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Předložená diplomová práce zpracovává téma chyb při osvojování srbštiny jako druhého 

jazyka a snaží se vysledovat vlivy jiných slovanských jazyků, které respondenti ovládají, na 

chyby, které dělají v srbštině. Dotýká se tak dvou základních okruhů témat: osvojování jazyka 

a kontaktové lingvistiky.  

Autorka si jako cíl práce stanovuje „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.“ (s. 14) 

Aby splnila tento cíl, autorka nejdříve přehledně a konzistentně vysvětluje, jak je chyba 

vnímána ve vyučovacím procesu, a následně představuje Corderovu teorii analýzy chyb – do 

tohoto rámce pak zasazuje svůj výzkum a stanovuje tři hypotézy, které hodlá výzkumem 

ověřit.  

V následující kapitole se autorka pokusila o srovnání jazykových systémů češtiny (jakožto 

mateřského jazyka většiny respondentů) a srbštiny za účelem stanovení rozdílů mezi těmito 

systémy a následných potenciálních problematických míst při osvojování jazyka. Přestože by 

mělo jít o stěžejní kapitolu, o níž se opírá celý zbytek práce, tedy výzkum a jeho následná 

analýza, a přestože autorka na začátku kapitoly uvádí, že se bude věnovat především 

jazykovým jevům, které byly zahrnuty do testu, ne tedy celkovému vyčerpávajícímu srovnání 

jazykových systémů, nepodařilo se autorce vytvořit příliš zdařilou a konzistentní komparaci 

obou jazyků. V mnoha místech text sklouzává k řadění úryvků z české a dvou srbských 

gramatik – bez vzájemného srovnání. Autorka občas zabředá do podrobností bez jasného 

účelu a návaznosti v textu, navíc se dopouští mnoha nepřesností a nedořečeností – k doložení 

uvádím několik příkladů:  

1. V rámci kategorie slovesného způsobu v srbštině rozlišuje imperativ, kondicionál a 

futurum II – na rozdíl od češtiny sem ale neřadí indikativ (s. 30). Naopak futurum II, které je 

nejdříve kategorizováno jako jeden ze slovesných způsobů (a autorka navíc v daném odstavci 

uvádí jako zdroj gramatiku I. Klajna, který futurum II řadí mezi slovesné časy – s. 30), je dále 



řazeno mezi slovesné časy (s. 35) – aniž by autorka měla potřebu tuto skutečnost jakkoli 

vysvětlit.  

2. Autorka se věnuje negaci u sloves, ale neupozorňuje na základní rozdíl mezi češtinou a 

srbštinou v této oblasti, který je častým zdrojem jazykových interferencí při osvojování 

srbského jazyka: v složených slovesných tvarech se v češtině zápor přidává 

k plnovýznamovému slovesu, zatímco v srbštině k slovesu pomocnému. (s. 33)  

3. Futurum II je dle autorky jediným slovesným časem, který se užívá ve vedlejších větách 

(s. 35).  

4. V podkapitole 3.6 Spojky a súvetia autorka na srovnání jazyků rezignuje zcela a 

popisuje pouze systém češtiny. Naopak v podkapitole 3.7 Slovosled a enklitiky popisuje 

řazení enklitik pouze v srbštině.  

Soudě dle seznamu použité literatury autorka asi bohužel není obeznámena s odbornou 

literaturou, která se srovnáním českého a srbského jazykového systému zabývá a z které 

mohla při psaní této kapitoly vycházet, např. studie Važnije tipološke odlike gramatičke 

strukture srpskog jezika u poređenju sa češkim P. Pipera nebo Kontrastivna izučavanja 

srpskog i češkog jezika V. Koprivice a K. Mitrićević-Štepanek. 

Ve čtvrté kapitole rozebírá autorka podrobně otázky z dotazníku sestaveného za účelem 

výzkumu, který je přiložen na konci práce. V páté pak představuje výsledky vyhodnocení 

testů. Všechny otázky (kromě otázky č. 39. která autorce nejspíš unikla) dělí do kategorií, 

podle toho, kterou jazykovou oblast chtěla danými otázkami testovat – znalost skloňování 

substantiv, adjektiv, hláskových změn, časování sloves, aj.  Obě kapitoly do značné míry 

opakují informace už dříve sdělené, místy doplněné o autorčiny předpoklady, čím mohly být 

získané výsledky testů zapříčiněny. V textu chybí základní informace o tom, na základě čeho 

byly voleny otázky do testu a mnohdy také na základě čeho byly u jednotlivých zadání 

navrženy další varianty (nesprávné).  

Při vyhodnocování výsledků se autorka snaží u jednotlivých chyb, které respondenti při 

řešení testů dělali, hledat vlivy dalších slovanských jazyků, které respondenti ovládali. 

Zatímco místy se jí to daří, jinde jsou tyto úsudky o interferencích poměrně zkratkovité a 

možná ne zcela opodstatněné. Např. u tvaru tatina, kde 21 respondentů zvolilo nabídnutou 

možnost tatova, uvádí autorka, že jde o jasnou interferenci z češtiny – není ale možné, že 

někteří respondenti jen důsledně uplatnili pravidlo tvoření individuálních přivlastňovacích 

adjektiv mužského rodu v srbštině (sufixy -ov/-ev), aniž by si uvědomili, že lexém tata patří 

ke skupině maskulin, která se chovají jako jména ženského rodu? (s. 59 a 85) Tento příklad je 

zároveň jedním z těch, které ilustrují skutečnost, že autorka není českou rodilou mluvčí a 



sama nemá zcela jasno v českých tvarech, neboť česká přivlastňovací adjektiva mužského 

rodu se neodvozují sufixem -ov, ale -ův (tátův). 

Na jiných místech, kde se interference samy nabízejí, je pak autorka nenachází (např. u 

slova raširiti, kde 18 respondentů zatrhlo možnost razširiti autorku nenapadá podobnost 

s českým tvarem rozšířit nebo slovenským rozšíriť, přitom česká předpona roz- v mnoha 

případech odpovídá srbskému prefixu raz-; – nabízí se pak otázka, proč autorka variantu 

razširiti vůbec v dotazníku nabídla (s. 83)).  

Jinde není jasná logika zařazení některých úkolů do posuzovaných kategorií, např. větou 

Prevodim sa srpskog na češki jezik, kde byly nabídnuty různé varianty předložek vždy se 

stejnými tvary adjektiv, je dle autorky testována znalost adjektiv – ve skutečnosti se ptá na 

předložkové vazby (s. 59 a 85). Obdobně je mezi adjektiva zařazeno zadání věty U Italiji su 

popularne špagete i lazanje, v možných řešeních jsou ale nabídnuty varianty, které testují 

znalost shody podmětu s přísudkem.  

U testovaných homonym brala autorka v potaz jen nejčastější význam lexému, 

například lexém reč je ale v srbštině polysémní a kromě českého slova ho můžeme přeložit 

také jako projev, slib, rozhovor či rozmluvu, v některých spojeních také jako řeč (upasti kome 

u reč – vpadnout komu do řeči). 

  

V prvních dvou kapitolách prokázala autorka dobrou schopnost práce se zdroji a schopnost 

zasadit praktický výzkum do teoretického rámce, nejslabším místem práce je třetí kapitola, 

v níž se autorce nepodařilo hlouběji srovnat dva jazykové systémy a upozornit na stěžejní 

rozdíly mezi nimi. V závěru práce se autorka vrací k předem stanoveným tezím, a i když 

chybí určité obecnější závěry vyvozené z analýzy dotazníků a nalezení konkrétnějších 

souvislostí mezi získanými biografickými daty respondentů a jejich výsledky testů, autorce se 

snad podařilo splnit předem stanovený cíl práce. 

Předloženou práci tudíž doporučuji k veřejné obhajobě, považuji ji za dobrou až velmi 

dobrou v závislosti na průběhu obhajoby. 
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