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Eva Lehovcová si vzala za cíl zhodnotit úroveň českého jazyka u vybraného vzorku osob, 

jejichž mateřským jazykem je ruština. Tito mluvčí pobývají různě dlouhou dobu na území 

České republiky a s češtinou jsou v každodenním kontaktu.  

V úvodní teoretické kapitole se diplomantka zabývá tématem osvojování jazyka, 

neboť většina zkoumaných mluvčích neabsolvovala klasickou výuku češtiny jako cizího 

jazyka, ale naopak si jazyk osvojovala prostřednictvím komunikace s rodilými mluvčími. 

Autorka zde správně pracuje s českými i zahraničními teoriemi osvojování jazyka, které 

vycházejí z behavioristického přístupu k jazyku nebo se vůči němu naopak vymezují.  

V popisu vybraných přístupů k výzkumu získávání jazyka pak připomíná dvě základní 

východiska, a to kontrastivní a chybovou analýzu. Při kontrastivním srovnání češtiny a ruštiny 

se však občas dopouští drobných nepřesností a nepodložených domněnek. Autorka se příliš 

spoléhá na své osobní zkušenosti s ruskými mluvčími, bohužel ale neuvádí příklady, jež by 

její tvrzení dokládaly. Je například hláskosloví u pokročilých studentů češtiny skutečně jediná 

oblast, podle které je možné odlišit nerodilého mluvčího od Čechů (s. 18)? Také zde 

v některých případech nenajdeme konkrétní zdroj, z něhož diplomantka vychází při popisu 

jednotlivých pravidel ruského jazyka ve srovnání s češtinou, mám na mysli tvrzení týkající se 

spodoby znělosti, větného přízvuku či slovosledu (s. 19 a 20). U komparace pravopisu a 

morfologie autorka sice zmiňuje zřejmou absenci vokativu v ruštině, nezabývá se však již 

morfologickými rozdíly u sloves, které jsou velmi častým původem interferenčních jevů. (Za 

všechny by jistě mohla být uvedena problematika vidu u sloves pohybu. Tu sice autorka 

později zmiňuje v praktické části – na s. 65, bohužel ji však chybně interpretuje jako 

všeobecnou tendenci ruského jazyka k používání nedokonavého vidu.) Vůbec také neuvádí 

problém ruských mluvčích s předložkovými vazbami, především u shodně znějících sloves. Je 

škoda, že si diplomantka nedala větší práci s kontrastivním popisem obou jazyků, neboť by jí 

to v mnohém usnadnilo objasňování chyb mluvčích v praktické části. 

  Za východisko druhé části diplomové práce, v níž jsou porovnávány projevy 

vybraných mluvčích, autorka zvolila analýzu kvalit užívání jazyka, založenou na zkoumání 



složitosti, plynulosti a správnosti jazykového projevu. Jazykové projevy mluvčích s ruštinou 

jako prvním jazykem pak porovnává s projevy „kontrolního“ rodilého mluvčího. V praktické 

části je diplomantka velmi důsledná, výsledky přesně odpovídají zvolené metodě, ačkoli jsou 

do jisté míry předvídatelné. Fakt, že na příklad složitost projevu ovlivňuje dosažené vzdělání 

(tedy zkušenost s odbornými texty) či délka pobytu na území České republiky není nijak 

překvapivá. Precizní výzkum však tuto skutečnost hodnotně dokládá. 

 I v praktické části se diplomantka dopouští několika nepodložených a 

zevšeobecňujících předpokladů. Velmi vágní je na příklad tvrzení, že v ruštině je u delších 

slov běžné dávat akcent na předposlední slabiku (s. 58). Zcela chybného předpokladu se pak 

autorka dopustí při pokusu objasnit, proč mluvčí použil tvar s angličánami (s. 63). Ve 

skutečnosti se zde nejedná o tendenci k hyperkorektnosti, ale o evidentní interferenční 

gramatický tvar (v ruštině instrumentál plurálu slova angličanin zní skutečně s angličanami). 

Nepřesvědčivý (a do jisté míry nesrozumitelný) je i uvedený důvod pro záměny sloves muset 

a moci (podobně znějící slovesa иметь а уметь) – s. 63.  

 Jelikož však v dané diplomové práci není ani tak podstatná znalost ruského jazyka 

(uvedené výhrady se vztahují především k této oblasti), jako autorčina práce s češtinou, 

schopnost analyzovat český projev a detekovat nestandardní momenty v mluvených i psaných 

projevech, je z tohoto hlediska třeba práci hodnotit velmi kladně. Jazyková úroveň i kvalita 

zpracovávaného materiálu je na vysoké úrovni, proto práci doporučuji k obhajobě a ve 

výsledku hodnotím známkou velmi dobře.      
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