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 Mgr. Karla Kulicha jsem blíže poznal v roce 2012 v době, kdy se stal studentem 

v kombinovaném doktorském studiu na FF UK. Jeho projekt zaměřený na srovnání české a 

ruské deklinace podstatných a přídavných jmen se zaměřením na výuku češtiny pro cizince se 

jevil jako velmi ambiciózní a vycházel z jeho pedagogické praxe učitele češtiny pro cizince. 

 Ke svému doktorskému studiu Karel Kulich přistoupil velmi zodpovědně. Řádně plnil 

své studijní povinnosti a brzy si ujasnil metody svého výzkumu a začal pečlivě sbírat materiál 

ke své doktorské práci. Ač vystudoval filologický obor rumunština, záhy si doplnil své 

bohemistické a rusistické vzdělání formou samostudia (jak o tom svědčí jeho dílčí zkoušky 

v doktorském studiu) a aktivně se zúčastňoval i odborných konferencí, na nichž prezentoval 

své dílčí závěry. 

 Měl jsem možnost sledovat i pedagogické působení Kulichovo, a to nejen v Ústavu 

bohemistických studií, ale i na Letní škole slovanských studií v Praze, na níž opakovaně 

s úspěchem pracoval jako lektor češtiny pro cizince. 

 V průběhu doktorského studia Karel Kulich prokázal schopnost samostatného 

filologického myšlení, tvůrčího přístupu k pedagogické činnosti, schopnost formulovat 

výzkumný úkol a i sběru potřebných dat, jejich klasifikace a interpretace. Seznámil se 

s relevantní odbornou bohemistickou a rusistickou literaturou české, ruské i jiné provenience a 

dokázal z ní pro sebe získat potřebné informace, které tvůrčím způsobem interpretoval ve své 

disertační práci. Velmi oceňuji především fakt, že ve svém řešení zkoumané problematiky 

vycházel z poznatků české rusistiky a bohemistiky ze šedesátých a sedmdesátých let 20. století 

ve spojení s moderními lingvistickými přístupy 21. století (korpusová lingvistika, komunikační 

metoda výuky…).  

 Předložená doktorská disertační práce řeší aktuální téma, jak nejefektivněji prezentovat 

rusky mluvícím zájemcům o český jazyk-vysokoškolským studentům složitý systém české 

substantivní a adjektivní deklinace. Její autor při řešení této problematiky vychází z detailního 

srovnání synchronního systému ruské a české deklinace. Na základě tohoto minuciózního 

zkoumání pro potřeby pedagogické praxe nově přeskupuje deklinační typy tak, aby co nejvíce 

vynikly shody mezi českým a ruským deklinačním systémem a aby si v maximální možné míře 

studenti co nejdříve tento systém osvojili v praxi. Domnívám se, že v dalším zkoumání by bylo 

vhodné obdobným způsobem prozkoumat i synchronní konjugační systém ruský a český. Bylo 

by jistě záslužné, kdyby se závěry doktorské disertační práce promítly do nové učebnice češtiny 

pro rusky mluvící studenty.  



Výsledkem Kulichova snažení je rozsáhlá doktorská disertační práce (278 stran textu + 

četné přílohy), jež je psána kultivovaným přehledným způsobem a podle zjištění v SISu 

(program Theses.cz) není plagiátem (program sice ukázal shodu s patnácti jinými dokumenty, 

ve všech případech ale byly shody menší než 5 % a týkaly se převážně názvu vysoké školy, na 

níž je práce obhajována, a názvů publikací uvedených v seznamu literatury). Kulichova 

doktorská disertační práce má logickou strukturu a všechny náležitosti, jež má doktorská 

disertační práce mít. Oba oponentské posudky vyznívají kladně.  

Protože doktorská disertační práce Mgr. Karla Kulicha Srovnání české a ruské deklinace 

podstatných a přídavných jmen se zaměřením na výuku češtiny pro cizince splňuje všechny 

podmínky kladené Univerzitou Karlovou na kvalifikační práce svých absolventů, rád ji 

doporučuji k obhajobě. Zároveň i jejímu autorovi doporučuji, aby ji po nezbytných úpravách 

publikoval např. v nakladatelství Karolinum. 
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