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Posudek diplomové práce Víta Benešovského  
Vývoj češtiny Andreje Babiše z pohledu osvojování druhého jazyka  

 
Diplomová práce Víta Benešovského přináší zajímavé téma, přínosné zejména pro oblast 
výzkumu osvojování druhého jazyka. Vztahu češtiny a slovenštiny bylo totiž věnováno již 
poměrně dost prací, nikoliv však právě v tomto kontextu. Autor vypracoval případovou studii 
o idiolektu Slováka aktivně se učícího česky nebo si češtinu osvojujícího v českojazyčném 
prostředí, z pohledu osvojování druhého jazyka tedy zkoumal vývoj specifického mezijazyka. 
Popsal jej za období šesti let, a to na základě tří přepisů rozhovorů z roku 2011, 2014 a 2017, 
zabýval se tedy pouze mluvenou formou jazyka.  
 
Diplomová práce má velmi dobře propracovanou kompozici, obsahuje šest kapitol, seznam 
odborné literatury a tři přílohy vztahující se k jednotlivým rozhovorům. Pro případovou studii 
o vývoji jazyka jsou nezbytné sociokulturní informace o zkoumaném mluvčím, poskytuje je  
druhá kapitola; diplomant vybírá zejména faktory, které mohly ovlivnit celkový jazykový vývoj 
mluvčího. Třetí kapitola stručně přestavuje metodologické východisko zkoumání – základní 
pojmy a metody teorie osvojování druhého jazyka (second language acquisition). Ve čtvrté 
kapitole jsou stručně připomenuty základní rozdíly mezi češtinou a slovenštinou, neboť právě 
ty představují potenciální zdroje jazykové interference. Pátá kapitola přináší přepis rozhovorů 
a předkládá jejich chybovou analýzu; představuje tak jádro a největší vlastní vklad diplomové 
práce. V šesté, závěrečné kapitole jsou stručně shrnuty zjištěné poznatky. Analytickou část 
práce doplňují přílohy se statistickými údaji o chybách v analyzovaných rozhovorech a 
s grafickým znázorněním rozložení chyb. 
 
Práce je psána kultivovaným jazykem, inklinuje k výstižnosti a přesnosti – vhodně je využívána 
lingvistická terminologie, obsah je formulován vesměs jasně a srozumitelně. Diplomant 
prokázal dobrý rozhled v dané problematice, schopnost aplikovat zvolenou metodiku a 
dodržovat dané zásady (v analytické části při přepisu a chybové analýze, při citování, 
odkazování a uvádění bibliografických údajů), smysl pro důslednost a detail. K obsahu 
diplomové práce mám několik otázek do diskuse při obhajobě: 
 
1) s. 15: Za výchozí stav při SLA považujeme situaci, kdy žák dosáhl koncového stavu 
prvního jazyka. 
– Proč byl právě tento stav zvolen jako výchozí? V praxi si žák může začít osvojovat druhý 
jazyk ještě před ním.  
2) s. 19: Prvním typem jsou vzorky běžně se vyskytující, tedy texty nebo nahrávky, které 
zachycují, jak žák jazykově řeší skutečnou situaci, praktickou či estetickou.  
– Co je to estetická situace v tomto kontextu? Můžete uvést příklad? 
3) s. 37: Babišova slova pocházejí z rozhovorů s novináři a moderátory. Otázky a reakce 
těchto partnerů nepřepisujeme a řeč Andreje Babiše uvádíme jako souvislý text.  
– Proč nebyly otázky a reakce moderátorů zaznamenány? Babišovy odpovědi přece mohou 
být ovlivněny jejich gramatickou i lexikální výstavbou – zvažoval jste to? 
4) s. 37: Určili jsme si následující hypotézy: … 
– Podle čeho (kterého zdroje) jste stanovil uvedené hypotézy – procenta úbytku chyb? 
 
Dále mám jen dílčí připomínky, uvádím je v přehledu a tematicky: 
1) Obsahová a terminologická přesnost 
s. 25: V plurálu má vzor dievča dvě varianty skloňování, spisovnější s nominativem dievčatá 
a hovorovější s nominativem dievčence:  
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– Jak zde chápete atributy spisovný, hovorový? V terminologickém významu tato adjektiva 
nestupňujeme. 
s. 26: Slovenská zájmena se skloňují v podstatě analogicky. Oproti češtině jsou nejodlišnější 
zájmena neurčitá s typickými předponami: dačo, dakedy, voľačo, voľakto, hocikde, hocičo, 
hociktorý, podaktorý, podakto, kadečo atd.  
– Jsou uvedená slovenská zájmena nejodlišnější opravdu morfologicky? (Zájmena jsou zde 
charakterizována jen z hlediska skloňování.)  
s. 26: Česká slovesa lze rozdělit podle typu časování do tříd.  
– Bylo by přesnější uvést, podle kterého kritéria řadíme česká slovesa k uvedeným třídám. 
s. 28: Slovesa se mohou lišit přítomností morfému „sa“: usilovat – usilovať sa.  
– O jaký typ morfému se jedná? 
s. 30: V češtině je zase mnohem častější postponovaný přívlastek: „Tyto jevy nastávají v 
prostředí plynném. Slovník spisovného jazyka českého.“ Ve slovenštině by se řeklo: „Tieto 
javy nastávajú v plynnom prostredí. Slovník spisovného českého jazyka.“  
– Druh uvedený český příklad (Slovník spisovného jazyka českého) není reprezentativní ani 
typický: pořadí slov jazyk český je v něm tradiční a ustálené, celé sousloví je navíc vlastní 
název slovníku. 
s. 45: Mluvčí použil pouze tři slova, která se nevyskytují ani v jednom z příbuzných jazyků: 
jednym, zemedělců, zemedělce.  
s. 62: V záznamu se objevila neexistující slova zdůvodňovať, neoblúbený (ve slovenštině 
existuje, ale n se vyslovuje měkce), spekulovať (ve slovenštině existuje slovo špekulovať) a 
částích,  
– Pozor na záměnu termínů slovo a slovní tvar. (Příslušná slova se v obou jazycích vyskytují, 
ale ne v těchto tvarech, podobách.) 
  
2) Formulace – vhodnost užití slov 
s. 1: Mým záměrem bylo zpracovat jakousi případovou studii,  
s. 18 (průběh chybové analýzy): Pak se pokoušíme objasnit původ chyb. To je nejdůležitější, 
možná nejzajímavější, ale také nejtěžší a nejspornější disciplína  
s. 9: SLA se snaží objevit, jak si člověk osvojuje druhý jazyk,  
s. 12: Je to fáze, kdy se žák naučí používat určitá slova nebo kombinace slov jako celky, 
jejichž jednotlivé části často nedokáže rozlišit a ví pouze, ve které situaci může konkrétní 
frázi použít. Později objeví, že se skládají z částí, které mají vlastní význam, …  
 
3) Drobné nedostatky v gramatice a pravopisu (interpunkci)  
s. 11: Děti zpravidla začínají s jednoslovnými vyjádřeními, které fungují jako celé věty.  
s. 1. V česko-slovenském prostředí se jazyky nemísily tak výrazně, jako na Ukrajině či v 
Bělorusku  
s. 9: pracují s pojmem learner, který označuje toho, kdo se učí jazyk, nebo toho, kdo si  
s. 12: Je to fáze, kdy se žák naučí používat určitá slova nebo kombinace slov jako celky, 
jejichž jednotlivé části často nedokáže rozlišit, a ví pouze,  
s. 19: U každého vzorku je třeba zaznamenat minimálně, kdo mluví,  
s. 21: Soudíme, že u jazyků tak blízkých, jako je čeština a slovenština, je nicméně  
 
Závěr: Diplomová práce Víta Benešovského splňuje nároky kladené na diplomovou práci. 
Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji klasifikovat ji v závislosti na průběhu obhajoby 
stupněm výborně až velmi dobře.  
 
Praha 9. 6. 2018   doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. 
          oponentka diplomové práce 


