých). Správne 

odpovedalo 60 % opýtaných.

Pravdepodobne najťažšou otázkou boli vety zamerané na prechodníky. Prechodník 

prítomný plačući (Beba je plačući probudila svoje roditelje), správne označilo iba 17 

respondentov, čiže 33 odpovedalo nesprávne. Z toho 21 ľudí vychádzalo pri odpovedi hlavne 

z infinitívu plakati a označilo možnosť plakajući. Zvyšní 12 označili odpoveď pre prechodník 

minulý plakavši a všetci boli začiatočníci a mierne pokročilí. Možnosť plakajući zvolilo 6 

stredne pokročilých, 1 veľmi pokročilý, 1 rodený hovoriaci srbčiny, 4 pokročilý a 9 

začiatočníkov. Percentuálne vyjadrené odpovedalo správne iba 34 % respondentov.

Predposledná slovesná otázka sa zaoberala negáciou v kondicionály – Takvu 

razglednicu ne bih kupio. Správnu odpoveď zvolilo 74 % respondentov a nesprávne 

odpovedalo 13 osôb, z ktorých 3 zvolili možnosť nebih kupio. 10 odpovedali bih ne kupio. 

Títo 10 boli všetci začiatočníci a 8 z nich mali za materinský jazyk češtinu (dvaja ruštinu).
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Na poslednú otázku zameranú na prechodník minulý odpovedalo správne 48 % 

respondentov (Videvši Eltona Džona kako svira na železničkoj stanici, putnici su ostali 

začudjeni.) 26 odpovedalo nesprávne, z ktorých 5 označilo odpoveď videoći a 21 prechodník 

prítomný videći. Pri odpovedi videći boli 3 respondenti rodení hovoriaci ruštiny a zvyšní 

češtiny. Mali veľmi rôzne úrovne znalosti srbčiny a aj rôzne slovanské jazyky. Môžeme sa iba 

domnievať, že sa rodení hovoriaci češtiny nechali zmiasť českým prechodníkom prítomným 

vidouc, vidouce.
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5.2 Substantíva

Genitív tvorí veľkú časť otázok týkajúcich sa podstatných mien. V prvej vete Ja sam 

iz Praga sa zaoberáme genitívom singuláru. 23 respondentov odpovedalo nesprávne, z nich 

traja si vybrali možnosť iz Pragi. Možnosť, ktorú sme predpokladali, že si veľa žiakov 

vyberie je Ja sam iz Prage a teda je to jazyková interferencia českého slova ženského rodu 

Praha. Percentuálne správne odpovedalo 54 % respondentov.

V nasledujúcej vete, kde sa jedná o genitív plurálu – Norvežanin je posetio svih 198 

zemalja sveta, nesprávnu odpoveď uviedlo taktiež 23 respondentov a 8 z nich za správnu 

označilo nominatív plurálu 198 zemlje. 15 si zvolilo genitív singuláru 198 zemlja. Túto 

odpoveď si zvolili začiatočníci, mierne a stredne pokročilí. Správnu odpoveď zvolilo taktiež 

54 % respondentov.

Jednoslabičné slovo sir, pri ktorom sme chceli vedieť správny tvar genitívu plurálu, 

bolo vo vete Ovo je jedan od najpoznatijih sireva. Opäť nesprávne odpovedalo 23 žiakov. Iba 

jeden respondent zvolil možnosť sira a 22 si zvolilo možnosť sirova. Jedná sa 

o vnútrojazykovú interferenciu, keďže ide o výnimku pri použití koncoviek -ov/-ev. Správne 

odpovedalo 54 % respondentov.

Vo fráze nema veze nasleduje po zápore slovesa genitív singuláru. Nesprávne 

odpovedalo 12 respondentov, z ktorých 3 si zvolili možnosť nema veza a všetci traja boli 

stredne pokročilí. 8 si vybralo odpoveď nema vezu a 1 opýtaný možnosť neoznačil. Všetci 

ôsmi, ktorí zakrúžkovali odpoveď nema vezu boli začiatočníci, 2 mali ruštinu ako materinský 

jazyk a 6 český materinský jazyk. Správnu odpoveď uviedlo 76 % respondentov.

Ako sme uvádzali v predchádzajúcej kapitole po číslovkách 2, 3, 4 nasleduje genitív 

singuláru. Vo vete Pričali smo s dva muškarca odpovedalo nesprávne 11 respondentov a iba 

jeden si vybral nominatív plurálu muškarci. 10 z 11 si vybralo možnosť s dva muškaraca, čiže 

genitív plurálu. Títo respondenti boli začiatočníci, mierne a stredne pokročilí. Ovládali hlavne 

češtinu, slovenčinu, ruštinu a niektorí z nich aj iné juhovýchodoslovanské jazyky, ktoré boli 

však v menšine. Prevažovala čeština a slovenčina. Percentuálne správnu odpoveď uviedlo 78

% respondentov.
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V ďalšej genitívnej otázke v singulári sme sa zaoberali vetou Posle doručka idem 

u šetnju. Nesprávne odpovedalo iba 11 žiakov a 1 zakrúžkoval odpoveď doručku, zvyšok si 

vybral odpoveď doručaka. Ide o vnútrojazykovú interferenciu vychádzajúcu z neznalosti 

začiatočníkov, ktorí označili túto odpoveď. Je veľmi zaujímavé, že doručaka označil aj 

respondent s materinským jazykom srbským. Správne odpovedalo 78 % respondentov.

Veta, ktorá mohla našich respondentov pomýliť bola Pedijatri savetuju da sačekate sa 

bušenjem ušiju. Nesprávne odpovedalo až 27 ľudí, 2 z nich otázku nevyplnili a 9 označili 

možnosť uši. 16 si vybrali možnosť ušima. Najpravdepodobnejšie sa nechali zviesť 

predložkou s, ktorá sa spája s inštrumentálom. Túto odpoveď zvolili hlavne začiatočníci, 

mierne pokročilí a stredne pokročilí. Správnu odpoveď uviedlo 46 % respondentov.

Vo vete, kde sa venujeme skloňovaniu substantíva po číslovke deväť – Marina ustaje 

u devet sati – odpovedalo nesprávne iba 6 respondentov a všetci si zvolili možnosť genitív 

singuláru sata. Títo respondenti sa po srbsky učili buď menej ako rok alebo rok a boli 

začiatočníci. Správnu možnosť sati zakrúžkovalo 44 respondentov, čo je percentuálne 

vyjadrené 88 % respondentov.

Po čísle 2 nasleduje genitív singuláru ako je tomu vo vete Žena ima dva deteta. 3 

respondenti uviedli nominatív singuláru dete a zvyšní respondenti označili možnosť dva deca. 

Dokopy nesprávne odpovedalo 19 respondentov. Skloňovanie substantíva dete býva pre 

žiakov srbčiny často dosť obťažné, preto sa výsledok dal očakávať. Je možné, že tu zohrala 

úlohu aj interferencia s češtinou (dve děti), kde po čísle dva nasleduje nom. pl., keďže všetci 

odpovedajúci mali za materinský jazyk češtinu a všetci mali rôzne úrovne znalosti srbského 

jazyka. Správnu odpoveď uviedlo 62 % respondentov.

Výnimka pri skloňovaní substantíva breskva spôsobila, že až 37 respondentov, vrátane 

rodených hovoriacich srbčiny odpovedali nesprávne vo vete Mama pravi domaći pekmez od 

bresaka. 17 z nich si vybralo za odpoveď od breskva a 20 odpoveď od breskve. 

Medzijazyková interferencia vypozorovaná nebola avšak dostali sme pripomienku, že by bolo 

možné použiť aj variantu pekmez od breskve, ak by sa jednalo o druh ovocia a nie na ich 

množstvo ako bolo uvedené v správnej verzii našej vety. V každom prípade možnosť od 

breskva spisovná nie je. V gramatikách je však za štandardný tvar genitívu plurálu 
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považovaný tvar bresaka a taktiež tvar breskvi. Ak sa pozrieme do rôznych časopisov 

s receptami nájdeme tam pekmez od bresaka. Odpoveď bresaka uviedlo 26 % respondentov.

Vo vete s predložkovým spojením Između kuće i zgrade stoji drvo sa predložka spája 

s tvarom genitívu. Tento tvar správne vybralo 68 % respondentov a nesprávne odpovedalo 16 

opýtaných. 9 si vybrali možnosť, ktorá podlieha českej jazykovej interferencii između kućom 

i zgradom (medzi kým čím v češtine) a 7 si vybrali možnosť između kući i zgrade.

Ako sme uviedli, po príslovkách miery nasleduje gen. pl. ako vo vete Ovde nema 

mnogo studenata. Nesprávne odpovedalo 15 žiakov, z toho 2 vybrali možnosť mnogo 

studentov (možná interferencia s poľštinou u jedného študenta wielu studentów, u druhého 

interferencia nezistená, keďže ovláda iba český jazyk). 13 respondentov si vybralo možnosť 

mnogo studenta. Jedná sa u nich buď o nevedomosť alebo o nepresné použitie jazykového 

pravidla. Percentuálne vyhodnotené správne odpovedalo 70 % respondentov.

Poslednou genitívnou vetou je spojenie substantíva a predložky kod kuće vo vete Kod 

kuće je najbolje na svetu. 1 respondent odpoveď nezakrúžkoval a ostatní si zvolili možnosť 

medzi kući a kod kuće – kod kući. Srbskí rodení hovoriaci majú na druhej strane tendenciu 

používať kući namiesto spojenia kod kuće. Je hypoteticky možné, že si túto možnosť zvolili 

napríklad podľa vzoru ja sam kod doktora a idem kod doktora (ktorá nie je celkom správna; 

správnejšia varianta by bola idem doktoru, avšak dnes je už spomínaná forma kod doktora tak 

ustálená, že je gramaticky prípustná). Žiaci tu mohli možno spozorovať, že obe vety si 

vyžadujú predložku kod a substantívum doktor sa skloňuje v oboch prípadoch rovnako. Toto 

vysvetlenie je však úplne hypotetické, na zistenie prečo si žiaci túto možnosť vybrali by sme 

potrebovali dôveryhodnú interpretáciu. Správne odpovedalo 66 % respondentov.

Forma vokatívu sa objavila vo vete Poštovani gospodine Mihajloviću, dobro došli!. 15 

respondentov odpovedalo nesprávne, 6 si zvolilo možnosť poštovan gospodin a 9 možnosť 

poštovani gospodin. Tieto možnosti si zvolili začiatočníci, mierne a stredne pokročilí bez 

významnej medzijazykovej interferencie. Percentuálna hodnota správnych odpovedí je 70 %.

Vo vete zameranej na akuzatív urobilo chybu 11 respondentov (Putujem u Niš). Z nich 

5 označili možnosť putujem u Nišu, 6 putujem u Niši a 1 respondent neoznačil žiadnu 

odpoveď. Správne odpovedalo 78 % respondentov.
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Substantívum auto, ktoré má v češtine tvar neutra, ale v srbčine tvar maskulína 

nesprávne označilo 15 respondentov (Taj auto nema tehnički pregled!). 2 z nich dokonca 

označili odpoveď ta auto. 13 si vybrali tvar, ktorý zodpovedá medzijazykovej interferencii 

češtiny a srbčiny to auto. Správnu odpoveď zvolilo 70 % opýtaných.

Najmenej respondentov zatiaľ odpovedalo nesprávne na vetu so skloňovaním 

substantíva v lokáli singuláru Za strance postoje legalni načini da se zaposle u Norveškoj. a to 

iba dvaja. Títo respondenti si vybrali možnosť Norveški. Obaja sa učia po srbsky menej ako 

rok a obaja sú rodení hovoriaci češtiny bez zásahu iných slovanských jazykov do nej. Správne 

v tomto prípade odpovedalo 96 % respondentov.

Ďalšou vetou, kde figuroval lokál singuláru bola Radim na fakultetu. Túto vetu 

vyplnili výborne všetci respondenti, z 50 opýtaných všetci zvolili variantu na fakultetu a tak 

bolo percento správnych odpovedí 100 %.

Taktiež vo vete Živim u Beogradu (lokál singuláru) chyboval iba jeden respondent, 

ktorý si vybral možnosť u Beograda. Percentuálna správnosť odpovedí bola 98 %.

Zaujímalo nás ako budú žiaci skloňovať jednoslabičné slovo nož, ktoré sa rozširuje 

koncovkou -ev – Noževima seče meso i povrće. Iba 4 respondenti označili variantu nožovima 

(1 mierne a 3 stredne pokročilí, všetci s materinským jazykom českým, bez znalosti iných 

slovanských jazykov) a 1 nožima (začiatočník a učí sa po srbsky menej ako rok). Správne 

odpovedalo 92 % respondentov.

Nasledujúce dve otázky sú zamerané na nominatív. V prvej vete je to nom. plurálu -

Divlji konji su životinje koje treba sačuvati. Opäť sa jedná o jednoslabičné slovo, ale tentokrát 

tvorí plurál bez rozšírenia -ov/-ev. Nesprávne tu odpovedalo 28 respondentov, z ktorých všetci 

si vybrali možnosť konjevi. Túto variantu si vybrali žiaci zo všetkých znalostných kategórií –

stredne pokročilí (5), mierne pokročilí (3), pokročilí (1 – mat. jaz. čeština a žiadna znalosť 

iných slovanských jazykov), veľmi pokročilí (2 – čeština; čeština a znalosť ruského jazyka), 

zvyšný počet 17 začiatočníci. Správnu odpoveď uviedlo 44 % respondentov.
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V predposlednej otázke zameranej na substantíva sa zaoberáme nominatívom 

singuláru v spojení s číslovkou jedan – Na ulici stoji 31 čovek. Až 28 respondentov 

odpovedalo chybne, z ktorých si 6 vybrali odpoveď 31 čoveka a 22 ľudí možnosť 31 ljudi. 

Práve možnosť 31 ljudi je peknou ukážkou českej medzijazykovej interferencie (31 lidí). Z 22 

odpovedajúcich bolo 6 stredne pokročilých, 2 mierne pokročilí, 2 pokročilí, 2 veľmi pokročilí 

(obaja ovládajú iba češtinu a jeden aj slovenčinu), 7 začiatočníkov a dokonca 3 rodení 

hovoriaci srbčiny (v kombinácii s češtinou). Na príklade posledných troch (a taktiež dvoch 

veľmi pokročilých) je možné vidieť silnú interferenciu s českým jazykom. Správnu odpoveď 

uviedlo 44 % respondentov.

Posledná substantívne zameraná veta Prodavac mi nudi zvučnik sa radiom 

(inštrumentál singuláru) bola na základe výsledkov študentov značne problematická. Až 37 

žiakov neodpovedalo správne, 18 sa nechali ovplyvniť fonetickým pravopisom srbčiny 

a označili možnosť sa radijom a 19 označili možnosť sa radijem. Keďže si iba 13 

respondentov vybralo možnosť sa radiom je zreteľné, že u ostatných sa jedná 

o vnútrojazykovú interferenciu. Je veľmi zaujímavé, že práve správnu možnosť sa radiom 

označili prevažne začiatočníci (6), potom tu figurovali veľmi pokročilí (3), mierne pokročilí 

(2) a po jednom respondentovi pokročilí a stredne pokročilí. Domnievame sa, že 

u začiatočníkov sa aj pri správnej odpovedi jedná o medzijazykovú interferenciu a myslíme si, 

že títo respondenti si ani nie sú vedomí pravopisného pravidla, ale skôr boli ovplyvnení 

svojimi materinskými jazykmi, podľa ktorých túto správnu možnosť zvolili. Správnu 

odpoveď tu neoznačil ani jeden z rodených hovoriacich srbčiny, ktorých bolo 6. Správne 

odpovedalo 26 % respondentov.
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5.3 Hláskové zmeny

Pri hláskových zmenách si najprv preberieme otázky, ktoré sa týkajú sibilarizácie, 

respektíve druhej palatalizácie. K tejto zmene dochádza pri substantíve zadatak – zadaci -

Zadaci iz matematike su veoma teški. Nesprávne pri tejto otázke odpovedalo 27 respondentov, 

14 si zvolilo možnosť zadatci a 13 odpoveď zadatki. Poslední zmieňovaní respondenti boli 

prevažne začiatočníci (2 mierne a 1 stredne pokročilý). Množstvo z nich sa učilo po rusky (4) 

a 3 mali ruštinu ako materinský jazyk. Z toho by bolo možné usúdiť, že tu dochádza ku 

jazykovej interferencii ruštiny, keďže v ruštine ku druhej palatalizácii nedochádza. Správne 

odpovedalo 46 % respondentov.

V prípade tejto nasledujúcej vety ku sibilarizácii výnimočne nedochádza - Reći ću 

kolegi da popravi grešku (substantívum v datíve singuláru). 29 respondentov odpovedalo 

nesprávne, 2 odpoveď neoznačili, 19 žiakov zvolilo variantu kolezi a 8 variantu kolegovi. 

Možnosť kolegovi zvolili respondenti, ktorí boli prevažne začiatočníci (5) a 4 mali 

kombináciu češtiny ako materinského jazyka a znalosti ruštiny a 1 s češtinou ako mat. jaz. a 

znalosť slovenčiny. Ďalší respondenti, ktorí odpovedali kolegovi boli mierne (1) a stredne (1) 

pokročilí a pokročilí (1). Pri začiatočníkoch s touto odpoveďou je možné, že dochádzalo ku 

interferencii s ruštinou z dôvodu, ktorý sme uviedli v predošlej otázke. Percentuálne 

odpovedalo správne 42 % respondentov.

Vo vete Kupio sam devojci cveće chybovalo tentokrát iba 13 respondentov, 10 zvolili 

odpoveď devojke a 3 odpoveď devojki. Týmito respondentami boli zase väčšinou začiatočníci, 

1 mierne pokročilý, 3 stredne pokročilí. 2 začiatočníci mali ruský materinský jazyk. 

Správnych odpovedí bolo percentuálne 74 %.

V ďalšej vete na druhú palatalizáciu Na nozi ima zlatan prsten chybovalo iba 8 

respondentov, 4 sa nechali zviesť češtinou a odpovedali na noze (všetci boli začiatočníci – 3 

s českým mat. jaz. a 1 s ruským mat. jaz.) a 4 uviedli odpoveď na nogi (1 pokročilý, 1 stredne 

pokročilý, 2 začiatočníci). Správne odpovedalo 84 % respondentov.

Posledná veta, kde dochádza ku druhej palatalizácii je Njihovi rečnici su pocepani. 

Nesprávne odpovedalo opäť malé množstvo respondentov (9) a 5 zakrúžkovalo odpoveď 
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rečnike a 4 odpoveď rečniki (3 boli začiatočníci a 1 mierne pokročilý). Percentuálne 

vyhodnotené bolo správnych odpovedí 82 %.

Do otázky číslo 15 sme zakomponovali asimiláciu podľa znelosti, asimiláciu podľa 

miesta tvorba a zánik spoluhlásky - Raširio je ruke i počeo izazivati protivnika. Nesprávne 

odpovedalo 20 respondentov, 2 uviedli rašširio a až 18 razširio. Nezistili sme žiadne 

výnimočné interferencie, či už medzijazykové alebo vnútrojazykové. Dá sa predpokladať, že 

s touto otázkou budú mať skôr problémy začiatočníci, mierne a stredne pokročilí. Správne 

odpovedalo 60 % respondentov.

Podobne ako v predchádzajúcej otázke vo vete Moja baba ima šezdeset godina sa 

jedná o asimiláciu podľa znelosti a zánik spoluhlásky. Nesprávnu odpoveď zakrúžkovalo až 

23 respondentov z toho 14 možnosť šestdeset a 9 šesdeset. Je zaujímavé, že aj rodení 

hovoriaci srbčiny tu chybovali. 1 uviedol možnosť šestdeset a 1 možnosť šesdeset. Väčšina 

respondentov ovládala iba češtinu (niekedy v kombinácii s iným jazykom, ale tých bola 

menšina). Najviac respondentov s odpoveďou šestdeset boli stredne pokročilí (7) 

a začiatočníci (5). Správne odpovedalo 54 % opýtaných.

V slovesnej imperatívnej vete Smokvama oterajte dosadni kašalj!, kde dochádza ku 

zlúčeniu dvoch spoluhlások nesprávne odpovedalo 13 respondentov. Všetci si zvolili možnosť 

odterajte a 4 z nich boli stredne pokročilí, 1 mierne pokročilý, 1 pokročilý a 7 začiatočníkov. 

Materinským jazykom všetkých bola čeština a tá pravdepodobne u respondentov s chybnými 

odpoveďami spôsobila interferenciu so srbčinou. Percentuálne vypočítané odpovedalo 

správne 74 % respondentov.

Veta, ktorá tvorí výnimku asimilácie podľa znelosti Odštampajte sliku iz računara! 

spôsobila problémy 27 respondentom, z ktorých 8 si vybrali variantu oštampajte a až 19 

variantu otštampajte. Pri možnosti otštampajte je zaujímavé, že 6 respondentov ovládali 

ruštinu a 3 respondenti mali ruský materinský jazyk. Väčšinu respondentov tvorili opäť 

začiatočníci (2 pokročilí, 1 mierne a 1 veľmi pokročilý a 2 stredne pokročilí). V ruštine je 

rovnako ako v srbčine (až na výnimky) predpona от- napr. отправиться (odcestovať). 

Takže pri tejto možnosti dochádza pri respondentoch s ruským jazykom ku interferencii 

srbského jazyka s ruským jazykom. Správnu odpoveď zakrúžkovalo 46 % respondentov.
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V predposlednej otázke na hláskové zmeny sa venujeme prvej palatalizácii vo vete Još 

u antici je majčina dušica bila dobro poznata. Ako sme vysvetlili v predchádzajúcej kapitole, 

budeme uznávať iba možnosť majčina dušica. Túto správnu odpoveď zvolilo 76 % 

respondentov a nesprávne odpovedalo 12 respondentov – 10 respondenti zvolili možnosť 

majkina, čiže variantu bez palatalizácie a 2 respondenti možnosť matkina, ktorá bola 

vzhľadom na prvý jazyk respondentov, ovplyvnená češtinou. Možnosť majkina dušica si 

zvolili 7 začiatočníci, 2 mierne a 1 stredne pokročilý. Všetci mali za materinský jazyk češtinu. 

Taktiež všetci srbskí rodení hovoriaci zvolili možnosť majčina dušica.

Posledná veta týkajúca sa hláskových zmien znie Ministarstvo ne želi da reši stambene 

probleme u Srbiji. Chybovalo 27 respondentov, všetci z nich si podľa nášho očakávania 

vybrali možnosť stanbene probleme bez asimilácie podľa miesta tvorby. Z nich bolo 17 

začiatočníkov, 5 stredne, 4 mierne pokročilí a 1 veľmi pokročilý. Keďže toto nie je bežné 

učivo pre začiatočníkov, mierne a stredne pokročilých možnosť stanben, odvodená od 

substantíva stan je pre nich pochopiteľná. Percentuálne vzaté, správne odpovedalo 46 %.
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5.4 Adjektíva

Prvá veta, v ktorej hovoríme o preklade z jedného jazyka do jazyka druhého Prevodim 

sa srpskog na češki jezik bola ťažším orieškom pre množstvo študentov. Až 27 odpovedalo 

nesprávne, 23 si vybralo možnosť iz srpskog na češki a 4 možnosť iz srpskog u češki. Z 27 

bolo najviac začiatočníkov (18), potom stredne (4), mierne (3), 1 pokročilý a 1 rodený 

hovoriaci srbčiny. Z nich boli dvaja rodení hovoriaci ruštiny a 7 žiakov ovládajúcich ruštinu. 

Vzhľadom ku rozdielom medzi respondentami nebolo možné presne stanoviť interferenciu 

medzi jazykmi. Správnych odpovedí bolo 46 %.

Podstatné mená v kongruencii s prídavným menom sú predmetom našej nasledujúcej 

vety U Italiji su popularne špagete i lazanje. Iba 5 respondentov odpovedalo nesprávne a to 

odpoveďou popularni. Medzi respondentami sme však nenašli žiadny dôležitý spoločný bod. 

Percentuálna hodnota správnych odpovedí bola 90 %.

Nasledujúca otázka je zameraná na komparatív dvoch adjektív Žao mi je što nisam 

rođen malo gluplji ili malo pametniji. Chybu urobilo 16 respondentov. 1 odpoveď neoznačil. 

6 si vybrali možnosť glupši, 1 možnosť glupiji a 4 pametaniji a 1 pametiji. Zo 6 s odpoveďou 

glupši bolo najviac stredne pokročilých (4), z ktorých jeden bol s ruským materinským 

jazykom, 1 pokročilý a 1 mierne pokročilý. Z dôvodu nízkej chybovosti nie je možné určiť 

interferenciu. Správnu odpoveď uviedlo 68 % respondentov.

Posesívne adjektívum vo vete Tatina sestra se zove Sandra spôsobilo 21 

respondentom lingvistické problémy. Všetkých 21 žiakov zvolilo variantu tatova a je tu jasná 

interferencia srbčiny s češtinou (iba jeden bol rodený hovoriaci ruštiny). Správne odpovedalo 

58 % žiakov.

17 respondentov urobilo chybu vo vete Naručuje salatu od svežeg kupusa. Všetci 

z nich zakrúžkovali možnosť od svežog kupusa. Interferencia jazykov zistená nebola, pretože 

prevažné množstvo žiakov hovorilo iba po česky. 11 osôb bolo začiatočníkov, 4 stredne a 2 

mierne pokročilí. Percentuálne vyjadrené bolo správnych odpovedí 66 %.

Posledná veta, ktorá bola zameraná na adjektíva a obsahovala superlatív znela Njen 

suprug ima recept za najjednostavniji kolač. Chybu tu urobilo 12 respondentov, z nich 7 si 
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vybrali možnosť najednostavnij, Túto možnosť si vybrali práve respondenti, ktorí buď boli 

rodení hovoriaci ruštiny (4) alebo tí, ktorí ovládali ruštinu (3). Zvyšných 5 žiakov boli 

jazykovo rôznorodí. Správnu odpoveď označilo 76 %.
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5.5 Zámená

Prvá veta obsahujúca zámená bola Dao sam tvojoj sestri knjigu. V nej chybovalo 18 

respondentov, z nich 5 zvolilo možnosť tvojej sestre a 13 respondentov možnosť tvojej sestri. 

Možnosť tvojej sestre si zvolili 2 českí respondenti so znalosťou slovenčiny, jeden rodený 

hovoriaci ruštiny a jeden český žiak so znalosťou ruštiny, jeden český respondent bez znalosti 

iného slovanského jazyka. Tým pádom sa interferencia potvrdila, keďže datív ženského rodu 

je v slovenčine tvojej sestre a v ruštine твоей сестре. 13 respondenti s odpoveďou tvojej 

sestri boli zväčša začiatočníci (10), 2 mierne a 1 stredne pokročilý. Správne odpovedalo 64 % 

respondentov.

19 respondentov nesprávne odpovedalo vo vete Govorimo o našem dobrom poznaniku 

a všetci si zvolili možnosť o našom dobrom poznaniku. Pri tejto otázke dochádza ako ku 

vnútrojazykovej interferencii – koncovka -om je prenesená z adjektíva dobrom na zámeno 

*našom, tak aj ku medzijazykovej interferencii – českým respondentom môže byť opäť 

podvedome známe slovné spojenie o našom dobrom zo slovenčiny. Správnych odpovedí bolo 

62 %.

V nasledujúcej otázke Njegova olovka leži na stolu napriek predpokladom odpovedal 

nesprávne iba jeden respondent (njegov olovka) a tento mierne pokročilý respondent v srbčine 

bol rodený hovoriaci češtiny so znalosťou slovenčiny. Percentuálne vyjadrené bolo správnych 

odpovedí 98 %.

Privlastňovacie opytovacie zámeno vo vete Čije je ovo brašno? zle označilo 10 

respondentov, z ktorých 6 zvolilo odpoveď čijeg a 4 možnosť čiji. Jediná zhoda bola v 3 

respondentoch s možnosťou čijeg, ktorí boli rodení hovoriaci češtiny a ovládali ruský jazyk, 

avšak na naše výsledky toto zistenie nemá veľký vplyv, keďže zhoda môže byť čisto náhodná. 

80 % respondentov odpovedalo správne.
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5.6 Spojky a súvetia

Prvé súvetie Žena niti plače niti kuka bolo na základe získaných odpovedí pre žiakov 

pravdepodobne dosť ťažké, keďže nesprávne odpovedalo 32 respondentov a až 28 si zvolilo 

odpoveď ni...ni. 1 respondent odpoveď neoznačil. Z 28 bolo 25 rodených hovoriacich češtiny 

a 3 ruskí rodení hovoriaci. Úrovne znalosti srbčiny mali od tej najnižšej až po pokročilú 

úroveň. Interferencia mohla nastať vzhľadom ku českému jazyku a spojkám ani...ani, ktoré sú 

podobné tým, ktoré označili – ni...ni. Správne odpovedalo 36 % žiakov.

Podraďovacia príslovková spojka, ktorá označuje prirovnanie vo vete Trčao je kao da 

ga vetar nosi, nevyvolala veľa jazykových problémov u žiakov. Nesprávnu odpoveď uviedli 

iba 2 respondenti, ktorí si vybrali možnosť kako. Správnu odpoveď uviedlo v teste 96 % 

respondentov.

Pri podraďovacej podmienkovej vete, kde sme použili spojku ako – Ako budemo 

dobro igrali, pobedićemo odpovedalo správne 76 % respondentov. Nesprávnu odpoveď 

uviedlo 12 osôb, 10 zvolili možnosť kako a 2 možnosť čim. 9 z 10 respondentov boli 

začiatočníci a 1 bol mierne pokročilý.

Vo vete Čujem kako vetar šumi si zase všetci 18 chybujúci respondenti naopak zvolili 

možnosť kao. Interferencia s českou spojkou jak tu neprebehla, keďže možnosť jako si 

nezvolil nikto. Percentuálne vyhodnotené bolo správnych odpovedí 64 %.

Do priraďovacieho odporovacieho súvetia Nisam student, nego profesor, sme 

umiestnili spojku nego a nesprávne túto odpoveď označilo 25 osôb. Všetci z nich si vybrali 

variantu ali a 22 boli rodení hovoriaci češtiny a 3 ruštiny. Mali rôzne stupne znalosti srbčiny. 

Interferenciu s češtinou môžeme iba predpokladať, keďže v češtine existuje iba spojka ale 

(nie nego). Výsledok môže vychádzať aj z neznalosti cieľového jazyka. 50 % respondentov 

odpovedalo správne.

V nasledujúcej vete, ako sme avizovali už v minulej kapitole, uznáme dve správne 

odpovede da aj neka – Neka/Da ti se ostvare sve žele! V tomto prípade 19 ľudí zvolilo 

možnosť da, 30 ľudí možnosť neka a iba 1 možnosť ako. Takto je percento správnych 

odpovedí 98 %.
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Tak ako sme predpokladali v predošlej kapitole, väčšina žiakov si zvolila vo vete 

Gledali smo crtaće dok smo bili mali, spojku kada, konkrétne 32. Iba 1 respondent zaškrtol 

odpoveď tek. Respondenti, ktorí si zvolili možnosť kada sa nechali zmiasť interferenciou 

češtiny a srbčiny, konkrétne českého když a srbského kada, ktoré si tu zvolili. Nesprávne 

dokonca odpovedal aj 1 respondent so srbským materinským jazykom. Tentokrát správne 

odpovedalo iba 36 % respondentov.

V poslednej vete sme zisťovali znalosť spojok a súvetí na vete Svi su se smejali, čak 

i doktor. Nesprávnu odpoveď označilo 16 respondentov, z ktorých najviac (10) označilo 

možnosť tek, 5 možnosť makar a 1 odpoveď neoznačil. Možnosť tek označili začiatočníci, 1 

mierne a 1 stredne pokročilý. Percentuálne vzaté bolo správnych odpovedí 68 %.



90

5.7 Slovosled a enklitiky

V prvej vete Žao mi ga je odpovedalo nesprávne až 28 respondentov. 22 si zvolilo 

odpoveď Žao mi je ga a 6 variantu Žao ga mi je. V češtine by veta znela buď Je mi ho líto 

alebo Líto mi ho je. Práve druhá veta by pri poradí enklitík odpovedala tej srbskej, ale zvolilo 

si ju iba 22 osôb, čo je 44 % všetkých respondentov. 8 z 22 osôb hovorilo po rusky a 1 z nich 

mal ruský materinský jazyk. Avšak je otázne, či je tento počet dostatočný, aby sme z neho 

vyvodili nejaké závery. Znalosti srbského jazyka a znalosti ostatných jazykov boli 

u respondentov rôznorodé. Spoločnou správnou enklitikou pre väčšinu všetkých respondentov 

bola enklitika mi. Avšak iba táto enklitika neurčuje celú správnu odpoveď.

Vo vete taktiež zameranej na enklitiky Ivan je imao vrlo strogu učiteljicu. Svi su je se 

bojali, nastali podobné problémy ako v tej predošlej vete. 33 respondentov odpovedalo 

nesprávne a z nich si 28 vybralo možnosť Svi su se je bojali. Skôr sa nazdávame, že sa tu 

jedná o vnútrojazykovú interferenciu, kedy si žiaci myslia, že po vymedzovacom zámene svi 

musí nasledovať pomocné sloveso su (ako napr. perfektum Ja sam išao). Možnosť označili 

respondenti od začiatočníkov až po veľmi pokročilých v srbskom jazyku. Chyboval aj 1 

respondent so srbským materinským jazykom. Percentuálna správnosť otázky bola 34 %.

V tretej a poslednej vete zameranej na enklitiky Petar je sreo prosjaka na ulici. Bilo 

mu ga je žao nesprávny počet odpovedí bol taktiež celkom vysoký – 28. Z nich 19 zvolilo 

možnosť Bilo je mu ga žao a opäť tu môžeme vidieť pomocné sloveso je na druhom mieste vo 

vete. Zvyšný počet respondentov (9) si zvolilo možnosť Bilo ga mu je žao so zámenom 

v akuzatíve na druhom mieste vo vete. Väčšinou sa jednalo o respondentov od začiatočníkov 

až po stredne pokročilých v srbskom jazyku, ale vyskytol sa tu opäť 1 rodený hovoriaci 

srbského jazyka. Percentuálne vyjadrené odpovedalo správne 44 % respondentov.
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5.8 Homonymá

Jediná otázka v teste, ktorá obsahovala homonymnú otázku bola Đaci su poskakali 

u vodu. Presne polovica respondentov odpovedala správne – 50 %. Druhá polovica si zvolila 

možnosť džaci (12) a možnosť džakovi (12). 1 respondent otázku nevyplnil. Je zaujímavé, že 

pri možnosti džaci odpovedali nesprávne začiatočníci a 4 stredne pokročilí a zase pri 

možnosti džakovi začiatočníci a 4 mierne pokročilí. Nie je z toho však možné vyvodiť žiaden 

dôležitý výsledok.

V ďalšej časti testu  mali žiaci za úlohu prekladať homonymá zo srbčiny do češtiny, 

ale samozrejme zo zadania nevedeli, že sa jedná o homonymá. Predpokladáme však, že ak 

mali postačujúcu znalosť srbského jazyka, prišli na to aj sami.

Prvým slovom na preklad bolo reč (slovo v češtine). Až 41 respondentov ho preložilo 

správne – 82 %, 9 ho preložili nesprávne (6x řeč; jazyk, reč, mluva; mluveni) a 3 

neodpovedali. Z nesprávne odpovedajúcich boli 6 začiatočníci, 2 mierne a 1 stredne 

pokročilý. 3 neodpovedajúci boli začiatočníci. 

Nasledujúce slovo na preklad bolo hodnik a toto slovo už nevedelo správne preložiť až 

32 respondentov, z ktorých ho až 18 vôbec nepreložili. 14, ktorí slovo preložili, ale nesprávne 

uviedli odpovede (8x chodník, 5x chodec, 1x podnik). Z týchto bolo 9 začiatočníkov, 3 mierne 

a 2 stredne pokročilých a z nich 6 ovládali ruštinu a 1 mal ruský materinský jazyk. Toto slovo 

bolo pravdepodobne pre mnoho žiakov neznáme a nemali o ňom žiadne vedomosti. 

Správnych odpovedí bolo 36 %.

Tretím slovom bolo obraz (tvář), a toto slovo nesprávne vyplnilo 34 osôb, z ktorých 

25 ho vôbec nevyplnilo. 9 odpovedajúcich zvolilo odpovede: 3x obraz, vzor, urážka, 

přihláška, 3x obličej. 3 respondenti si mysleli, že má rovnaký význam ako v češtine a 3 neboli 

ďaleko od skutočného významu (obličej). Nie je známe ako ďalší 3 prišli ku interpretáciám 

vzor, urážka a přihláška. Neodpovedajúci boli z veľkej časti začiatočníci, mierne a stredne 

pokročilí. Percentuálna hodnota správnych odpovedí bola 32 %.

Štvrté homonymné slovo bolo mrak (tma) a nesprávne odpovedalo 23 respondentov, 

z ktorých veľké množstvo odpoveď nevyplnilo (15). Zvyšný počet 8 si vybral odpovede: 
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mlha; vzduch; oblak; 3x mrak; oblako; mrak, soumrak). 6 sa nechali zmiasť homonymiou 

a preložili slovo ako mrak a oblak (oblako budeme predpokladať, že znamená oblak, preložil 

ho rodený hovoriaci ruštiny). Percentuálne vypočítané odpovedalo správne 54 %.

Piatym slovom na preklad bolo pravo (rovně) a bolo pre nás náročné na spracovanie, 

keďže sme si neuvedomili, že žiaci ho budú vo veľa prípadoch prekladať ako právo. 21 

respondentov slovo preložilo ako rovně a 11 ako právo. 21 respondentov odpoveď vyplnilo 

nesprávne a 10 z nich odpoveď nevyplnili. Nesprávne odpovede zneli: 4x vpravo, 2x správně, 

pravý, pravo, pravá strana, vlevo, pravda. Ak uznáme aj odpovede právo, tak je percentuálna 

správnosť odpovedí 38 %.

Slovo jak bolo šiestym homonymom, ktoré sme v preklade použili. Preložilo ho 

správne 32 osôb, čo je percentuálne vyhodnotené 64 %. 18 respondentov neodpovedali 

správne a 10 z nich preklad nevyplnilo. 8 odpovedajúcich si zvolilo odpovede: 2x jak; 2x jak 

(zvíře), velmi, býk, jako, těžký. Odpoveď jak si môžeme interpretovať ako jak (zviera) alebo 

české jak – ako. Z týchto nesprávne odpovedajúcich boli 4 začiatočníci, 3 mierne a 1 stredne 

pokročilý. 2 z nich ovládali ruštinu a 1 mal ruský materinský jazyk.

Siedme homonymum stručan (odborný) bolo taktiež pre žiakov pomerne ťažké – 31 

chybovalo – z nich až 22 nevyplnilo preklad. 8 z 9 respondentov uviedlo odpoveď stručný (1 

žiak pripísal aj odpoveď základný) a 1 respondent hloupý. Do správnych odpovedí, ktorých 

bolo 19 (38 %) sme uznali aj možnosti kvalifikovaný a vědecký. 8 respondenti sa nechali 

ovplyvniť homonymiou a boli to 4 začiatočníci, 2 mierne a 2 stredne pokročilí. 

Medzijazykové interferencie vypozorované neboli. Možnosť hloupý si zvolil žiak, ktorý bol 

začiatočník a po srbsky sa učil menej ako rok. Mal znalosť iba českého jazyka. Percentuálne 

vypočítané odpovedalo správne 38 % respondentov.

Šala (žert, vtip, sranda) bolo ôsmym slovom na preklad a tentokrát ho preložilo 

správne 28 osôb (56 %). 7 ho preložili nesprávne a 15 ho vôbec nevyplnili. Preklady, ktoré 

sme neuznali boli: 3x šála, 2x šátek, 1x šálí a 1x lež. 6 respondenti sa nechali zmiasť 

a preložili šalu rovnako znejúcim slovom do češtiny (začiatočníci, 2 mierne a 2 stredne 

pokročilí).
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Deviate slovo nuditi (nabízet) 14 respondentov nevyplnilo a 7 vyplnilo nesprávne. 3 si 

zvolili variantu nudit se, 2 vědět, 1 opalovat se nahý a 1 vnucovat. Pri niektorých odpovediach 

je v každom prípade nutné oceniť kreativitu respondentov. Správne odpovedalo 59 % 

respondentov.

Slovo zakazati (zamluvit) správne vyplnilo 24 respondentov (48 %), 15 ich nevyplnilo 

a 11 odpovedalo nesprávne: 7 si zvolilo možnosť zakázat, 2 přikázat, 1 zabranit a 1 nesmet.

V týchto odpovediach tak dochádza ku jazykovej interferencii medzi češtinou a srbčinou. 

Správne odpovede, ktoré sme uznávali boli: objednat (si), zamluvit, rezervovat, zarezervovat, 

sjednat, „zabookovat“, domluvit, objednat se.

Jedenáste slovo v teste hrana (jídlo, strava, potraviny) nesprávne vyplnilo iba 8 osôb 

a z nich 5 ich nevyplnilo. 2 respondenti si zvolili možnosť hrana a 1 strana. Uvedené správne 

odpovede boli jídlo, strava, potraviny, potrava. Percentuálna hodnota správnych odpovedí je 

84 %.

Homonymum, ktoré bolo v poradí dvanáste bolo trenerka (tepláky). 28 respondentov 

neodpovedalo správne, 11 napísali odpoveď trenérka, 4 teniska (z toho 1 bota/teniska), 1 

učitelka, 1 sportovní tričko a 1 kalhoty, zvyšných 10 neodpovedalo. Odpovede, ktoré sme 

uznali boli tepláky; tepláková souprava; sportovní kalhoty, oděv; sportovní souprava; 

sportovní oblečení/tepláky. Percentuálne bolo správnych odpovedí 44 %.

Prekvapivo až 37 respondentov správne preložilo srbské slovo rano – brzy. 11 

odpoveď nevyplnilo a 2 nesprávne odpovedali – 1 ráno a 1 rána. Percentuálny počet 

správnych odpovedí bol 74 %.

Predposledným prekladovým slovom bolo stan a keďže sa toto slovo učí už 

v počiatočných lekciách všetkých učebníc, preložilo ho 45 osôb, 4 odpoveď nevyplnili a 1 ho 

preložil ako dům. Správnu odpoveď uviedlo 90 % respondentov.

Posledným slovom na preklad bolo bolest – nemoc. Správne odpovedal opäť veľký 

počet respondentov – 37, čo zodpovedá 74 % respondentov. Nesprávne odpovedalo 8 

respondentov (7 zvolilo odpoveď bolest, čiže interferenciu s češtinou a 1 respondent napísal 

odpoveď stesk). 5 odpoveď nevyplnili.
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5.9 Preklad

Do prekladovej časti testu avšak v opačnom smere z češtiny do srbčiny sme z dôvodu 

rozsiahlosti testu zaradili 5 viet a 4 z nich sú súvetia. Veľa študentov sa jazyk učilo ešte 

krátko (menej ako rok, 1 rok alebo 2 roky) a z dôvodu ich začiatočníckej úrovne – buď 

z dôvodu neznalosti alebo kvôli tomu, že stratili veľa času na teste – preklad neurobili.

Prvú vetu až 19 respondentov nevyplnilo (Nejen že ukradli peníze, ale i pas - Ne samo 

da su ukrali novac/pare, nego i pasoš), 3 z nich ju vyplnili iba čiastočne, väčšinou iba pár 

slov alebo pol súvetia, ktoré vedeli:...pare, ale i pasoš (učí sa po srbsky 1 rok - začiatočník), 

...para, a i pasoš (1 rok – mierne pokročilý), Ne samo da...,nego i pasoš (3 roky – mierne 

pokročilý). 28 vetu preložilo, z nich bez chyby ju preložilo 9 respondentov, 1 chybu, väčšinou 

v spojke (ali, čak) urobilo tiež 9 respondentov. 2 chyby (väčšinou v oboch spojkách ne 

samo...nego i) urobilo 7 respondentov, 3 chyby 2 respondenti a 4 chyby 2 respondenti. Chyby 

sme počítali podľa toho, koľko žiak nesprávne uviedol spojok (vo vete boli 2), 2 podstatné 

mená, 1 sloveso (aj s pomocným slovesom su). Žiaci, ktorí vetu správne preložili boli 4 

rodení hovoriaci srbského jazyka (v kombinácii s češtinou), 3 veľmi pokročilí (dvaja ovládali 

ruštinu, každý z troch ovládal buď chorvátčinu alebo slovenčinu alebo poľštinu), 1 pokročilý 

a 1 stredne pokročilý (učil sa po srbsky 3 roky). S 1 chybou odpovedali 4 pokročilí, 2 stredne, 

2 veľmi pokročilí a 1 mierne pokročilý. 2 chyby urobili 1 pokročilý, 2 rodení hovoriaci 

srbčiny (Nisu im ukrali samo pare, čak i pasoš), 3 stredne pokročilí. 3 chyby – začiatočník 

a stredne pokročilý a 4 chyby – mierne pokročilý (Skradli su dinare i pasoš.) a stredne 

pokročilý (Ne samo da ukrali para, ali i putovnicu.). Žiaci urobili vo všeobecnosti najviac 

chýb v spojkách a potom uviedli nesprávny tvar slovesa (pokrali, skradli) alebo ho uviedli 

správne, ale bez pomocného slovesa.  Percentuálne bolo bezchybných odpovedí 18 %.

Druhú prekladovú vetu (Zatímco se procházeli po chodníku, plivali jim pod nohy. -

Dok su se šetali trotoarom, pljuvali su im ispod nogu/pod noge.) 19 respondentov nevyplnilo 

a 8 otázok bolo vyplnených iba čiastočne. Bezchybné preklady boli 2, 1 chyba bola u 10 

respondentov a 2 chyby u 4 respondentov. U ostatných bolo viac ako 3 chyby. Najčastejšie 

chyby môžeme rozdeliť do viacerých skupín: 

a) Spojky – namiesto dok uvádzali respondenti spojky medjutim, medžutim, kada 

a kad. Uznali sme aj bezpredložkové vety šetajući trotoarom, ktoré vytvorili rodení hovoriaci 

a 2 veľmi pokročilí. 
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b) Slovesá – absencia zvratného zámena se, 

c) Homonymá – plivali bolo preložené ako plivali, plili, pljuli a dokonca aj prskali; 

druhé homonymum tu bolo v predložkovom spojení po chodníku – po trotoaru, po pločniku 

alebo aj bezpredložkovo trotoarom, pločnikom a žiaci ho preložili ako po hodniku, po 

šetalištu, u ulici, hodnikom, pešačkoj, na trotoaru, stazom alebo substantívum v tomto prípade 

vynechali. Bezchybne odpovedalo 4 % respondentov.

Tretia prekladová veta (Díval se na zprávy v televizi, zatímco jsem připravovala večeři 

– Gledao je vesti na televiziji, dok sam (ja) spremala/pripremala/pravila večeru.) už dopadla 

lepšie ako veta predošlá. Nevyplnilo ju 14 respondentov, 3 ju vyplnili iba čiastočne. 

Bezchybne odpovedalo 15 respondentov, 7 respondentov urobilo 1 chybu, 2 chyby urobili 3 

respondenti a ostatní urobili 3 a viac chýb. Najčastejšie chyby boli:

a) Slovesá – namiesto gledao je žiaci napísali: gledal, on je gledal, gledal je, gledala 

sam, gledao, divao se je; namiesto spremala/pripremala/pravila/kuvala napísali gotovila, 

pripremirala, pripremljala, spremila,

b) Spojky – namiesto dok žiaci napísali: medjutim, kada, a, kad, i alebo neuviedli 

žiadnu spojku,

c) Substantíva – namiesto vesti/dnevnik: emisiju, novine, novosti, vijesti, poruke, veste, 

vjesti, namiesto večeru: doručak, užinu (rodený hovoriaci ruštiny – po rusky je večera ужин).

Správnu preklad napísalo 30 % respondentov.

Štvrtú vetu, ktorá nebola súvetím (Trenérka jim zakázala jíst nezdravou stravu. –

Trener im je zabranio da jedu nezdravu hranu) nevyplnilo 20 respondentov a 5 vetu preložilo 

opäť iba čiastočne. Bezchybne odpovedalo 5 respondentov (percentuálne spočítané 10 %), 1 

chybu urobilo 7 respondentov a 2 chyby urobilo 8 respondentov. Najčastejšie chyby boli 

v týchto kategóriách:

a) Substantíva – trener/ženski trener bol žiakmi preložený ako: trenerica, trenerkinja, 

trenerka, instruktorka, kaučka,

b) Slovesá – ...je zabranio preložili ako: zakazal, zakazala, zabranila, zagovarala, 

zabranjila, zapričala, rekao; jesti bolo 1x preložené ako isti.

Posledná veta na preklad bola Úspěšný člověk je ten, který ráno vstane, večer si lehne 

a mezitím dělá, co ho baví - Uspešan čovek je taj/onaj koji ujutru/ujutro ustane, uveče legne i 

u međuvremenu radi ono što želi/voli/ga zanima. 20 respondentov preklad neurobilo a 3 ho 
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napísali iba čiastočne. Bez chyby odpovedalo 12 respondentov, čo je percentuálne vyjadrené 

24 %, 1 chybu urobili 2 respondenti a taktiež toľko respondentov urobilo 2 chyby. Ostatní 

urobili 3 a viac chýb. Chyby boli urobené pri týchto kategóriách:

a) Slovesá – namiesto legne: lehne, legne si namiesto interesuje: interuzuje, namiesto 

zanima: zanjima, namiesto probudi se: razbudi, 

b) Spojky – namiesto koji: ktorý a namiesto i u međuvremenu: i medjutim, međutim, 

i međutime, i medžutim, a međutime, i među tim, i između toga, i izmedzu to, i medzu tim, i

medjuvremenu, a između,

c) Zámená – namiesto taj/onaj: ten, ovaj, 

d) Príslovky – namiesto ujutru/ujutro: u jutru, večer, jutrom, večerom, zjutra, večeras, 

sjutra, uveće, navečer, na večer, izmedzu to, jutro, naveče.

5. 10 Zhrnutie vyhodnotenia dotazníka a testu

Všetky vety vyplnili 18 respondenti, 4 vety vyplnili 7 respondenti, 3 vety – 5 

respondenti, 2 vety – 1 respondent, 1 veta – 5 respondenti, 0 viet – 14 respondentov. Z 18 

respondentov vety preložili 6 respondenti, ktorí mali srbčinu ako jeden z materinských 

jazykov, 3 boli stredne pokročilí, 5 boli veľmi pokročilí a 4 boli pokročilí. Z týchto 18 

respondentov sa 10 učili jazyk 4 a viac rokov, 2 respondenti 3 roky a 6 respondenti boli ako 

sme spomínali rodení hovoriaci. Žiadnu vetu nepreložilo pochopiteľne 8 respondentov, ktorí 

sa jazyk učili menej ako rok a 4 respondenti, ktorí sa ho učili 1 rok. 2 žiaci, ktorí sa jazyk učili 

3 roky preklad taktiež neurobili. Z týchto boli 11, ktorí boli začiatočníci, 2 mierne a 1 stredne 

pokročilý. Avšak našli sa aj 2 začiatočníci, ktorí preložili 4 vety. 4 vety taktiež preložili aj 1 

mierne pokročilý, 1 pokročilý a 3 stredne pokročilí. Z týchto sa po srbsky učili 3 respondenti 

2 roky, 2 respondenti 3 roky, 1 respondent 4 a viac rokov a 1 respondent menej ako rok.

Na základe týchto výsledkov je však veľmi obťažné posúdiť znalosti respondentov, 

keďže pre vyplňovanie testu mali obmedzený čas 45 minút a taktiež nesmeli používať 

slovník. Niektorí si možno zle rozvrhli čas a na preklad im už potom čas neostával. Je 

samozrejme predpokladateľné, že žiaci, ktorých jedným z materinských jazykov je srbčina 

alebo tí, ktorí sa jazyk učia viac ako 4 roky, stihnú vyplniť, respektíve budú mať aj náležité 

vedomosti na vyplnenie prekladovej časti testu. Preklad nám v tomto prípade skôr mohol 

poslúžiť k tomu, aby sme zistili aké typy chýb žiaci robia (konkrétne chyby v preklade sme 

uviedli pri jednotlivých vetách).
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Medzijazyková interferencia sa najviac prejavila napríklad vo vetách Treba da kupimo 

karte za Exit, kde chybovali hlavne tí, ktorí už ovládali ruštinu a chorvátštinu, Ja sam iz 

Praga – dokázala sa tu interferencia s češtinou (Ja sam iz Prage), Žena ima dva deteta –

taktiež interferencia s češtinou (Žena ima dva deca – Žena má dvě děti), Taj auto nema 

tehnički pregled! – interferencia s češtinou (to auto), ďalšie české interferencie do srbčiny 

boli 31 čovek (31 ljudi – 31 lidí), tatina sestra (tátova sestra) a spojky niti, niti (respondenti si 

vybrali ni, ni, ktoré sú podobné českým ani, ani).

Medzijazyková interferencia s ruštinou sa prejavila napríklad pri nerealizovaní 

sibilarizácie, spojení tvojoj sestri (respondenti so znalosťou ruštiny a slovenčiny si zvolili 

možnosti tvojej sestre), preklad slova večera (užin je večera po srbsky, ale v srbčine je užina 

desiata) atď.

Vnútrojazykovú interferenciu sa nám tiež podarilo nájsť: napr. vo vetách so 

spojeniami dosađujem se (dosađivam se), stigoh, nemam (ne imam), ne rade (ne radiju), 

jedan od najpoznatijih sireva atď.

Špecifické sa ukázalo byť spojenie sa radiom, ktoré by sme mohli zaradiť na 

pomedzie vnútro- a medzijazykovej interferencie, keďže začiatočníci spojenie napísali 

správne, ale určite ich v tom ovplyvnil ich materinský jazyk (medzijazyková interferencia) 

a pokročilí sú si vedomí fonetického pravopisu a taktiež pravidiel písania v srbskom jazyku 

a napísali toto slovo nesprávne (vnútrojazyková interferencia).

Rodení hovoriaci srbčiny sa tiež nechali ovplyvniť ich druhým materinským jazykom 

češtinou a to napríklad vo vetách so spojeniami 31 čovek, šezdeset a pri spomínanom spojení 

sa radiom. Taktiež chybovali pri enklitikách.

Výsledky získané z testu sme aj štatisticky vyhodnotili. Pomocou programu Excel sme 

zisťovali charakter korelácie medzi dĺžkou štúdia a úspešnosťou v teste (ako sa dalo 

samozrejme predpokladať, kladná korelácia medzi dĺžkou štúdia a úspešnosti v teste existuje). 

Testovali sme preloženie bodov vynesených v grafe spojnicou trendu lineárnou, logaritmickou 

a polynomickou funkciou. Najvyššiu spoľahlivosť mala mocninová funkcia. Iba pri otázkach, 

ktoré testujú znalosť medzijazykových homoným nám dala spoľahlivejšie výsledky 

logaritmická funkcia. V praxi to znamená, že najrýchlejšie narastá úspešnosť študentov 

v prvom a druhom roku štúdia, pričom v neskorších rokoch sa študenti zlepšujú čím ďalej tým 

pomalšie.
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Tabuľka č. 1 – Úspešnosť v závislosti na dĺžke štúdia
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Celkovú úspešnosť všetkých študentov, úspešnosť rodených hovoriacich srbčiny 

a úspešnosť nerodených hovoriacich srbčiny – študentov, sme vyjadrili pomocou 

nasledujúcich tabuliek:

Tabuľka č. 2 – Úspešnosť všetkých respondentov

Tabuľka č. 3 – Úspešnosť rodených hovoriacich srbského jazyka
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Tabuľka č. 4 – Úspešnosť študentov srbského jazyka
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6 Záver

Na počiatku našej práce sme si vytýčili ciele, ktoré by na jednej strane študentom 

osvietili úskalia jazyka a nasmerovali by ich ku jazykovým cestičkám, ktorými by sa mali 

v budúcnosti vydať. Súčasťou môjho dotazníka spojeného s testom, ktorý som dávala žiakom 

srbského jazyka a žiadala ich o jeho vyplnenie, bolo aj rozosielanie správnych odpovedí 

a náležitých vysvetlení študentom, ktorí o to mali záujem. Verím, že týmto spôsobom sa títo 

žiaci naučili niečo nové, respektíve si doplnili vedomosti z jazyka, ktorý sa učia. Na druhej 

strane som tento výskum robila aj pre vyučujúcich srbského jazyka, ktorí sa z môjho výskumu 

môžu dozvedieť, kde majú študenti pri akvizícii jazyka medzery a ako využívajú 

vnútrojazykovú a medzijazykovú interferenciu ku učeniu sa srbčiny.

V tejto práci sme si chceli overiť viacero našich hypotéz. Jednou z nich bolo, či 

slovanské jazyky, ktoré sa žiaci učili pred akvizíciou srbčiny ovplyvňujú ich znalosť srbčiny. 

Ako sme mohli vidieť vo vyhodnotení dotazníka, vyskytli sa niektoré otázky, v ktorých bola 

medzijazyková interferencia úplne zjavná, ale pri niektorých otázkach interferenciu nebolo 

možné zistiť, či už z dôvodu malého počtu odpovedajúcich respondentov alebo kvôli tomu, že 

mali druhé slovanské jazyky navzájom medzi sebou veľmi rôznorodé. Možno ak by sme mali 

k dispozícii študentov, z rôznych kútov Európy, bolo by určite možné zaradiť ich ku 

jednotlivým jazykovým skupinám podľa gramatický a pravopisných chýb, ktoré robia. Keďže 

sú ale slovanské jazyky medzi sebou veľmi príbuzné, nie je vždy možné určiť, ktorý 

slovanský jazyk danú interferenciu spôsobil. Jazyky, ktorý sa však na srbčine v teste našich 

respondentov najviac odrazili, boli slovenčina a ruština. Pasívna znalosť slovenčiny má veľký 

vplyv na rodených hovoriacich češtiny (aj keď nie všetky prípady sú podchytené našim 

výskumom), pretože majú so slovenčinou kontakt prostredníctvom médií a taktiež priamy 

kontakt so Slovákmi študujúcimi a pracujúcimi v Prahe (prevažná väčšina respondentov sa 

učí/učila po srbsky v Prahe) alebo so slovensky prednášajúcimi profesormi. Ďalším, 

výskumom podchyteným, jazykom, ktorý mal vplyv na učenie sa a znalosť srbčiny, je ruština,

keďže mnoho študentov tento jazyk pred učením sa srbčiny ovládalo. Taktiež sme mali 

niekoľko respondentov s ruským materinským jazykom, ktorí však chybovali veľmi podobne 

ako ich kolegovia, ktorí sa jazyk iba učili.

V stanovených hypotézach sme uviedli, že žiaci budú robiť najviac chýb pri kategórii 

slovies, pri podstatných menách (skloňovanie) a pri hláskových zmenách. Táto hypotéza sa 

nám tak celkom nepotvrdila. Na základe štatistického vyhodnotenia sme zistili, že práve 

v týchto kategóriách žiaci chybovali najmenej. Percentuálna hodnota správnych odpovedí pri 
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slovesách bola 63 % (± 21 % s pravdepodobnosťou 0,68), pri podstatných menách 68 % (± 19 

% s pravdepodobnosťou 0,68) a pri hláskových zmenách 63 % (± 22 % s pravdepodobnosťou 

0,68). Je nutné dodať, že nie v každej kategórii bol rovnaký počet otázok. Kým pri slovesách 

aj pri podstatných menách bol počet vyrovnaný (23 otázok), pri hláskových zmenách ich bolo 

11. V ostatných kategóriách bolo percento správnych odpovedí nasledovné: prídavné mená –

67 % (6 viet), zámená – 76 % (4 vety), spojky a súvetia – 66 % (8 viet), slovosled a enklitiky 

– 41 % (3 vety), homonymá – 56 % (15 slov na preklad zo srbčiny do češtiny) a preklad – 34 

% (5 viet na preklad zo srbčiny do češtiny). Najlepšie zo všetkých kategórii dopadli 

prekvapivo homonymá 83,90%, zámená (76 %) a prídavné mená (67 %) aj napriek nízkemu 

počtu otázok. Najhoršie dopadol podľa nášho očakávania preklad (34 %) a slovosled 

a enklitiky (41 %). Napriek tomu, že otázky zo slovosledu a enklitík boli krúžkovacie, 

správne ich označilo málo respondentov a dokonca chybovali aj rodení hovoriaci srbčiny.

Študenti, ktorí sa učia srbčinu 4 a viac rokov, dosiahli v teste v priemere 85% 

úspešnosť oproti priemeru rodených hovoriacich. Niektorí študenti však prekonali aj 

priemerný výsledok rodených hovoriacich. Je zaujímavé, že pri rodených hovoriacich bol 

veľmi malý rozptyl výsledku – podiel správnych odpovedí činil v priemere 92 %, pričom 

smerodajná odchýlka bola iba 2 %. Pri študentoch, ktorí nie sú rodení hovoriaci, bol rozptyl 

naopak veľmi výrazný – podiel správnych odpovedí bol v priemere 60 %, pričom smerodajná 

odchýlka bola 17 %. Ak by sme chceli toto porovnanie vyjadriť so štatistickou istotou 95 %, 

potom bolo správnych odpovedí u rodených hovoriacich 92 % ± 5 %, zatiaľ čo u študentov 

s iným materinským jazykom 60 % ± 35 % správnych odpovedí.

Začiatočníkom robí najväčší problém medzijazyková homonymia (úspešnosť je na 

začiatku v priemere iba 30% ± 18 %), s ktorou sa však študenti vyrovnajú (aspoň pri 

základnej slovnej zásobe, ktorú sme testovali) do dvoch rokov štúdia (úspešnosť v priemere 

58 % ± 25 %) a po štyroch a viac rokoch štúdia dosiahnu v priemere 83 % ± 21 %. Pokrok 

s dĺžkou štúdia je v tomto segmente najvýraznejší.

Opačný prípad predstavujú hláskové zmeny. Študenti, ktorí sa učia jazyk menej ako 

rok dosahujú priemernú úspešnosť 50 % ± 17 %. Je to dané pravdepodobne tým, že fonológia 

a hláskové zmeny sa preberajú v prvom ročníku (respektíve v počiatočných lekciách učebníc), 

študenti si tieto pravidlá rýchlo osvoja a majú ich ešte v čerstvej pamäti. V neskorších rokoch 

sa síce stále zdokonaľujú, ale pomalšie ako v ostatných segmentoch učiva a ani po štyroch 

rokoch štúdia ich úspešnosť nepresahuje 75 % ± 19 %, zatiaľ čo v ostatných segmentoch 

učiva sa v tej dobe už pohybuje okolo 80 %.
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Zaujímavé je aj zistenie, že študenti už v priebehu prvého roka štúdia dosiahli 

priemernú úspešnosť 47 % ± 9 %, čo nám dokladá, že pri učení sa geneticky príbuzného 

jazyka intenzívne využívajú znalosti zo svojho materinského jazyka, ktoré sú kontrastívnym 

spôsobom doplnené o pravidlá, ktoré sa v líšia v študovanom jazyku.

Celkovo by sme výsledky výskumu označili za prínosné a veríme, že okrem 

samotných žiakov, ktorí test vyplňovali, zaujmú naše výsledky aj pedagógov vyučujúcich 

srbský jazyk.
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Príloha 1.

Vážení respondenti,

dovoľte mi obrátiť sa na Vás s prosbou o vyplnenie tohto dotazníka, ktorý je súčasťou mojej 

diplomovej práce, ktorá sa zaoberá výskumom srbčiny u študentov srbského jazyka.

Dotazník je plne anonymný, všetky Vami poskytnuté informácie použijem iba ku spracovaniu 

diplomovej práce. Nikde nebude uvádzané, kto sa výskumu zúčastnil. Prvá časť dotazníka 

zahŕňa všeobecné otázky ohľadne pohlavia, veku a vzdelania respondenta. Druhá časť 

obsahuje test zo srbčiny. Pri vyplňovaní testu nie je dovolené používať gramatiku, 

učebnicu ani slovník!

Ak Vás môj dotazník zaujal a chceli by ste sa oboznámiť s výsledkami môjho výskumu, 

kontaktujte ma na adrese zorica.stojanovicova@gmail.com

Vopred Vám ďakujem za Vašu ochotu a čas strávený pri vyplňovaní dotazníka!

Časť 1

1. Pohlavie

 žena

 muž

2. Vek

 18-25

 26-35

 36-45

 46-60

 61 a viac

3. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

 základné

 stredoškolské
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 vysokoškolské – bakalárske štúdium

 vysokoškolské – magisterské štúdium

 vysokoškolské – doktorské štúdium

4. Ako dlho sa učíte po srbsky?

 menej ako rok

 1 rok

 2 roky

 3 roky

 4 a viac rokov

 srbčina je môj materinský jazyk

5. Na akej úrovni je Vaša znalosť srbčiny teraz?

 začiatočník

 mierne pokročilý

 stredne pokročilý

 pokročilý

 veľmi pokročilý

 srbčina je môj materinský jazyk

6. Ktorý slovanský jazyk/Ktoré slovanské jazyky ste ovládali pred učením sa srbčiny?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..............................................................................

7. Na akej úrovni ovládate uvedený slovanský jazyk/jazyky? Vyberte zo škály -

začiatočník, mierne pokročilý, stredne pokročilý, pokročilý, veľmi pokročilý, materinský 

jazyk.

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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Časť 2

Ktorá varianta je gramaticky správna? (Správny výraz podčiarknite)

1. Ja A) ne su Srbin.

B) nesam

C) nisam

2. A) Trebamo da kupimo karte za Exit.

B) Treba da kupimo

C) Trebamo kupiti 

3. A) Zadaci iz matematike su veoma teški.

B) Zadatci

C) Zadatki

4. Ja sam iz A) Prage.

B) Pragi.

C) Praga.

5. Norvežanin je posetio svih 198 A) zemlja sveta.

B) zemalja

C) zemlje

6. Reći ću A) kolegi da popravi grešku.

B) kolezi

C) kolegovi

7. A) Poštovani gospodine Mihajloviću, dobro došli.

B) Poštovani gospodin Mihajlović,

C) Poštovan gospodin Mihajloviću,

8. Žena A) ni plače ni kuka.

B) niti plače niti kuka.

C) ni plače nego kuka.
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9. Trčao je A) jako da ga vetar nosi.

B) kako

C) kao

10. Prevodim A) iz srpskog na češki jezik.

B) iz srpskog u češki jezik.

C) sa srpskog na češki jezik.

11. A) Džaci su poskakali u vodu.

B) Đaci

C) Džakovi

12. A) Ja se dosađivam.

B) Ja se dosađujem.

C) Ja se dosađuju.

13. A) Da li ćete kupite ove farmerke?

B) Da li ćete kupiti

C) Da li kupiti ćete

14. „U pozno doba stigoh kući“ znači: A) Stići ću kući u pozno doba.

B) Stigao sam kući u pozno doba.

C) Stigao bih kući u pozno doba.

15. A) Razširio je ruke i počeo izazivati protivnika.

B) Raširio

C) Rašširio 

16. Ovo je jedan od najpoznatijih A) sira.

B) sirova.

C) sireva.
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17. „Nije važno“ se drugačije kaže: A) Nema veza.

B) Nema veze.

C) Nema vezu.

18. Putujem u A) Niš.

B) Niši.

C) Nišu.

19. A) Taj auto nema tehnički pregled!

B) To auto

C) Ta auto 

20. Pričali smo s A) dva muškarci.

B) dva muškaraca.

C) dva muškarca.

21. A) Žao mi je ga.

B) Žao ga mi je

C) Žao mi ga je.

22. A) Čijeg je ovo brašno?

B) Čiji

C) Čije 

23. A) Čim budemo dobro igrali, pobedićemo.

B) Ako

C) Kako 

24. Na televiziji A) pokazuju novu emisiju.

B) prikazuju

C) ukazuju 
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25. A) Ne mam brata.

B) Nemam

C) Ne imam

26. Moja baba ima A) šestdeset godina.

B) šesdeset

C) šezdeset

27. Posle A) doručaka idem u šetnju.

B) doručku

C) doručka 

28. A) Kući je najbolje na svetu.

B) Kod kuće

C) Kod kući 

29. U Italiji su A) popularni špagete i lazanje.

B) popularna

C) popularne 

30. A) Ne mojte rešavati poslednji zadatak!

B) Nemojte rešiti

C) Nemojte rešavati 

31. Za strance postoje legalni načini da se zaposle A) u Norvešku.

B) u Norveškoj.

C) u Norveški.

32. A) Nožima seče meso i povrće.

B) Nožovima

C) Noževima 
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33. Ivan je imao vrlo strogu učiteljicu. A) Svi su se je bojali.

B) Svi se je su bojali.

C) Svi su je se bojali.

34. Čujem A) jako vetar šumi.

B) kako

C) kao 

35. Nisam student, A) ali profesor.

B) nego

C) dakle 

36. Ja A) mogu da jedem sladoled.

B) možem

C) možu 

37. Pedijatri savetuju da sačekate sa bušenjem A) uši.

B) ušima.

C) ušiju.

38. Dao sam A) tvojej sestre knjigu.

B) tvojej sestri knjigu.

C) tvojoj sestri knjigu.

39. Na posao se vozi A) sa autobusem.

B) sa autobusom.

C) autobusom.

40. Žao mi je što nisam rođen malo A) glupiji ili malo A) pametaniji.

B) glupši B) pametniji.

C) gluplji C) pametiji.



114

41. Oni A) nerade ništa, samo se igraju na računaru.

B) ne rade

C) ne radiju 

42. A) Javiću ti se sutra.

B) Javi ću ti se

C) Javitiću se 

43. Ti nas zoveš samo A) kad ti trebamo.

B) kad ti treba.

C) kad trebamo.

44. Radim A) na fakulti.

B) na fakultetu

C) u fakultetu.

45. Marina ustaje u devet A) sata.

B) sati.

C) satova.

46. Petar je sreo prosjaka na ulici. Bilo A) ga mu je žao.

B) mu ga je

C) je mu ga 

47. A) Tatov sestra se zove Sandra.

B) Tatova

C) Tatina 

48. A) Ako ti se ostvare sve žele!

B) Neka

C) Da 
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49. Prodavac mi nudi zvučnik sa A) radiom.

B) radijom.

C) radijem.

50. Žena ima A) dva deca.

B) dva deteta.

C) dva dete.

51. Govorimo o A) našem dobrom poznaniku.

B) našom dobrom poznaniku.

C) našem dobrem poznaniku.

52. Gledali smo crtaće A) kada smo bili mali.

B) dok

C) tek 

53. Kola su se pokvarila. Moram ih A) popraviti.

B) napraviti.

C) ispraviti.

54. A) Njegov olovka leži na stolu.

B) Njegova olovka

C) Njegovoj olovka 

55. Divlji A) konji su životinje koje treba sačuvati.

B) konjevi

C) konjovi 

56. Živim A) u Beograd.

B) u Beograda.

C) u Beogradu.
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57. Kupio sam A) devojki cveće.

B) devojci

C) devojke 

58. Naručuje salatu od A) sveže kupusa.

B) svežog kupusa.

C) svežeg kupusa.

59. Rečenica „Šta bi?“ znači: A) Šta će biti?

B) Šta je hteo?

C) Šta se desilo?

60. Smokvama A) oterajte dosadni kašalj!

B) odterajte

C) otterajte 

61. A) On se je okrenuo.

B) On je se okrenuo.

C) On se okrenuo.

62. Mama pravi domaći pekmez od A) bresaka.

B) breskve.

C) breskva.

63. A) Da li bi vi stajali dva dana u redu za automobil?

B) Da li biste

C) Da li bi ste 

64. Dečaci se A) tuču.

B) tuku.

C) tuče.
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65. Između A) kućom i zgradom stoji drvo.

B) kući i zgrade

C) kuće i zgrade

66. Na A) nogi ima zlatan prsten.

B) nozi

C) noze 

67. A) Njihove rečnike su pocepani.

B) Njihovi rečnici

C) Njihovi rečniki 

68. Na ulici stoji 31 A) ljudi.

B) čovek.

C) čoveka.

69. Svi su se smejali, A) tek i doktor.

B) čak

C) makar 

70. A) Ne čitao sam tu knjigu.

B) Nisam čitao

C) Ja sam nečitao 

71. Ako A) ćeš imao vremena, poseti me.

B) budeš

C) hoćeš

72. Šta A) ima novo?

B) je

C) će
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73. A) Odštampajte sliku iz računara!

B) Otštampajte

C) Oštampajte 

74. Ovde nema mnogo A) studenta.

B) studenata.

C) studentov.

75. Još u antici je A) majkina dušica bila dobro poznata.

B) majčina

C) matkina 

76. Njen suprug ima recept za A) najjednostavniji kolač.

B) najednostavniji

C) najednostavnij 

77. Beba je A) plakavši probudila svoje roditelje.

B) plakajući

C) plačući 

78. Takvu razglednicu A) bih ne kupio.

B) nebih kupio.

C) ne bih kupio.

79. Ministarstvo ne želi da reši A) stanbene probleme u Srbiji.

B) stambene

C) stanbeni 

80. A) Videvši Eltona Džona kako svira na železničkoj stanici, putnici su ostali 

začudjeni.

B) Videći

C) Videoći
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Preložte tieto slová zo srbčiny do češtiny:

reč – .............................................................

hodnik – ......................................................

obraz – ........................................................

mrak – .........................................................

pravo – ........................................................

jak – ............................................................

stručan – .....................................................

šala – ...........................................................

nuditi – ........................................................

zakazati – ....................................................

hrana – ........................................................

trenerka – ....................................................

rano – ..........................................................

stan – ...........................................................

bolest – ........................................................

Preložte:

Nejen že ukradli peníze, ale i pas.

Zatímco se procházeli po chodníku, plivali jim pod nohy.

Díval se na zprávy v televizi, zatímco jsem připravovala večeři.

Trenérka jim zakázala jíst nezdravou stravu.

Úspěšný člověk je ten, který ráno vstane, večer si lehne a mezitím dělá, co ho baví.


