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Jako vedoucímu mi byla předložena uvedená diplomová práce, jejímž cílem je rozbor 

chyb, kterých se dopouštějí studenti při osvojování srbštiny jako cizího jazyka. Zpracování 

takovéhoto tématu je významné z hlediska získání zpětné vazby při výuce cizího jazyka, díky 

níž by bylo možno zkvalitnit a zefektivnit výuku konkrétního jazyka. 

Práce, která je psána ve slovenském jazyce, se skládá z teoretické části pojednávající o 

teoriích zabývajících se pojetím chyby ve vyučovacím procesu (kapitola 2) a stručným 

popisem základních gramatických kategorií v srbském a českém jazyce (kapitola 3), a dále 

pak z praktické části, která obsahuje rozbor a zdůvodnění výběru jevů zahrnutých do 

dotazníkového výzkumu (kapitola 4) a následný přehled výsledků získaných z tohoto 

výzkumu (kapitola 5). 

Na teoretické části je třeba ocenit, že se studentka dobře obeznámila s touto 

problematikou a čerpala nejen z české, ale i cizojazyčné literatury, především anglické, ale i 

německé či srbské. Tento teoretický úvod je zpracován srozumitelně a pečlivě, autorka se zde 

vcelku dobře vypořádala i s problémy, které přináší cizojazyčná terminologie v zahraniční 

literatuře, anglické termíny uvádí v originální podobě s jejich překladem či vysvětlením ve 

slovenštině. 

V uvedených kapitolách je jasně patrný kontrastivní přístup autorky (a citované 

literatury) k pojetí výuky jazyka, neboť bez zohlednění jak vnitrojazykových, tak zejména 

mezijazykových interferencí by bylo zhola nemožné zabývat se příčinou vzniku chyb a jejich 

určitou typologií. Rovněž je zde poukázáno na odlišné vnímání závažnosti jednotlivých typů 

chyb ze strany vyučujících s ohledem na to, zda jsou či nejsou rodilými mluvčími 

studovaného jazyka. (To dle mého názoru jen dokládá výhodnost způsobu výuky cizího 

jazyka, při níž je kombinován učitel – rodilý mluvčí studovaného jazyka s učitelem – rodilým 

mluvčím jazyka studentů, neboť každý z nich klade důraz na trochu odlišný segment jazyka a 

předává studentovi trochu jiné jazykové kompetence, přičemž obojí je stejně důležité.) 

Kapitola 3 je jakousi sondou do gramatické struktury českého a srbského jazyka, která 

měla sloužit patrně k identifikaci problematických jevů, u nichž by mohlo docházet 

k interferencím při procesu osvojování. Cílem této práce v žádném případě nebylo podat 

vyčerpávající popis gramatické struktury jednoho či druhého jazyka. Proto studentce nelze 



mít za zlé, že řadu věcí zjednodušila či pominula. Spíše se domnívám, že zde řadu věcí 

uváděla zbytečně, protože by se stačilo zaměřit právě jen na jevy, které jsou problematické a 

v obou jazycích odlišné. Nezdařilo se zde příliš kontrastivně propojit z kontextu vytržené 

popisy dílčích gramatických jevů, čerpané pro češtinu a srbštinu ze zcela odlišně 

koncipovaných pramenů. Zřejmě je to důsledek časové tísně, v níž autorka tuto kapitolu psala, 

ale výsledek působí poněkud nesourodě. 

Pozitivně lze hodnotit snahu o provedení empirického výzkumu, který autorka ve 

výsledku realizovala na 50 respondentech, kteří se srbštinu učí různě dlouhou dobu. Pro účely 

tohoto výzkumu autorka sestavila dotazník, v němž zjišťovala základní biografická data (věk, 

pohlaví, vzdělání, délku studia srbštiny), s nimiž by pak bylo možno propojit výsledky 

vlastních gramatických otázek v testu/dotazníku. Samotný dotazník obsahující 80 otázek je 

uveden v příloze práce. V kapitole 4 pak autorka komentuje a vysvětluje jednotlivé otázky, 

které do testu zařadila, a místy zdůvodňuje, proč v testu klade právě tu či onu otázku. Výběr 

sledovaných gramatických jevů byl prováděn zřejmě intuitivně na základě vlastní zkušenosti a 

konzultací s učiteli srbského jazyka ohledně toho, v čem studenti chybují nejčastěji. 

V kapitole 5 pak studentka podává pro jednotlivé otázky dotazníku přehled získaných 

odpovědí, respektive počty správných odpovědí a počty jednotlivých druhů chyb. Výsledky se 

snaží vysvětlit možnými vnitrojazykovými či mezijazykovými interferencemi. Využívá 

k tomu vlastní logické úvahy, které jsou většinou správné, ale místy opomíjí ještě některé 

další vlivy, které mohly také zapříčinit vznik uváděných chyb. Jde přitom samozřejmě o 

trochu spekulativní hypotézy, které studentka nedokazuje (a ani si to neklade za cíl), ale spíš 

jen předkládá k úvaze jako možná vysvětlení. 

V závěru práce se autorka pokusila o statistické vyhodnocení části dat získaných 

z dotazníkového výzkumu. To lze samozřejmě hodnotit jen kladně. Je však škoda, že neměla 

více času na podrobnější rozbor těchto výsledků z více aspektů a provedení jistého zobecnění. 

Nutno však přiznat, že pak by tato práce velmi výrazně překračovala rozsah požadovaný a 

předpokládaný u práce diplomové. 

Přes jisté nedostatky zmíněné v tomto posudku dle mého názoru předložená práce 

splňuje nároky kladené na diplomovou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

Navrhuji hodnocení známkou velmi dobře. 
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