
Oponentský posudek diplomové práce Petry Pémové  

Analýza českých mluvených projevů nerodilých mluvčích 

 

Diplomová práce Petry Pémové má obecný název (možná až příliš), ale zaměřuje se konkrétně na 

porovnání plynulosti a přesnosti připravených a nepřipravených mluvených projevů nerodilých 

mluvčích češtiny. Tato témata jsou v osvojování druhého/cizího jazyka důležitým a mezinárodně 

zkoumaným tématem, a proto je dobře, že se jim věnuje pozornost i ve výzkumu češtiny nerodilých 

mluvčích. Autorka se v zásadě zaměřuje na to, jak se bude plynulost a přesnost projevu měnit 

v závislosti na následujících faktorech: a) jestli je mluvčí slovanského, nebo neslovanského původu, b) 

jestli se jedná o připravený, nebo nepřipravený projev, c) jestli se jedná o projev běžně mluvený (a tedy 

u cizinců osvojujících si jazyk kontaktem s rodilými mluvčími pravděpodobně obecně český), nebo o 

projev formální, a tedy ideálně realizovaný spisovnou varietou češtiny, d) nakolik se od sebe liší ve 

zvolených úlohách projev rodilého a nerodilého mluvčího. 

Pokud jde o teoretickou část práce, pojednává o všech oblastech relevantních pro empirickou část 

práce (pojetí přesnosti a plynulosti, práce s chybou ve výuce cizího jazyka, postavení obecné češtiny ve 

výuce češtiny jako cizího jazyka, specifika výuky ruskojazyčných a anglofonních mluvčích). K teoretické 

části mám následující poznámky: 

1. Část 2.1 nepojednává o osvojování druhého/cizího jazyka, ale o přesnosti a plynulosti projevu 

nerodilých mluvčích – měla by být proto takto nazvána. 

2. Přesnost a plynulost autorka sleduje na základě předchozího výzkumu Roda Ellise – v textu práce 

k jeho výzkumu odkazuje mnohokrát jako k Ellisovi (2005) a Ellisovi (2006). V seznamu odborné 

literatury však najdeme pouze spoluautorskou publikaci R. Ellise a G. Barkhuizena Analysing Learner 

Language z roku 2005. Vzhledem k tomu, že Ellis je v práci předkládán jako zásadní inspirační zdroj, je 

toto zmatení čtenáře závažné a komplikuje to čtení a možné dohledání citované odborné literatury. 

Prosím autorku o vyjasnění při obhajobě. 

3.  Autorka v práci předkládá jako fakt, že „obecná čeština je v mluveném projevu považována za 

spisovnou“ (s. 9, pozn. 1) a používá obecnou a hovorovou češtinu jako synonymní termíny, srov. i 

citát ze str. 23 „Velmi blízko k obecné češtině má hovorová čeština.“. Prosím autorku o vysvětlení 

jejího pojetí při obhajobě. 

Materiál pro empirickou část autorka čerpá z pěti zvukových nahrávek s respondenty, z nichž dva jsou 

nerodilí mluvčí češtiny s angličtinou jako mateřským jazykem, další dva mají jako jeden z mateřských 

jazyků ruštinu, pátým respondentem je rodilý mluvčí češtiny. Nahrávky obsahují tři části: a) 

polostrukturovaný rozhovor v minimální délce 15 minut, který se zaměřuje například na délku pobytu 

respondentů v České republice, jejich kompetenci v češtině a v dalších jazycích a další aspekty jejich 

lingvistické anamnézy; b)  převyprávění obecněčeského textu (s předchozí přípravou); c) nepřipravené 

převyprávění téhož textu jako sub b), ale psaného formálním stylem. 

V následné analýze autorka zjišťuje přesnost počtem bezchybných jednotek, průměrným počtem chyb 

na sto slov a počtem vlastních oprav mluvčích, zároveň zjišťuje chybovost zvratných zájmen se/si a 

pomocných tvarů slovesa být v préteritu, tedy celkem tří parametrů. Plynulost autorka posuzuje na 

základě 5 parametrů: počtu slabik za minutu, frekvence falešných začátků, opakovaných slov, 

parazitních slov a hezitačních zvuků. 



Empirická část obsahuje jak informace o konstrukci úloh, respondentech a sběru dat, tak o provedení 

a vyhodnocení analýzy. Autorka získané nahrávky přepsala (jsou samostatnými přílohami práce), 

pravidla pro přepis jsou do práce zahrnuta. 

Vlastní výzkum bohužel vykazuje metodologické nedostatky, které hodnotu provedeného výzkumu 

snižují. Záměr výzkumu je podle mého soudu příliš široký a složitý, rozhodně na diplomovou práci, 

získaný materiál neumožňuje takto formulovaný výzkumný záměr plně realizovat a konstrukce úloh 

není vhodně zvolena s ohledem na výzkumné otázky. 

1. Autorka částečně usiluje o kvantitativní popis dat, která umožňují pouze kvalitativní analýzu. 

Na straně 33 práce sice čteme: „V této práci provádíme kvalitativní výzkum formou 

případových studií“, avšak to, že se autorka v analýze pokouší o kvantitativní přístup, je patrné 

například z její snahy formulovat předem hypotézy, v interpretaci výsledků hovořit o jejich 

(ne)potvrzení, prezentovat grafické ztvárnění kvantitativních výsledků (a porovnávat výsledky 

mluvčích v jednotlivých podmínkách mezi sebou) či prezentovat zobecnění poznatků – výrok 

na s. 33 je v tomto ohledu poněkud vágní: „Samozřejmě si uvědomujeme, že naše výsledky 

nemůžeme považovat za obecně platné, nicméně se pokusíme o formulování závěrů platných 

pro podobné případy a jejich porozumění obecně.“ Výsledkem je to, že práce není ani dobrým 

kvantitativním, ani kvalitativním výzkumem, ale něčím uprostřed. Dobře provedený 

kvantitativní výzkum plynulosti a přesnosti projevu v českém prostředí (na českých mluvčích 

angličtiny jako cizího jazyka) představuje například Gráf (2014). Kvalitativní metodologii 

založenou na nahrávkách rozhovorů nerodilých mluvčích češtiny, konkrétně Vietnamců žijících 

v Čechách, zase dobře ilustrují práce Homoláče a Sherman(ové) (2015, 2016). 

2. Vztah mezi předpoklady, výzkumnými otázkami a hypotézami: V kvalitativním výzkumu není 

zvykem explicitně testovat platnost předem stanovených hypotéz, naopak se kvalitativní 

výzkum programově vymezuje jako ten, který spíše formuluje výzkumné otázky, které pak 

zkoumá na zvoleném materiálu, aniž by předem formuloval očekávání toho, co se v materiálu 

objeví. Může však výzkumné otázky zakládat na některých předpokladech vyplývajících 

z předchozích výzkumů apod. Rozdíl mezi těmito pojmy se v práci stírá, jak ukazuje abstrakt 

práce, popis metody výzkumu i jeho interpretace. Například to, že české projevy mluvčích 

slovanského a neslovanského původu budou mít jiné parametry, i když budou mluvčí na stejné 

úrovni, je předpoklad předloženého výzkumu, nikoliv hypotéza. Hypotézou je, že anglojazyční 

mluvčí budou méně plynulí než ruskojazyční mluvčí, neboť to druhé již předložený výzkum 

operacionalizuje formou výše uvedených parametrů pro zjišťování plynulosti. 

3. Stavba vzorku: Autorka na různých místech práce píše, že sledovaní nerodilí mluvčí mají mnoho 

společných rysů (žijí v České republice minimálně 5 let, češtinu si osvojují v běžné komunikaci, 

ne ve výuce, jsou na úrovni B1–B2) a představuje je jako homogenní vzorek. Při bližším pohledu 

však nacházíme rozdíly, které mohou potenciálně hrát roli, aniž jsou v analýze zohledněny:  

a. je rozdíl žít v ČR 5 versus 24 let, což je minimální versus maximální doba pobytu 

respondentů;  

b. je rozdíl, když jsou analýze podrobeni bilingvní ruskojazyční mluvčí z Uzbekistánu, kteří 

si osvojují češtinu, než kdyby do ní vstupovali monolingvní Rusové (zejména s ohledem 

na to, že autorka chce zkoumat plynulost u slovanských a neslovanských mluvčích, je 

toto velmi problematický fakt, který je v práci marginalizován, srov. s. 30–31).  

c. Vzhledem k tomu, že autorka předpokládá (přinejmenším) v neformálním projevu u 

nerodilých mluvčích používání obecné češtiny, je velmi diskutabilní volba 

„kontrolního“ rodilého mluvčího češtiny, který se do Prahy přistěhoval před dvěma 

lety z Moravy, a navíc sám nevnímá, že by ve svém projevu akomodoval k obecné 



češtině. (Otázkou je samozřejmě už to, zda by vůbec takto koncipovaný kvalitativní 

výzkum měl mít kontrolní skupinu rodilých mluvčích.)  

4. Metadata o respondentech: V kvalitativních výzkumech se metadata o respondentech vyplatí 

sbírat podrobněji a systematičtěji, tj. vědět o respondentech srovnatelné informace a ve 

větším detailu, například léta studia nejen cílového jazyka, ale dalších jazyků cizích, způsob 

(nejen délka) formálního vzdělávání v cizím jazyce, přesnější stanovení úrovně daného 

mluvčího (srov. s nejasnou citací z práce „Všichni zkoumaní mluvčí dosahují minimální úrovně 

B1–B2“, s. 10) apod. 

5. Popis sběrné procedury a přípravy vzorku pro analýzu (s. 33–36) je poněkud nejasný, prosím 

autorku o potvrzení či upřesnění následujících aspektů: 

a. Přesnost a plynulost byla u polostrukturovaného rozhovoru měřena jen u 6minutových 

úseků, tj. na celkem 30 minutách materiálu; 

b. Text, který je součástí dvou úloh zaměřených kromě přesnosti a plynulosti na střídání 

kódů, by měl být obsažen v textu práce (alespoň v přílohách); 

c. Rovněž by bylo vhodné do práce doplnit text informovaného souhlasu, a instrukcí, 

které respondenti v jednotlivých fázích rozhovoru dostali;  

d. Pokud jsem to správně pochopila, respondenti si v první podmínce úlohy zaměřené na 

střídání kódů obecněčeský text nejprve (potichu?) přečetli, poté v debatě s tazatelem 

(jak dlouhé?) vyjasnili některá nesrozumitelná místa, a poté (ještě s nějakým časem na 

vlastní přípravu?) text během 2,5 minut převyprávěli. Co přesně znamená tvrzení 

v práci, že se autorka a respondenti v této úloze „společně snažili nalézt další rysy 

charakterizující text jako text psaný obecnou češtinou, text typický pro mluvený 

projev“ (s. 34)? – Ve druhé podmínce (převyprávění spisovného textu) si text pouze 

potichu přečetli a poté během 2,5 minut převyprávěli? Jak přesně vypadala instrukce, 

aby se drželi formálního stylu?  

(Body b-d by mohly různě ovlivnit výsledek elicitace, je proto potřeba tyto aspekty zohlednit.) 

6. Konstrukce úloh b) a c): Domnívám se, že konstrukce úloh b) a c) není příliš vhodná na to, aby 

autorka ověřovala, jak jsou respondenti kompetentní ve střídání kódů. Ve dvou úlohách 

ověřovala nikoliv jeden, ale dva parametry: připravenost/nepřipravenost a 

formálnost/neformálnost projevu. Takže není jasné, zda mluvčí v prvním případě nepodávají 

lepší výkon (také) proto, že v úloze č. 1 měli možnost se o textu s tazatelkou předem bavit. 

Dalším aspektem spjatým se střídáním kódů je to, jaký objem produkční zkušenosti nerodilí 

mluvčí s formálními styly v češtině mají – z toho popisu, který je o mluvčích v práci k dispozici, 

se mi zdá, že malý až minimální; je pak otázka, proč vůbec něco takového konkrétně u těchto 

mluvčích testovat – výsledek se dá v zásadě vyvodit z diagnostického dotazníku. Daná otázka 

by mi přišla zajímavá v případě kvantitativního výzkumu u větší skupiny nerodilých mluvčích 

češtiny (a typicky na pokročilé úrovni, srov. již zmíněný výzkum T. Gráfa). 

7. Přesnost se v práci zjišťuje na základě správného užívání reflexivního zájmena se/si a 

pomocného slovesa být. Za prvé prosím autorku, aby při obhajobě vysvětlila, proč si vybrala 

právě tato dvě kritéria. Prezentace výsledků u jednotlivých mluvčích se zaměřuje na uvedení 

kvantitativních údajů, ale mě by zajímalo, v čem autorka spatřuje příčiny a) nepřítomnosti 

reflexiva, resp. pomocného slovesa u jednotlivých mluvčích (mají zjevně různé strategie), b) 

špatného umístění obou výrazů.  

Po formální stránce je práce zpracována pečlivě, četnější nedostatky nacházíme spíše syntaktické a 

stylistické než pravopisné (například Tento úkol bude následovat po společném rozboru a porovnání 

téhož textu, který je psán jak hovorovou/obecnou češtinou, tak jeho formálním protějškem (s. 9), 



podívejme se společně (s. 19), jako svůj rodný jazyk považuje (s. 31), pro použití této diplomové práce 

(s. 33), jak textu psaném obecnou/hovorovou češtinou, tak textu psaném formálně (s. 48)). 

Různé dílčí poznámky: 

Anglický název práce (An Analysis of Verbal Czech Language Usage by Non-native Speakers) 

neodpovídá českému – vhodnější by bylo práci nazvat Analysis of Czech spoken production by non-

native speakers; podobné problémy s překladem vykazuje anglická verze abstraktu. 

V abstraktu se při popisu metody uvádí, že plynulost a rychlost zjišťuje mimo jiné pomocí průměrného 

počtu slabik na sto slov – v textu práce je pak správně uvedeno, že úsekem je jedna minuta projevu, 

nikoliv sto slov.  

Klíčová slova jsou oproti úzu četná (obvyklý počet je okolo 5, maximálně 10, zde 17), zaniká v nich 

podstata práce – osvojování druhého/cizího jazyka je rozhodně podstatnější termín pro tuto práci než 

případová studie nebo textová analýza, přitom v klíčových slovech se k druhému/cizímu jazyku ani 

nerodilým mluvčím explicitně neodkazuje. 

V popisu respondentů na s. 30 autorka u prvního výčtu jmen respondentů zaměnila Michaela za 

Martina. 

V pravidlech pro přepis na s. 35 jsou hezitační zvuky uvedeny fialovým písmem, ale v pravidlech není 

uvedeno „vyznačeno fialovou barvou“. 

Celkové hodnocení: Diplomová práce Petry Pémové splňuje požadavky kladené na diplomové práce, 

pojednává o zajímavém a důležitém tématu a je zjevné, že autorka jí věnovala hodně péče a času. 

Vzhledem k výhradám k provedení výzkumu ji doporučuji k obhajobě, avšak navrhuji hodnotit ji 

známkou dobře. V případě přesvědčivé obhajoby se nebráním hodnocení o stupeň vyššímu. 

 

V Praze dne 6. 9. 2017 

 

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. 


