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I. Stručná charakteristika práce 

Gramatický systém takového vysoce flektivního jazyka, jakým je čeština, představuje pro cizince 

skutečnou výzvu. Osvojení systému deklinace je jedním z dílčích, přitom zároveň jedním ze základních 

a nejdůležitějších, úkolů na cestě ke skutečnému osvojení českého jazyka. Zvládnutí tohoto úkolu si 

lze jen těžko představit bez kvalitních učebních materiálů. Česká deklinace tudíž není jen problémem 

pro cizince, kteří se chtějí naučit česky. Je také oříškem pro lingvodidaktiky, kteří ve snaze co 

nejefektivněji zprostředkovat tuto gramatickou látku cizincům musí řešit široké spektrum velmi 

nesnadných, často diskutabilních otázek. Předkládaná práce, jejíž autor se ujímá mimořádně složité 

problematiky lingvodidaktického zpracování deklinačního systému českých substantiv a adjektiv, se 

proto bezesporu jeví jako aktuální a velmi přínosná.     

 

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

Předkládaná disertační práce má komplexní charakter a poskytuje široký přehled zvolené 

problematiky z různých úhlů, a to diachronického, strukturně lingvistického, korpusového 

a lingvodidaktického. Vzniklo tak dílo celistvé a velice hodnotné po stránce odborné a stylistické. Dle 

našeho názoru, autor nejenom bohatě splnil stanovený cíl, ale svým bádáním nastínil další 

inspirativní směry, jimiž se může ubírat didaktika češtiny jako cizího jazyka.   

 

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů  

Práce má celkem 278 stran a 82 příloh. Mgr. Karel Kulich přichází s disertačním výzkumem, v němž 

zpracovává úctyhodné množství teoretických poznatků. Nicméně celá předkládaná práce bedlivě 

sleduje ryze pragmatický cíl: docílit realistické simplifikace ve výkladu deklinačních paradigmat, 

cestou kontrastivního a synkretického způsobu prezentace českého pádového systému poskytnout 

učitelům praktický a efektivní nástroj ve výuce rusky hovořících cizinců.  

V teoretické části své práce autor představuje velice pečlivý a zevrubný srovnávací přehled ruštiny a 

češtiny s přihlížením k systému deklinace substantiv a adjektiv v obou jazycích, v němž je uplatněno 

jak diachronní, tak synchronní hledisko. Následně se obrací k otázkám prezentace deklinace v českých 

mluvnicích a bezprostředně s tím spojené problematice lingvodidaktické prezentace jmenné flexe. 

Materiál teoretické části uzavírá kapitola věnovaná interferenci, chybové analýze a využití 

korpusových dat pro potřeby výuky deklinace. Teoretická část představuje solidní základ, na němž 

autor staví výzkumnou část disertace. Jedná se o metodologicky pečlivě připravený terénní výzkum 



shromažďující poznatky o problémech ruskojazyčných cizinců při osvojování systému deklinace 

českých substantiv a adjektiv.  Jako velmi přínosnou hodnotíme aplikační fázi výzkumu poskytující 

cenné rady a praktické příklady přístupu k výuce deklinace u zmíněné cílové skupiny.  

Autor demonstruje hluboké znalosti v oblasti historického vývoje ruštiny a češtiny, výbornou 

lingvistickou orientaci v současných systémech obou jazyků, obeznámenost v teoretických 

a praktických aspektech didaktiky češtiny pro cizince včetně možností využití nejnovějších technologií 

pro výzkum a výuku češtiny. Imponující je zároveň autorův střízlivý pohled na přednosti a nedostatky, 

které přináší využívání korpusových dat. V práci Mgr. Kulicha nacházíme reakce na otázky bouřlivě 

diskutované v prostředí učitelů češtiny jako cizího jazyka: revize tradičních českých vzorových slov 

(žena, muž, hrad, stroj aj.), horizontální vs. vertikální prezentace pádů, posloupnost probíraných pádů 

při výuce a mnoho dalšího. Autor práce je dobře obeznámen se současným děním v české 

lingvodidaktice, podává komplexní přehled pozic různých autorů a dokáže při tom zaujmout vlastní 

zásadní a argumentované stanovisko ke zmíněným otázkám.  

V disertační práci rovněž nacházíme odpovědi na otázky, o které se zajímají nejenom odborníci, ale i 

široká laická veřejnost. Například, nakolik (ne)snadným je české skloňování pro rusky mluvící cizince? 

Zdá se, že ruský systém skloňování je přehlednější a vyrovnanější, obsahuje menší repertoár 

koncovek. Je tedy osvojení ruské deklinace pro Čechy jednodušší než osvojení české deklinace pro 

rusky mluvící? Sám autor vzápětí odpovídá na tuto otázku záporně. Přítomnost v ruštině pohyblivého 

přízvuku vyrovnává šance obou skupin učících se.  

Skutečně hluboká analýza, které autor práce podrobuje ruský deklinační systém, odhaluje řadu 

zajímavých příkladů unikajících mnohým jiným badatelům. Naprosto správně autor uvádí a 

komentuje Barnetův příklad specificky ruského pádového tvaru typu выдвигать в кандидаты. 

A. A. Zaliznjak hodnotí podobné příklady z gramatického hlediska jako zvláštní lexémy pluralia tantum 

s významem sociálního statusu, přitom substantivum se skloňuje podle neživotného vzoru. Zde lze 

čtenáře odkázat na monografii A. A. Zaliznjaka Russkaja semantika v tipologičeskoj perspektive, v níž 

najdeme výklad dalších podobných pádových konstrukcí: пойти в солдаты, отдать в ученики, 

взять в жены, выйти в генералы, играть в дочки-матери, пригласить в гости aj. 

Poněkud neobvyklé v pojednání o české deklinaci, nicméně velice vhodné a odůvodněné na tomto 

místě, je obrácení se ke kategorii pádu na materiálu neohebných slovních druhů, zejména příslovce. 

Autor uvádí celou řadu příkladů tzv. zkamenělých pádových tvarů, které v průběhu historického 

vývoje češtiny obohatily repertoár příslovcí. Zajímavá jsou i doporučení, jak začlenit tento materiál do 

výuky.   

Problematika překladu (transkripce, transliterace) ženských příjmení do češtiny skutečně patří do 

velice živě diskutovaných, proto autorovo zapojení do této diskuse je bezesporu přínosné. V této 

souvislosti bychom chtěli upozornit případné čtenáře na novou publikaci, v níž je zmíněná 

problematika jedním z ústředních témat. Jde o původní disertační práci dr. S. Špačkové Rusko-česká 

ekvivalence propriálního lexika. Vlastní jména v překladu přepracovanou a doplněnou do formátu 

monografie.      

Autorův rozhled ve zkoumané problematice a šíře aktualizovaných problémů inspiruje k mnoha 

dalším otázkám a podnětům k diskusi. Na tomto místě chceme sdělit několik drobných výhrad a 

připomínek k tvrzením sformulovaným v dané práci: 



1. Vysvětlení příčiny chyb je jedním z nejtěžších, i když zároveň didakticky nejpřínosnějších, úkolů 

badatele. Mezijazyková rusko-česká nebo vnitrojazyková česko-česká interference je jenom jednou z 

možností výkladu. Kromě řady dalších příčin nelze vyloučit ani vliv jiných jazyků, jako např. v případě 

životné koncovky -ovi, které v jednom z jazyků rusko-ukrajinského bilingva odpovídá koncovka -ові 

vlastní jak životným, tak neživotným substantivům.   

2. Dle autorova zjištění, ruština nepoužívá substantivizovaná adjektiva pro označování druhů plateb. 

Toto tvrzení je, dle našeho názoru, poněkud příliš kategorické. Lze totiž uvést řadu příkladů 

dokládajících, že ruština má v této tématické skupině určité zastoupení: отпускные, декретные, 

премиальные, подъемные, сверхурочные, чаевые. Do jisté míry sem patří i slova typu проездной 

svým způsobem označující druh platby. 

3. Považujeme za potřebné uvést odlišný terminologický výklad některých pasáží české a ruské 

mluvnice. Věty typu Rozhodl se zůstat do konce. Snažil se zvítězit. autor práce hodnotí jako příklady 

používání situačního předmětu. Ruská gramatika nahlíží na podobné konstrukce jako na příklady 

složeného slovesného přísudku (slova rozhodl a snažil se zde totiž nemají, dle ruských gramatistů, ve 

větě soběstačný význam a samostatnou větněčlenskou roli). 

4. Podobně bychom rádi upřesnili terminologickou podstatu pojmů spojka a spojovací výraz v obou 

jazycích. Autor poznamenává: „Spojky podřadící uvozují vedlejší věty, jež plní funkci větných členů“. 

V ruštině takovou uvozovací schopnost s plněním větněčlenské funkce mají pouze spojovací výrazy 

(союзные слова), nikoli spojky (союзы). Tyto dva termíny jsou v ruské gramatice (i v té školské) 

důsledně rozlišovány. 

5. Máme výhrady vůči zařazení slova подмастерье do skupiny neuter. Tento tvar sice skutečně má 

formální shodu se substantivy středního rodu, v současné ruštině však patří do maskulin. 

6. Domníváme se, že by bylo vhodnější v textu dané disertace mluvit nikoli o existujících, nýbrž o 

dostupných učebnicích. Vlastní průzkum učebních materiálů češtiny pro ruskojazyčné mluvčí nás 

přesvědčil o tom, že stranou badatelského zájmu bohužel zůstává celá řada kvalitních, metodicky 

velice přínosných učebnic a příruček, které z různých důvodů (malý náklad, špatně nastavené 

podmínky grantových smluv neumožňující dotisk aj.) nejsou dostupné pro široký okruh zájemců o 

češtinu. Mezi dostupné tedy zařazujeme učebnice vydané dostatečně velkými náklady a aktuálně 

dostupné v knihkupectvích.  

7. Sice nepovažujeme otázku volby vzorových výrazů za významově prvořadou, nicméně 

respektujeme názory autorů, kteří věnují pozornost tomuto aspektu prezentace gramatiky a přichází 

s detailní analýzou parametrů pro optimální volbu vzorových slov. Setkávali jsme se také s názory, že 

východoslovanští bohemisté jsou mnohem více ochotni respektovat vzorová slova zavedená 

v tradiční české mluvnici.   

1. Struktura argumentace. 

Práce představuje vzor velmi precizního a účelového členění. Autor operuje složitým systémem 

vnitřních odkazů mezi částmi různých kapitol a přílohami. Výklad se vyznačuje srozumitelností, 

logickou návazností a přesvědčivou argumentací. Celkovému porozumění přispívají dílčí závěry 

v jednotlivých kapitolách.     



2. Formální úroveň práce 

Chtěli bychom vyzdvihnout velmi pečlivé provedení práce také po stránce celkové úpravy a splnění 

formálních náležitostí. Všechny zkratky a poznámkový aparát jsou důkladně vysvětleny. Autor hojně a 

účelově využívá prostor poznámek pod čarou.  

Práce obsahuje pouze minimální, pro tak rozsáhlé dílo zcela zanedbatelný, počet překlepů, např.: s. 

17 Czech through russian;  s. 36 найболее; s. булощная; s. 41 (poznámka pod čárou) Я рад вас 

видет; s. 43 Daunův syndrom (správně: Downův); s. 46 фамилиа; обец; s. 47 ...; s. 62 пргноз; s. 63 

адйектив; s. 65 калготки; лёхкие; s. 66 сзновья; s. 118 яызк; s. 129 nicmémě; s. 199 změno; s. 237 

единыный a další. 

3. Práce s prameny či s materiálem 

Ve svém přehledu zpracovaných teoretických zdrojů autor dosahuje pozoruhodné kontinuity a 

zprostředkovává tak pomyslný dialog starších a novějších teoretiků slovanské lingvodidaktiky. 

V praktické části prokazuje schopnost organizace a provedení samostatného terénního výzkumu, 

v němž uplatňuje jak rozsáhlé teoretické poznatky, tak vlastní zkušenosti s výukou češtiny jako cizího 

jazyka. 

4. Vlastní přínos 

Disertační práce nepochybně představuje originální dílo. Bohatý výběr odborné literatury je v ní 

organicky přetaven do svébytné promyšlené koncepce, které se zajisté dostane kladného přijetí 

v odborných kruzích. Autor zároveň nastiňuje řadu nejbližších úkolů, jež vyžadují svoje řešení. Mezi 

ně patří např. potřeba vybudování databáze cvičebních úloh uspořádaná za typologickým a 

tématickým principem a další. Věříme, že předkládaná disertace, v níž autor předvedl suverénní 

zvládnutí mimořádně složitého teoretického a praktického úkolu, bude začátkem dalšího úspěšného 

bádání.  

 

IV. Dotazy k obhajobě 

1. Jakou váhu má diachronní hledisko z pohledu dnešních potřeb výuky češtiny pro rusky hovořící, 

zejména pro skupiny nefilologů? Má autor učebnice šanci napsat kvalitní učební materiál bez znalosti, 

resp. bez použití diachronního hlediska? Liší se použití diachronního hlediska v lingvodidaktice češtiny 

pro cizince a češtině pro Čechy?  

2. Systém skloňování autor právem nazývá kostrou celého jazykového systému češtiny. Tvoří tedy v 

koncepci autora disertace právě substantivům pomyslné jádro, východisko při tvorbě kurzu češtiny 

pro cizince? Jak by s tím mohl korespondovat systém českého časování? Sdílí autor názor, že i popis 

českého slovesa si zasluhuje podobné inovativní disertační zpracování? 

3. Které z hledisek – formální nebo funkční – má v případě výuky ruskojazyčných učících se větší 

význam a zastoupení (nemají-li být obě hlediska v přesné rovnováze)? V jakém poměru by se měly, 

podle autora práce, nacházet základní aspekty osvojování pádů – formální a funkční.  

4. Koncepce prezentace deklinačního systému, s níž přichází autor práce, má mimo jiné sloužit 

úspornějšímu výkladu gramatické látky. V čem autor vidí další zdroje simplifikace látky (resp. 

didaktické komprese a redukce materiálu)?  



5. Český výzkum interference z 60. a 70. let 20. století autor právem nazývá dodnes nepřekonatelným 

z hlediska kvality a rozsahu. Tento výzkum probíhal v době, kdy lingvodidaktice vládla 

gramaticko-překladová metoda s jejím upřednostňováním důkladného osvojení gramatického 

systému. Dnešní výzkumy probíhají v době komunikativní metody nebo spíše metodické eklektiky, v 

níž je gramatika z pohledu učícího se jakoby zastřena, implicitní. Lze tedy říci, že by rozdíly v 

převažujících metodách mohly mít vliv na výsledky bádání interference v oblasti gramatiky, zejména 

deklinace?   

  

V. Závěr  

Předložená disertační práce splňuje požadavky kladené na disertační práci, a proto ji doporučuji 

k obhajobě a předběžně ji klasifikuji jako prospěl. 
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