
Posudek na práci Evy Lehovcové Čeština nerodilého mluvčího (případová studie) 

Práce kol. Lehovcové je další z řady prací věnovaných analýze češtiny nerodilých 

mluvčích, které vznikly na našem ústavu jako práce bakalářské či diplomní, byly založeny 

zejména (ale ne výlučně) na chybové analýze textu a zaměřeny primárně na identifikaci 

interference prvního jazyka. Autorka se tedy mohla opřít o určitý vypracovaný model 

analýzy, přitom však je její práce zřetelně samostatná v části teoretické i analytické.  

Text má jasnou a promyšlenou strukturu: v úvodní kapitole (s. 8–25) autorka 

pojednává o teoriích osvojování jazyka obecně a o základních pojmech a metodách 

uplatňovaných při analýze osvojování druhého jazyka, s důrazem na pojem jazykový transfer 

a mezijazyk a na metodu kontrastivní analýzy a analýzy chybové. V následující kapitole 

druhé (s. 26–32) autorka upřesňuje cíl a postup svého výzkumu, charakterizuje jazykový 

materiál, který v další kapitole analyzuje, a způsob jeho získání a podává stručnou jazykovou 

biografii svého respondenta.  

Třetí kapitola (s. 33–61) zpracovává výsledky analýzy: autorka analyzuje jazykové 

„chyby“ v projevech písemných i mluvených v rovině formální (pravopisné a fonetické), 

morfologické, lexikální a syntaktické; následuje stručný závěr, seznam literatury a přílohy.  

Teoretická část je založena na studiu relevantní odborné literatury; autorka prokazuje, 

že se s problematikou osvojování jazyka obecně i jazyka druhého velmi dobře seznámila; o 

jednotlivých pojmech a teoriích pojednává s náležitým porozuměním, dostatečně podrobně a 

srozumitelně. Opírá se přitom jak o literaturu domácí, tak také o reprezentativní práce 

zahraniční, uvádí zvláště Gassovou, Selinkera, Schachterovou, Cordera, Jamese a další a 

hojně je cituje. Hlavní pozornost věnuje otázkám transferu a jazykových chyb (včetně jejich 

možných klasifikací), které jsou pro její vlastní práci klíčové. Pokládám teoretickou kapitolu 

práce za velmi kvalitní a dobře zpracovanou; autorka si v ní vytvořila spolehlivý základ pro 

navazující analýzu.  

Analýza sama je velmi detailní a promyšlená; autorka jednotlivá chybové vyjádření 

třídí a uvádí v přehledných tabulkách, takže je možné její interpretace rychle a bez nesnází 

kontrolovat; zjištěné odchylky od cílového jazyka (resp. od jeho užívání dospělým rodilým 

mluvčím) citlivě a s rozvahou interpretuje; bere přitom v úvahu jak respondentův výchozí 

jazyk (ruštinu), tak i variabilitu jeho vlastního vyjadřování. Její interpretace tak působí zrale a 

přesvědčivě. Stejně uvážlivě formuluje autorka rovněž své závěry.   

Také po formální stránce je předložený text na velmi dobré úrovni a nepochybně 

splňuje všechny požadavky kladené na práce bakalářské. Pokládám práci Evy Lehovcové za 

velmi kvalitní a cennou; rád ji doporučuji k obhajobě a doporučuji hodnotit ji stupněm 

výborně.  

 

 

Prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. 


