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Před dávnými časy, o mnohá tisíciletí dříve než diplomantka Jana Náhliková vyhotovila svoji 

diplomovou práci, v místě tak vzdáleném byla jedna země, která byla jednotná v řeči i v činech. Ale 

nic netrvá věčně, proto neradno soudit zmatení jazyků i pomatení mysli. Z místa zvaného Bábel se tak 

neúnavně hledá strastiplná cesta jazykového porozumění mezi svými, mezi sousedy i těmi vzálenými 

sousedy. Snad proto si zvolila diplomantka Jana téma diplomové práce, v které zúročila alespoň 

drobnou snahu a vytrvalé úsilí za vzájemné porozumění těch nejbližších sousedů. V teoretické části 

diplomové práce se zabývá a dokládá erudovaně souhrnný a srozumitelný text na téma samotného 

bilingvismu, dvojjazyčného textu jako předstupněm pro následnou grafickou i obrazovou úpravu 

dvojjazyčné tiskoviny s edukativní interakcí. Teoretická část dokládá definovaná kritéria odborné 

práce, vykazuje pečlivý vhled do problematiky prostřednictvím vhodně zvolených odkazů. Jednotlivé 

oddíly mají rozumovou souslednost. Práce splňuje přísné měřítko zaníceného účelového výklady a 

odborného rozsahu. Diplomantka Jana tak přirozeně formovala a zpevňovala svoji přípravu, která se 

stala odrazovým můstek pro řešení a uskutečnění praktické části. Jaký velký podiv nad mnohostí 

libozvučného přesahu, kdy jeden jev, jeden předmět, i jakékoliv jedno vyjevení nese jednoslovní 

označení s takovou obdivuhodnou šíří jazykového pojmenování rozkolísaného světa až pěti tisíci 

jazyků. Proto je to taková úleva k tématu, které se zúžilo na pouhou dvojjazyčnost, taková je to úleva 

vedoucího práce nad prací plně soustředěné studentky v jazykové podobnosti, profesním i lidském 

porozumění. Přitom se ale nepočítalo s úlevou obsažnosti ani se slevou v rozsahu. A co má na jazyku 

vedoucí práce závěrem? Hodnocení teoretické části diplomantky Jany není bilingvální ani bipolární 

ani bisektrické, je tematicky přínosné, unifikovaně přípustné, a prostě výborné. 

 

Kontrola plagiátorství byla negativní – systém našel shodu 0 %. 
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