
Posudek BP Michaely Štěchové  Čeština indonéských mluvčích (případová studie) 

 

     BP práce Michaely Štěchové patří mezi řadu případových studií, které zkoumají češtinu 

nerodilých mluvčích z hlediska osvojování druhého jazyka. Z běžného rámce těchto prací se 

posuzovaná bakalářská práce vymyká neobvyklým mateřským jazykem zkoumané mluvčí, 

jímž je indonéština. Právě tento zajímavý jazyk, jejž autorka očividně na dobré úrovni 

ovládá, dodává práci zvláštní atraktivitu a pasáže o jazykové situaci v Indonésii i uváděné 

indonéské gramatické a lexikální jevy jsou pro recenzenta, který si kdysi za studentských let 

koupil v antikvariátu učebnici indonéštiny a prošel v ní několik úvodních lekcí, příjemným 

poučením či osvěžením dávno pozapomenutého. 

     Pouze atraktivita tématu by samozřejmě na dobrou práci nestačila. Autorka ovšem solidně 

zvládá i další potřebné náležitosti. Výstavba prací podobného zaměření víceméně sleduje 

určitý daný model, samozřejmostí však není vyváženost mezi částí teoretickou a praktickou i 

přiměřené dávkování jednotlivých kapitol. Myšlenky jsou formulovány jasně, analýza chyb 

v praktické části je poučená a v dobrém slova smyslu zaujatá a jejich klasifikace věrohodná. 

Stylistická úroveň práce je dobrá, i když místy se autorka pohybuje na hraně toho, co je ještě 

v odborném stylu přípustné. Formální stránka práce je také na dobré úrovni, prohřešky proti 

pravopisné či tvaroslovné normě jsou minimální. 

     Připomínky se tedy týkají  spíš jednotlivostí. Asi nejnepříjemnější pochybení se najde – a 

je to věc, která se v neodborném psaní o češtině, ale bohužel i ve studentských pracích 

vyskytuje nezřídka – v užití termínu „hovorová vrstva češtiny“ – autorka do této vrstvy 

zahrnuje slova jako pokecáme, oukej, bejby, háro, číro, což lze i při nejširším pojetí hovorové 

češtiny přijmout sotva. Dále jde jen o formální či stylizační drobnosti: 

 na s. 35 je malajsijsky, malajsijština, ačkoliv v úvodních pasážích je vhodněji malajsky, 

malajština,  

na s. 45 působí podivně spojení starý učenecký jazyk v souvislosti s přejímkami z latiny, 

řečtiny či perštiny),  

na s. 68 překlep či přehlédnutí ve větě která…disponuje ekvivalent to be  

na s. 71 musíme brát na zřetel 

v závěru (s. 76-77) dvakrát nesprávný tvar posesivního adjektiva ve spojení ve Widyině 

projevech.    

      BP Michaely Štěchové bezesporu splňuje požadavky kladené na tento druh prací, 

doporučuju ji k obhajobě a hodnotím – za předpokladu standardního průběhu obhajoby – 

známkou  výborně. 
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