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Čeština mluvčích s ruštinou jako prvním jazykem 

 

Eva Lehovcová zpracovává téma, které je nejen samo o sobě zajímavé, ale také významné a 

zcela nedostatečně zpracované (pokud uvažujeme o češtině jako cílovém jazyku). Zatímco 

kontrastivní analýza a v jisté míře i analýza chybová mají v českém prostředí určitou tradici, 

resp. určité povědomí o nich v české odborné veřejnosti existuje, analýza plynulosti, 

správnosti a složitosti zatím na českém materiálu provedena nebyla. Přínos práce kol. 

Lehovcové je tedy zcela zřejmý a je potřeba ocenit rovněž velmi dobrou úroveň provedení 

zmíněné analýzy a v neposlední řadě autorčinu schopnost výsledky analýz adekvátně 

vyhodnotit a náležitě interpretovat. Předloženou práci tedy hodnotím jako velmi kvalitní, 

užitečnou, přinášející původní, pro češtinu nová zjištění.  

 

Práce má klasickou strukturu: v úvodní, teoretické kapitole diplomantka připomíná teoretické 

a výzkumné zázemí práce: vyrovnává se velmi stručně s teoriemi osvojování cílového jazyka 

a podává krátký přehled a zhodnocení tří základních typů analýz osvojovaného cizího jazyka, 

které patří k nejfrekventovanějším: analýzy kontrastivní, chybové a analýzy plynulosti, 

správnosti a složitosti. Tím si vytváří dobrý základ pro podrobnější stanovení výzkumného 

cíle a postupu v kapitole 2 a pro vlastní analýzu, jíž je věnována kapitola 3. 

 

K teoretické kapitole nemám výhrady: je zřejmé, že se autorka velmi dobře poučila 

z existující odborné literatury; závěrečný seznam přečtených prací ukazuje, že nečerpala 

pouze ze souhrnných a přehledových prací, ale že se obracela i na původní zdroje, ve vysoké 

míře na práce zahraniční (to je vzhledem k relativní chudobě literatury domácí zcela 

pochopitelné). Rovněž rozvržení výzkumu a jeho provedení je potřeba ocenit: autorka 

postupuje poučeně, uvážlivě, je zjevně schopna zjištěné jevy náležitě interpretovat. Drobné 

nepřesnosti jsou vcelku ojedinělé a nesnižují kvalitu práce jako celku.  

 

Zjištění, která autorka uvádí, pokládám za cenná, užitečná nejen pro navazující výzkumy 

češtiny jako cílového jazyka, ale zčásti inspirativní i pro výuku (silný vliv individuálních 

faktorů na poměr mezi sledovanými kvalitami užívání češtiny jako cílového jazyka).  

 

Rovněž po formální stránce je text předložený kolegyní Lehovcovou na velmi dobré úrovni, 

byť není zcela prost přehlédnutých (ovšem ojedinělých) překlepů.  

 

Pokládám práci kol. Lehovcové za velmi dobrý podklad k obhajobě, rád ji k obhajobě 

doporučuji a navrhuji hodnocení výborně.  
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