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Diplomová práce Jekatěriny Romaševské Vybrané výslovnostní problémy při 

studiu češtiny jako cizího jazyka: výuka na pozadí ruštiny řeší zajímavé a aktuální 

téma. Počet rusky mluvících zájemců o studium češtiny jako cizího jazyka v posledních 

letech neustále roste (ostatně poukazuje na to i diplomantka v G" odu ke své práci i 

v jedné z příloh); potřeba náležitě poučených lektorů češtiny jako cizího jazyka, kteří by 

vedli výuku rusky hovořících zájemců o češtinu, i potřeba kvalitních učebních materiálů 

pro tuto cílovou skupinu roste přímo úměrně s počtem rusky mluvících zájemců 

o češtinu jako cizí jazyk. 

Diplomantka si uvědomila, že nedílnou součástí každé opravdu vážně míněné 

výuky cizího jazyka je i náležité poučení o zvukové stránce studovaného jazyka a 

efektivní nácvik náležité výslovnosti. Tato skutečně též plně koresponduje 

s lingvometodickými doporučeními Společného evropského referenčního rámce pro 

jazyky. 

Autorka svou práci, jež má 121 stran, rozdělila do čtyl kapitol, práce též 

obsahuje úvod, závěr, přílohy, seznam použité literatury a české a anglické resumé. 

Nedílnou součástí diplomové práce je též CD-rom, obsahující elektronickou verzi práce 

a vzorové nahrávky. 

První kapitola nese název Základní kontrastivní charakteristiky standardní 

podoby vokalického subsystému ruštiny a češtiny. Je to kapitola nejrozsáhlejší. 

Představuje spolu s kapitolou druhou (Srovnání ruského a českého konsonantického 

systému v hlavních rysech) nezbytný teoretický úvod k diplomové práci. Obě kapitoly 

mají nutně kompilativní charakter a je z nich patrné, že je diplomantka zpracovala pod 

vedením zkušeného fonetika. Diplomantka pracuje při transkripci českých i ruských 

hlásek s mezinárodně akceptovanou notací IP A a prokázala velmi Gobrou znalost české 

i ruské bohemistické a rusistické fonetické literatury. Popsané rozdíly mezi českou a 



ruskou výslovností by pak "měly přispět ke zvýšení efektivity výuky češtiny jako cizího 

jazyka" (s. 47). 

Třetí kapitola se věnuje původu a systemizaci fonetických clyb rusky mluvících 

studentů češtiny. Autorka ji zpracovala na základě analýzy vlastního empirického 

materiálu - četných dotazníků, jež vyplňovali rusky mluvící studenti češtiny a také 

učitelé češtiny jako cizího jazyka, kteří se věnují výuce rusky mluvících studentů 

češtiny. Je to kapitola pro celou práci klíčová, diplomantka se v ní dobrala řady 

zajímavých postřehů či opět potvrdila některá fakta učitelům češtiny jako cizího jazyka 

již známá (k nim patří například skutečnost, že interference při výslovnosti je mnohem 

silnější u studentů, jejichž mateřština je blízká cílovému jazyku - a právě to je případ 

rusky mluvících zájemců o češtinu). Považuji tuto kapitolu ze velmi zdařilou a 

doporučuji ji - po určitých fonnálních úpravách - publikovat v odborném 

bohemistickém tisku, např. v polském časopisu Bohemistyka. 

Poslední kapitola se jmenuje Ke zpracování zvukové stránky jazyka ve 

vybraných učebnicích češtiny pro cizince. Jak je patrno i z přílohy č. lO, diplomantka 

pořídila poměrně rozsáhlý seznam míst, kde se v Česku vyučuje čeština jako cizí jazyk, 

a zjistila, jakých učebnic a učebních materiálů se zde užívá při výuce rusky mluvících 

zájemců o studium praktického českého jazyka. Lze jen souhlasit s jistým údivem 

diplomantky nad tím, že téměř všude učitelé pro výuku rusky mluvících studentů užívají 

učebnic určených primárně studentům, jejichž mateřštinou je angličtina, ev. němčina. 

Autorka diplomové práce dále podrobně analyzovala čtyři nejčastěji užívané učebnice a 

zaměřila se v souladu s tématem své práce pouze na to, jak prezentují poučení 

o fonetice češtiny. I zde je třeba konstatovat, že diplomantka bezpečně prokázala svou 

schopnost systematické analýzy sledovaných jevů a i schopnost vyvodit z této analýzy 

přesvědčivé závěry. 

Diplomová práce též dobře odráží jazykovou kompetenci diplomantky. Je třeba 

konstatovat, že práce je psána kultivovanou češtinou. Jazyková kompetence 

diplomantky se bezpochyby blíží kompetenci vzdělaného rodilého mluvčího, i když se 

na nemnoha místech J. Romaševská nevyvarovala rusismů (ve druhé a třetí slabikách -

s. 17; zvuky v přízvučných slabikách - s. 20; grafémy označují zvuky - s. 28), 

jazykových nepřesností (strojek na maso - s. 22; pravidla Člení konsonantů - s. 59), 



nejednotnosti a nepřesností v transliteraci (sovrjemjennogo - s. 114) či písařských 

překlepů (obrázek ilustruj - s. 19; mluvžčí - s. 53; do c~védská - s. 74; výkladu jiného 

materiálú - s. 74). V porovnání s ostatním textem diplomové práce se jedná opravdu 

o nepodstatné marginálie, které nijak nesnižují celkovou vysokou jazykovou a grafickou 

úroveI'í. předložené diplomové práce. 

Závěrem je nutno konstatovat, že diplomantka Jekatěrina Romaševská předložila 

k obhajobě diplomovou práci, která splI'í.uje všechna kritéria, jež Univerzita Karlova 

stanovila pro diplomové práce svých absolventů. 

Proto tuto diplomovou práci rád doporučuji k obhajobě a navrhuji ji ohodnotit 

jako výbornou. 

V Praze dne 27. května 2007 
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