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Bakalářská práce formou případové studie Evy Lehovcové zpracovává téma češtiny jako 

cizího jazyka, konkrétně se zaměřuje na užívání češtiny jako druhého jazyka mluvčím 

původem z Kazachstánu.  

V teoretické části práce si autorka připravuje dostatečné zázemí pro následující výzkumnou 

sondu a precizně definuje všechny koncepty, s nimiž pracuje, k čemuž využívá české i 

zahraniční odborné literatury. Text tedy disponuje značným množstvím adekvátních 

informací. V úvodní kapitole se autorka věnuje problematice osvojování jazyka, prezentuje 

zde nejrelevantnější vědecké přínosy behaviorismu, generativismu a kognitivních přístupů. 

V další části práce se autorka zabývá výhradně teorií osvojování druhého jazyka (SLA), 

podrobně rozebírá otázku přechodového jazyka či mezijazyka (interlanguage) a jazykového 

transferu. Je třeba zde zdůraznit, že autorka práce pracuje s různými zdroji týkajícími se dané 

problematiky, shrnuje definice jazykového transferu od různých autorů (např. Gass, Selinker, 

Schachter, Corder) a poukazuje na jejich sepětí s procesem výuky češtiny jako druhého 

jazyka.  Autorka věnuje rovněž pozornost otázkám kontrastivní analýzy a také chybové 

analýzy, která jako typ lingvistického rozboru se zaměřuje na srovnávání jazyka studenta 

s cílovým jazykem. Kontrastivní analýza má za úkol poskytnout platné popisy, pomocí kterých 

je možné porovnat pravidla daných dvou jazykových systémů. Studium rozdílů mezi 

výchozím a cílovým jazykem má umožnit u studenta zabránit nezádoucím interferencím. 

V další části se autorka zabývá základním pojmem pro chybovou analýzu – jazykovou chybou 

a prezentuje různá vědecká stanoviska k taxonomii chyb. Ve své  práci autorka užívá dělení  

chyb podle jazykových rovin (Linguistic category classification). 

V následující empirické části se autorka pokouší odpovědět na otázku možného vlivu 

prvního jazyka (zde je to ruština) na osvojení jazyka cílového – češtiny. Pomocí metody 

chybové analýzy autorka klasifikuje a komentuje odchylky v češtině nerodilého mluvčího a 

následně provádí pokus o vysvětlení chyb především s ohledem na mezijazykový transfer. 

Autorka práce vybírá k analýze pouze systémové chyby v písemných a mluvených 

projevech Alexe Drygina, Kazacha, který za svůj rodný jazyk označuje ruštinu. 

 



Většina materiálů ve formě nahrávek a psaných textů vznikla výhradně pro účely 

bakalářské práce. Analýza transkriptů nahrávek a textů poskytuje velmi zajímavé výsledky, 

které autorka klasifikuje podle jazykových rovin: rovina formální, do nichž řadí chyby 

pravopisné a hláskoslovné, úroveň morfologická, lexikální a syntaktická. Je třeba zdůraznit 

fakt, že autorka nejen klasifikuje jazykové chyby nerodilého mluvčího, ale pokouší se také o 

jejich možnou interpretaci se zaměřením na transfer. Je třeba ocenit také to, že autorka 

v rámci každé lingvistické roviny souběžně s chybami stručně vykládá vztahy mezi českým a 

ruským jazykem, jež by mohly tvorbu chyb u mluvčího ovlivnit. 

K nejrelevantnějším chybám nerodilého mluvčího v hláskoslovné rovině patří 

změkčování konsonantů ve výslovnosti, nevokalizace prepozic, chyby v kvantitě vokálů, 

vynechání zdvojených fonémů. K typickým chybám z oblasti pravopisu patří psaní y/i, ě/e/je, 

n/nn. Rozdíly ve výslovnosti se promítají i do oblasti pravopisné. 

Na základě analýzy jazykového materiálu autorka prezentuje nejčastější chyby 

v rovině morfologické. Jsou to chyby ve vidu (Chtěla, abych to sliboval), chyby v rodu (ten 

tramvaj), chybné jmenné tvary (pozdrav ze stredni asii). Při klasifikaci chybných jmenných 

tvarů mohla autorka jazykový materiál zasadit do užšího rámce a své poznatky popsat 

podrobněji. Z práce nevyplývá například to, které vzory a pády jsou pro studenta nejvíce 

problémové a těžko ovládnutelné.  

V lexikální rovině autorka narazila na chyby v tvoření slov, chyby v užití zvratného 

se/si (moc toho nepamatuju, na nas chodili divat děti), chybné užití slov a nespisovné tvary. 

V oblasti syntaxe mluvčí chybuje v užívání osobních zájmen, návaznosti vět, shodě, 

pomocných slovesech a slovosledu. 

V závěru autorka hodnotí jazykovou kompetenci sledovaného mluvčího jako velmi 

dobrou. Zdůrazňuje, že problematickou se u zkoumaného mluvčího jeví především oblast 

hláskoslovná. Mezi obtížně zpracovatelné jevy patří časové proporce hlásek, zejména vokálů. 

Největší počet chyb autorka zaznamenala v oblasti kvantity samohlásek. Tyto odchylky lze 

vysvětlit dle názoru autorky práce přízvukem ruštiny a pokládáním důrazu na určitá místa ve 

slově a následným prodloužením nebo zkrácením slabiky. Za další jádro problémů s češtinou 

pro mluvčího považuje autorka rozlišování i/y. V tomto případě se ale nejedná o 

interferenční chyby, ale o běžné potíže s pravopisem. Z lexikálních odchylek je stěžejní 

nesprávná manipulace se zvratnými zájmeny, přičemž původ těch chyb autorka nalézá 



v mezijazykovém transferu. Projev mluvčího charakterizuje nespisovná vrstva jazyka (hlavně 

obecněčeské koncovky -ej a -ý), občasné vulgarismy a značné množství vycpávkových slov. 

Autorka srovnává mluvené a psané projevy mluvčího a dochází k závěru, že mluva je 

jednoznačně na vyšší úrovni. Analýzou textů a mluvených projevů se podařilo autorce 

potvrdit hypotézu vyslovenou v úvodu práce. Mezijazykový transfer ovlivňuje proces 

osvojování dalšího jazyka od hláskosloví až po syntax, bez výjimky, pozitivně i negativně. 

Přenos z ruštiny u zkoumaného mluvčího funguje i po poměrně dlouhé době 13 let jeho 

aktivního užívání českého jazyka. 

Eva Lehovcová svou klasifikaci jazykových chyb nerodilého mluvčího přesvědčivě 

interpretuje a dostatečně ilustruje konkrétními příklady z jednotlivých textů a ústních 

projevů. Dá se tedy říci, že bakalářská práce přináší zajímavé výsledky a celkově splňuje 

podmínky kladené na obdobný text. Text svým rozsahem, obsahovou náplní i jazykovým 

zpracováním vyhovuje požadavkům kladeným na bakalářskou práci.  

Autorce lze prominout nedůslednou korekturu textu (v textu zůstalo několik překlepů). Jsou 

to jevy zcela sporadické, ale musím na ně upozornit. 

Eva Lehovcová předkládá kvalitní bakalářskou práci, která může dát impuls k dalšímu 

zpracování dané problematiky a být dobrým východiskem k tvorbě kontrainterferenčních 

cvičení. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

 


