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Úvod

Listopad 1989 pøinesl do ñivota naší spoleènosti výrazné zmìny.
Jednou z nejnápadnìjších je jistì všeobecnì ñivìjší kontakt se
zahranièím. – Sametová revoluce otevøela hranice nejen pro domácí
obyvatelstvo, které zaèalo hojnì vyuñívat moñnosti cestování po ce-
lém svìtì a navazování osobních i pracovních kontaktù s nejrùznìj-
šími cizinci, zahranièními firmami, vzdìlávacími institucemi, ale i pro
cizince pøicházející studovat, pracovat èi ñít do Èeské republiky.
Zmìny geopolitické situace v Evropì na poèátku 90. let, v jejichñ
výètu nelze vynechat zapojení Èeské republiky do komplexnì pojaté
mezinárodní spolupráce, a to nejen v rámci evropských struktur (ev-
ropské jazykové politiky), pøinesly pochopitelnì nové úkoly i do obla-
sti oboru èeština jako cizí jazyk a do praktické výuky èeštiny pro cizin-
ce v podobì potøebné reakce na poñadavky praxe, jiñ se pokusíme
struènì popsat (Hádková 1997).

90. léta – období promìny

Bezprostøednì po roce 1989 se podstatnì zvýšil poèet cizincù, kte-
øí se na rùzné úrovni potøebovali nauèit èesky. Proti pøedcházejícímu
období se také zmìnila jejich skladba, a to nejen národnostní, ale napø.
i vìková. Døíve tvoøili nejpoèetnìjší skupinu studenti z tzv. rozvojo-
vých zemí, pøijíñdìjící se zámìrem studovat v èeštinì medicínu èi jiný
obor pøednášený na našich vysokých školách. Uñ na konci 90. let je
však skladba cizincù zajímajících se o kurzy èeštiny mnohem pestøej-
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ší. K zahranièním studentùm získávajícím znalost èeštiny v kurzech
jazykové a odborné pøípravy poøádaných støedisky Ústavu jazykové
a odborné pøípravy (ÚJOP) a k zahranièním bohemistùm, vzdìláva-
ným pøedevším Ústavem bohemistických studií FF UK v Praze, ale
i v Brnì, a k úèastníkùm letních škol slovanských studií, poøádaných
univerzitami v Praze, Brnì a v Olomouci, novì pøibyli cizinci se záj-
mem o nabytí specifické komunikaèní kompetence v èeštinì. Šlo
(a stále jde) o zahranièní studenty-samoplátce, kteøí sice získávají od-
borné vysokoškolské vzdìlání na nìkterých èeských vysokých ško-
lách v tzv. anglických programech, ale kteøí potøebují ovládnout èešti-
nu natolik, aby byli komunikativnì úspìšní pøi uspokojování svých
kañdodenních potøeb v naší zemi. V pøípadì zahranièních studen-
tù-medikù je navíc ovládnutí èeštiny nutným pøedpokladem pro terén-
ní praxi, která tvoøí souèást pregraduálního i postgraduálního studia
vìtšiny oborù, napø. pro klinickou praxi – kontakt s èeskými pacienty,
tedy pro úspìšné studium ve vyšších roènících medicíny (Hádková
1996). Jejich jazyková pøíprava se od 90. let uñ jen malým dílem koná
ve støediscích ÚJOP. Nìkteøí frekventanti anglických programù (a je
jich vìtšina) nastupují pøímo do prvních roèníkù vysokých škol, které
je mají vybavit i potøebnou znalostí èeštiny. V 90. letech však zaèali
do Èeské republiky pøijíñdìt na nejrùznìjší stáñe i zahranièní studenti
(filologicky i nefilologicky orientovaní), nejen v rámci programu Era-
smus (Hradilová – Svobodová 2009), ale i z USA, Ruska, z Asie atd.,
kteøí obvykle absolvují jeden dva semestry svého univerzitního studia
v zahranièí. I oni se bìhem svého pobytu u nás potøebují seznámit
s èeštinou, která je jazykem jejich vysokoškolského studia i kañdo-
denního pohybu po jejím pøirozeném území a kontaktu s nejrozmani-
tìjšími nositeli tohoto jazyka. Pro studenty-cizince je proto nutné or-
ganizovat krátkodobé intenzivní kurzy èeštiny, nejlépe pøímo na
hostitelských fakultách. Nìkteré vysoké školy si z tohoto dùvodu zøí-
dily samostatná pracovištì, která zajišÙují jazykovou pøípravu jejich
potenciálních zahranièních studentù1.

Budování komunikaèní kompetence u tìchto cizincù je ovšem tøe-
ba chápat v širších souvislostech jejich osobních cílù a aktivit, jeñ na
prvním místì pøedstavuje úspìšné oborové studium. Není projevem
neochoty uèit se èesky, preferují-li tito studenti výuku smìøující k vy-
bavenosti pro vedení odborného diskurzu. Nejde jim o tzv. základní
konverzaèní témata (volný èas, jídlo, pošta), ale o to, aby mohli
rozvíjet své oborové zájmy èetbou èeské odborné literatury a komuni-
kací s tìmi èeskými odborníky, kteøí neovládají nìkterý z tzv. velkých
jazykù (angliètinu, nìmèinu, španìlštinu, ruštinu èi francouzštinu).
Dùvodem je ovšem i to, ñe tito cizinci sami ne vñdy ovládají nìkterý
ze zmiòovaných jazykù na takové úrovni, aby v nìm mohli vést od-
borný diskurz, èi ovládají jiný jazyk neñ onen èeský odborník (napø.
studenti ze Španìlska, z Turecka nebo ze zemí bývalého Sovìtského
svazu ne vñdy komunikují anglicky, tedy v èeských vìdeckých kru-
zích nejèastìjším jazykem mezinárodní komunikace).

Vybavit studenta pro vedení odborného diskurzu v cizím jazyce
pøedstavuje velmi specifický cíl cizojazyèné výuky, který klade na
vyuèujícího odlišné poñadavky ve srovnání s profesní kompetencí
uèitele cizího jazyka, jehoñ výuka se odborného stylu nedotkne. Od-
lišnosti vyplývají z poñadavkù, jeñ jsou na tento styl kladeny. Ve výu-
ce èeštiny pro cizince (ale i ve výuce jiných vysoce flexivních jazykù
jako jazykù cizích) je situace ztíñena dopadem zpùsobu organizace
jazykového materiálu pøi vytváøení textu na podoby slov, jejich polo-
hu ve vìtì atd. Jsou to právì flexí pozmìnìné slovníkové podoby
vìtšiny èeských slov, které jsou zcela pøekvapivé pro cizince, jehoñ
mateøština je jazyk izolaèního typu a v jehoñ prekonceptu fungování
jazykového systému takové promìny a jejich dopady na organizaci
jazykového materiálu a na porozumìní obsahu sdìlení oèekávány nej-
sou. Na druhé stranì ti mluvèí, v jejichñ mateøštinì jsou zmìny
vyvolané flexí èasté, reflektují ve svém prekonceptu rychlosti postup-
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v Liberci. Podobnými programy (napø. v rámci kurzù celoñivotního vzdìlávání èi
v rámci bohemistických kateder) disponují od 90. let i dal�í univerzity. Za v�echny
jmenujme Masarykovu univerzitu v Brnì, Univerzitu Palackého v Olomouci, Uni-
verzitu Jana Evangelisty Purkynì v Ústí nad Labem.

1 V 90. letech a na pøelomu tisíciletí byla taková pracovi�tì napø. na Ostravské
univerzitì v Ostravì, na Západoèeské univerzitì v Plzni, na Technické univerzitì



ného nabývání komunikaèní kompetence ve flexivním jazyce právì
tyto jevy jako zcela bezproblémové, coñ mùñe mít pro komunikaci
(a zejména odborný diskurz) zcela fatální následky. Jinými slovy,
podcení systémovost jazykové pøípravy.

Nelze na tomto místì nepoznamenat, ñe nejspecifiètìjším úkolem
bohemistiky zkoumající „èeštinu z druhé strany” a úkolem dosud ne-
vyøešeným zùstává vymezení kurikula (sylabu èeštiny) pro výše ana-
lyzovanou skupinu studentù, a to nejen pro mediky z anglických pro-
gramù (Hádková 1996), ale napø. i pro cizince – studenty umìleckých
oborù (napø. animace, reñie, herectví), cizince – ze zemí bývalého So-
vìtského svazu, kteøí se chtìjí vzdìlávat v EU v typologicky, areálovì
i geneticky blízkém slovanském jazyce, tj. v èeštinì, cizince na vý-
mìnných pobytech organizovaných programy Erasmus (EILC kurzy
apod.). Tato výuka, i kdyñ s obdobnými a dobøe srovnatelnými cíli,
není a nebyla nazírána jako jednotná a spoleènì øešitelná. Uvedené
skuteènosti se projevují jednak národnostnì asymetrickým zájmem
o studium v èeském jazyce (zvyšuje se poèet cizincù-rodilých uñivate-
lù slovanského jazyka) a jednak snahou univerzit a vysokých škol sní-
ñit poñadavky kladené na vstupní úroveò znalosti èeštiny.

K novým zájemcùm o kurzy èeštiny pro cizince (pøedevším inter-
nátní letní školy) patøila v 90. letech také první vlna potomkù emigran-
tù (repatrianti), kteøí se zajímali o jazyk, literaturu a kulturu zemì
svých pøedkù. Èasto šlo o druhou èi tøetí „èeskou” generaci ñijící mi-
mo naše území, mnohdy uñ s velmi slabým jazykovým povìdomím
(Kuèera 1990). Výuka tìchto zájemcù o odstranìní deficitu jinak
relativnì dobøe ukotvené komunikaèní kompetence v èeštinì smìøo-
vala ke dvìma základním cílùm:

1. K vytvoøení èi rozvinutí komunikaèních èinností (dovedností) spo-
jených s psaným textem, tedy jak s produkcí psaného komunikátu,
tak s èetbou.

2. K vybudování povìdomí o funkèní stratifikaci èeštiny tak, aby stu-
denti volili adekvátní jazykové prostøedky a adekvátní styl (konku-
rence obecné a spisovné èeštiny, ale i lokálních dialektù pøeñívají-
cích v èeštinì cizince).

Výuka mìla tìmto osobám zajistit pøipravenost pro absolvování
jakékoli komunikaèní situace a role zejména na pøirozeném území
èeštiny a v kontaktu s jejími rodilými uñivateli. V naprosté vìtšinì
pøípadù komunikovali tito mluvèí nespisovnou èeštinou, a to podle
pùvodního domova a výše vzdìlání èeských pøedkù. Èeštinu si osvoji-
li podobnì jako rodilí mluvèí neøízenì, nápodobou øeèové èinnosti,
aniñ by se speciálnì uèili výslovnosti èi gramatice. Od rodilých uñiva-
telù èeštiny ñijících na pøirozeném území èeského jazyka se odlišili añ
v okamñiku školní docházky, kdy dítì uvìdomìle a pod vedením pe-
dagoga získává øeèové dovednosti vázané na psaný text a kdy se také
seznamuje (v èeské škole) s analýzou spisovného èeského jazyka, s je-
ho normou. Výše charakterizovaní, v naší terminologii parciálnì
bilingvní (Hádková 2008), mluvèí byli bezprostøednì po roce 1989
nejèastìjšími ñadateli o speciální kurz èeštiny pro cizince zamìøený
„jen” na získání dovednosti psát, resp. èíst nahlas (Hádková 1998).
Z pohledu uèitelù èeštiny pro cizince pøitom pøedstavuje získání
tìchto dovedností nejvìtší úskalí, které tvoøí celý komplex problémù
a které vyñaduje speciální metodické postupy. Z psychologického hle-
diska je sekundární osvojování grafické soustavy vytváøením asociace
grafická podoba – zvuková podoba. Sekundárnost tohoto osvojování
(èasový odstup) podporuje dominantní postavení zvukové podoby,
projevující se asociativním evokováním zvukové podoby jazykových
jednotek pøi tvoøení jejich grafických podob (vnitøní artikulace
znakového produktu pøi tichém ètení a psaní). Rychlost vytváøení
tìchto asociací do znaèné míry souvisí s typem pamìti studenta. Napø.
nejsnáze si (sekundárnì) osvojují grafickou podobu jazyka nositelé
zrakového typu pamìti (Beneš 1971).

Výuka tìchto osob sice pøedstavovala velmi specifický didaktický
úkol, pøesto zùstala añ na výjimky na okraji zájmu odborných kruhù
bádajících v oblasti èeštiny pro cizince, tj. domácích bohemistù i lek-
torù èeštiny pro cizince.

Velkou skupinu posluchaèù jazykových kurzù tvoøí od revoluce
v roce 1989 (a nejen v 90. letech) i zahranièní lektoøi cizích jazykù,
podnikatelé, odborní poradci, zástupci nejrùznìjších církví a charita-
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tivních organizací, kteøí mají v Èeské republice pracovat a potøebují se
na urèité úrovni dorozumìt. Z podobných dùvodù se uèí èeštinì také
imigranti ze zemí bývalého Sovìtského svazu, z balkánských zemí èi
z Vietnamu (Hádková 2001) a z jiných zemí2. Jde obvykle o cizince
vzhledem k jejich vìku a poñadavkùm tìñko zaøaditelné do skupino-
vých kurzù – s výjimkou tzv. nízkoprahových kurzù, o nichñ pojedná-
me podrobnìji dále.

Potøeba co nejrychleji vybudovat dovednost komunikace v èeštinì
se objevuje novì i u dìtí-cizincù. Jde o dìti, které následují své rodi-
èe-imigranty a navštìvují èeskou mateøskou, základní èi støední školu.
Jejich osobnostní a ñivotní seberealizace je pøitom naprosto jedno-
znaènì spjata s efektem výuky vedené v èeštinì. Skupina tìchto dìtí je
navíc vnitønì strukturována jak legislativnì (dìti ze zemí EU mají
nárok na sedmdesátihodinovou jazykovou pøípravku, avšak dìti, které
z EU nepocházejí, nikoli), tak národnostnì a vìkovì. Výuce èeštiny
pro dìti-cizince se vìnují jak dobrovolnické organizace, tak nevládní
organizace. Významnou péèi poskytuje pøedevším MŠMT, a to nejen
finanèní podporu v podobì projektù zamìøených na tuto cílovou sku-
pinu, ale i organizací odborných semináøù apod. – V tomto textu se ne-
mùñeme podrobnì vìnovat výètu a popisu všech aktivit. Pøipomeòme
jen nejvýznamnìjší projekty a osobnosti zabývající se výukou dìtí-ci-
zincù. O rozvoj této oblasti se zaslouñila napø. M. Èechová, J. Šindelá-
øová a L. Zimová. Významný posun v péèi o èeštinu dìtí-cizincù
v èeském školském systému znamenalo vytvoøení distanènì dostup-
ného Manuálu k zaèleòování dítìte-cizince do èeského tøídního kolek-
tivu (autorská dvojice I. Cakirpaloglu a M. Hádková – strediskasim.cz),
který je výsledkem projektu Støediska integrace menšin, projektu
ESF. Cílem projektu bylo pomáhat uèitelùm mateøských, základních

a støedních škol pøi zapojování dítìte-cizince do tøídního kolektivu
a do výukového dialogu vedeného v èeštinì. Speciální pozornost byla
vìnována rozvoji specifické sloñky uèitelské kompetence – výuce
v jazykovì a sociokulturnì nehomogenní tøídì.

Zvýšený zájem o èeštinu se projevuje v 90. letech také v zahranièí.
Pro ilustraci uvádíme, ñe napø. v USA studovalo do roku 1989 èeštinu
kolem dvou set studentù, ale v polovinì 90. let to bylo uñ nìkolik tisíc.
Fakulta východoevropských jazykù Pekingské univerzity otevírala od
roku 1954 kañdé ètyøi roky studium bohemistiky, ale od roku 1993 je
kañdým druhým rokem ke studiu pøijímáno nejménì patnáct studentù.
Velký zájem o studium èeštiny je moñné pozorovat v 90. letech také
v Bulharsku. Kolem sedmdesáti studentù bohemistiky mìla napø. uni-
verzita v Sofii a v Plovdivu, asi ètyøicet studentù je na univerzitì
v Blagoevgradu, asi sto posluchaèù má také Svobodná univerzita
v Burgasu. Èeština se novì uèila jako cizí jazyk i na nìkterých bulhar-
ských gymnáziích. Tento trend se do souèasnosti nezachoval. Podob-
nì tomu bylo i na nìmeckých univerzitách, i kdyñ ty bezprostøednì po
roce 1989 zaznamenávaly añ nebývalý nárùst poètu posluchaèù.
V Evropì vznikala i nová bohemistická pracovištì – od r. 1995 lze
napø. studovat èeštinu na univerzitì ve španìlské Granadì. Mnohá
z tìchto pracovišÙ zaznamenala na pøelomu tisíciletí pokles zájmu
o èeštinu, nìkterá dokonce bojovala o své postavení. O dùvodech
mùñeme mnohdy jen spekulovat.

V souèasné dobì (od r. 2006) funguje pøi MŠMT komise pro výbìr
lektorù, kteøí jsou vysíláni na zahranièní lektoráty (viz i web MŠMT).
K péèi o krajanské menšiny se pøipojuje i Ministerstvo zahranièních
vìcí Èeské republiky, které rozšiøuje povìdomí o èeském jazyce a èes-
ké kultuøe díky pùsobení zastupitelských úøadù. K institucím, jeñ na
tomto poli zaujímají jiñ tradièní místo, patøí také tzv. èeská centra.

Pøelom tisíciletí – reakce na promìnu

Popsaný stav byl dùsledkem nové geopolitické situace v Evropì,
coñ potvrzovala i skuteènost, ñe podobný nárùst zájmu byl pozorova-
telný také u slovenštiny jakoñto cizího jazyka (Pekárovièová 1996)

1413

2 K 31.12. 1996 bylo v ÈR evidováno 71 001 povolení k zamìstnání cizincù.
Legální souhlas k práci získali pøedev�ím Ukrajinci (42 056), Poláci (12 843),
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namci (12 815), Ukrajinci (1 636), Nìmci (957) a Jugoslávci (864) (viz Procház-
ková 1997, s. 2).



a dalších slovanských jazykù. Tento jev byl zkoumán i v širších celo-
evropských souvislostech a otázkám pozice tzv. malých jazykù byla
napø. vìnována pozornost na konferenci o jazykové politice, která se
konala v r. 1993 ve Vídni a na níñ zaznìl poñadavek koncepce recep-
tivní vícejazyènosti (Finkesnstaedt – Schröder 1992). Nad jazykovou
situací v Evropì se zamýšleli také nìkteøí lingvisté z postkomunistic-
kých zemí, jejichñ jazykù se zmìnìné geopolitické pomìry nejvíce
dotýkají. František Daneš (Daneš 1995) napø. vidí jako pøíèinu dneš-
ního stavu nejtypiètìjší jev vyvolaný souèasnými civilizaèními pod-
mínkami – migrací obyvatelstva a i on hledá východisko ve funkèní
koexistenci jednoho (nebo dvou añ tøí) jazykù širší národní komunika-
ce (hlavnì angliètiny, francouzštiny a nìmèiny) s jednotlivými národ-
ními jazyky, která by byla zaloñena na pocitu nìkolikanásobné
identity.

Naznaèené nové úkoly pro èeštinu nazíranou „z druhé strany”
ovšem nejsou pouze dùsledkem „rozšíøení Evropy” o nìkteré z post-
komunistických zemí a jsou patrné v evropském kontextu v jistém slo-
va smyslu i jako ohlas myšlenek J. A. Komenského, a to zejména ve
Spoleèném evropském referenèním rámci pro jazyky (Common Euro-
pean Framework for Languages). Cílem tzv. západoevropských
lingvistù se jiñ v 70. letech 20. stol. stalo zkvalitòování výuky cizích
jazykù vytvoøením takové koncepce, která by umoñnila rychlé a efek-
tivní budování poñadované komunikaèní kompetence a která by
vyuñívala nových poznatkù i materiálních technických prostøedkù.
Tìmito úkoly se primárnì zabývala Rada pro kulturní spolupráci pøi
Radì Evropy. Jiñ v roce 1975 vznikl ucelený projekt pro výuku angliè-
tiny Threshold Level. Stanovil prahovou úroveò znalostí, které jsou
nutné pro kañdodenní komunikaci v daném cizím jazyce. Tuto cílovou
komunikaèní kompetenci specifikoval na základì obecnì pojaté anti-
cipace komunikaèních potøeb urèité skupiny doèasných rezidentù.
Projekt øídil tehdejší øeditel Lingvistického oddìlení cambridgské
univerzity J. L. M. Trim spolu s J. A. van Ekem, øeditelem Institutu
aplikované lingvistiky utrechtské univerzity. Threshold Level je prv-
ním projektem celoevropské koncepce jazykového vzdìlávání, nejde

však o jedinou práci tohoto druhu3. Cíl Rady Evropy byl širší – vypra-
covat spoleèné osnovy, referenèní sylaby pro studenty od úrovnì úpl-
ný zaèáteèník añ po velmi pokroèilého nerodilého uñivatele urèitého
jazyka. Takto byl vypracován projekt Common European Framework
(Spoleèný evropský referenèní rámec) pro moderní jazyky, jejich
osvojování, vyuèování a hodnocení4. Ten byl definován v roce 1991.5
Základním poñadavkem byla transparentnost a koherence jazykového
vzdìlávání v Evropì, a to ve smyslu jeho úèelnosti, hodnocení a ovì-
øování. Nejdùleñitìjším poñadavkem bylo právì vytvoøení Spoleèné-
ho evropského referenèního rámce. Jeho cílem je takový systém ce-
loñivotního jazykového vzdìlávání, který pøispívá k osobnostnímu
a profesionálnímu rozvoji jednotlivcù, k mezinárodní a mezikulturní
spolupráci. Tvùrci Spoleèného evropského referenèního rámce si po-
loñili otázky (pozdìji uvedené v jeho textu): èemu studenta nauèit, aby
byl komunikaènì úspìšný v tìch komunikaèních situacích a rolích,
pro které si pøeje být pøipraven, jak mu konkrétnì a úèinnì pomáhat
k dosañení poñadovaného cíle, jak dosañenou úroveò zaznamenat
a obecnì ohodnotit tak, aby hodnocení bylo srozumitelné nelingvis-
tùm:

Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky je urèen v�em, kdo se podílejí na
zvy�ování jazykové vzdìlanosti ve spoleènosti, tedy ñákùm a studentùm, uèitelùm
a examinátorùm, tvùrcùm jazykových kurikul a autorùm uèebnic i institucím, které od
svých zamìstnancù vyñadují jazykovou kvalifikaci. Na této publikaci se v rámci
dlouhodobého projektu Rady Evropy podílela øada odborníkù z oblasti aplikované
lingvistiky. Spoleèný evropský referenèní rámec má pøispìt k dosañení srovnatelných
programù jazykového vzdìlávání a jeho certifikace v rámci celé Evropy. K tomu
pøispívají podrobné stupnice úrovní ovládání jazyka, které se vztahují k rùzným
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3 V letech 1989�1996 probíhal také jiný projekt: Modern Languages Project
Language Learning for European Citizenship.

4 Council of Europe: Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A
Common European Framework of Reference (Draft 2 of Framework Proposal),
Strasbourg 1996.

5 Je výsledkem mnoha velmi rozsáhlých mezivládních jednání, která pøedcházela
formulaci principù ve �výcarském Rüschlikonu.



typùm cílových dovedností. Uñivatel Rámce je tak postaven pøed øadu alternativ,
z nichñ mùñe uváñlivì vybírat dle poñadované jazykové kvalifikace (Spoleèný
evropský referenèní rámec 2002)6.

Byly tedy definovány tøi úrovnì ovládnutí cílového jazyka7, byly
vypracovány deskriptory – modelové vìty a testové baterie8. Násled-
nì vznikl další dokument evropské jazykové politiky – Evropské
jazykové portfolio, osobní dokument, který si udrñuje a aktualizuje
sám klient kurzu.

Vzájemnou kooperaci nástrojù evropské jazykové politiky ukazu-
je schéma:

První léta nového tisíciletí – èeština (jako cizí jazyk) ve spoleèno-
sti tzv. velkých jazykù

V polovinì 90. let 20. století tedy stálo pøed bohemistikou
zabývající se „èeštinou z druhé strany”  nìkolik úkolù:
– vypracování referenèních popisù pro úrovnì definované Rámcem,
– implementace nástrojù evropské jazykové politiky,
– øešení problémù výukové praxe.

Øešení naznaèených úkolù bylo zapoèato pøípravou referenèního
popisu pro prahovou úroveò, tedy vytváøením sylabu pro získání do-
vednosti komunikovat èesky na úrovni B1. Výsledkem je Prahová
úroveò – Èeština jako cizí jazyk, která vznikla pod vedením M. Šáry
(Šára 2001) a byla vytvoøena sice zcela podle modelu referenèního
popisu vytvoøeného pro angliètinu, ale døíve, neñ byl do èeštiny
pøeloñen text Rámce a neñ byly vytvoøeny èeské ekvivalenty Evrop-
ského jazykového portfolia. V Trimovì úvodu je zdùraznìn standardní
pøístup:

Zku�enosti prokázaly, ñe model Threshold level se dá aplikovat stejnou mìrou na
v�echny evropské jazyky bez ohledu na to, o jaký typ jazyka jde a do jaké jazykové
rodiny patøí. Prahová úroveò � èe�tina jako cizí jazyk je zvlá�tì vítaným pøínosem
proto, ñe roz�iøuje soubor publikací vìnovaných prahovým úrovním slovanských
jazykù. Díky svému bohatému kulturnímu ñivotu a své poloze uprostøed evropského
kontinentu, rovnìñ díky konzistentní podobì ortografického systému na bázi latinky,
pøedstavuje èe�tina bezesporu jeden z nejatraktivnìj�ích a nejpøístupnìj�ích slovan-
ských jazykù9.

Následnì vznikaly na tøech èeských univerzitních pracovištích
nezávisle na sobì referenèní popisy dvou podprahových úrovní (A1
a A2) a jedné úrovnì nadprahové – B2. Podobnì jako v pøípadì B1
èerpaly autorské kolektivy (A2 øešil kolektiv kolem M. Èadské – Èad-
ská 2005 a B2 kolektiv kolem J. Holuba – Holub 2005) z existujících

9 Nedomníváme se, ñe lze èe�tinu povañovat za nejpøístupnìj�í slovanský jazyk.
Jistì je výhodou, ñe vyuñívá latinky, ale její ortografický systém není do takové
míry konzistentní, aby to vyrovnalo skuteènost, ñe jde o slovanský jazyk
s nejrozvinutìj�í flexí.
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6 Citováno z pøebalu èeského pøekladu.
7 Úroveò A (uñivatel základù jazyka) rozdìlující se do dvou podúrovní: A1 (Brea-

kthrough) a A2 (Waystage); úroveò B (samostatný uñivatel) rozdìlující se také dvou
podúrovní: B1 (Threshold) a B2 (Vantage); úroveò C (zku�ený uñivatel) taktéñ ve
dvou podúrovních: C1 (Effective Operational Proficiency) a C2 (Mastery).

8 Srov. Code of Practice � ALTE: http://www.alte.org/20.11.2008.



anglických verzí. Popis úrovnì A1 byl vytváøen jako svého druhu
originál, protoñe v dobì, kdy jej kolektiv kolem M. Hádkové (Hádko-
vá 2005) pøipravoval, neexistoval ñádný jinojazyèný sylabus pro tuto
nejniñší úroveò ovládnutí cizího jazyka.

Pro èeštinu se zatím neuvañuje o vypracování popisù pro referen-
èní úrovnì C1 a C2, tedy nejvyšších úrovní ovládnutí jazyka podle
Spoleèného evropského referenèního rámce. Dùvodem je to, ñe zatím-
co u tzv. jazykù velkých národù – angliètiny, francouzštiny, nìmèiny
aj. – by mìl úrovnì C dosáhnout napø. na sebe dbalý vìdec, podnika-
tel, politik, protoñe tyto jazyka fungují jako „lingua franca”, u malých
jazykù, jakým je i èeština, této úrovnì potøebuje dosáhnout jen velmi
úzký okruh mluvèích, napø. specialista, pøekladatel, špièkový tlumoè-
ník, badatel v oblasti bohemistiky.

Dùleñité je, ñe existence popisù A a B umoñnila Èeské republice
zapojit se do práce Divize moderních jazykù pøi Radì Evropy, refero-
vat o stavu pøipravenosti èeštiny být plnoprávným evropským jazy-
kem, konfrontovat zkušenosti s popisy jiných tzv. malých jazykù,
podìlit se o specifika popisù flexivního jazyka.

Situace na domácí scénì „èeštiny z druhé strany” se ovšem mìní
podstatnì pomaleji. Ukázalo se, ñe je nutno vytváøet nový typ uèebnic,
kompatibilních s popisy jazykových prostøedkù poñadovaných pro
jednotlivé referenèní úrovnì, protoñe dosud pouñívané materiály ten-
to poñadavek, jak ukázaly analýzy formou diplomových prací, nespl-
òují. O doplnìní produkce uèebnic v tomto smìru se dosud zaslouñila
L. Holá (Czech Express), M. Hádková (Czech in Thirty Days, Èeština
pro azylanty A) a J. Bischofová s M. Hrdlièkou (Èeština pro azylanty
B1). Smysl kompatibility uèebního materiálu a pøedepsaných jazyko-
vých prostøedkù tkví v tom, ñe daná uèebnice pøivede uñivatele k zís-
kání popsané úrovnì, jejíñ dosañení (ovìøené zkouškou) se zazname-
nává do Jazykového pasu.

Rozvoji obecného povìdomí o referenèních popisech „èeštiny z dru-
hé strany” výraznì pøispìla péèe decizní zóny: Ministerstvo školství,
mládeñe a tìlovýchovy Èeské republiky zveøejnilo na svých interneto-
vých stránkách referenèní popisy A1, A2 a B2. Zákonem byla pøe-

depsána znalost èeštiny na úrovni A1 pro ty cizince, kteøí se ucházejí
o získání trvalého pobytu v Èeské republice. K tomuto úèelu byl zøí-
zen informaèní portál Èeština pro cizince (http://cestina-pro-cizin-
ce.cz/index.php?hl=cs_cz), který navazuje na referenèní popis úrov-
nì A1 organizaèními a metodickými postøehy ke zkoušce, jíñ se zna-
lost èeštiny na této úrovni ovìøuje. K tomuto úèelu byla vytvoøena síÙ
pracovišÙ, jeñ ovìøují poñadovanou znalost èeštiny a která disponují
proškolenými odborníky.

V souèasné dobì nabízejí zkoušky respektující kalibraci úrovní A1
– C2 pøedevším ty èeské vzdìlávací instituce, které jsou èleny mezi-
národních testovacích sdruñení, napø. Univerzita Palackého v Olomo-
uci (èlenství v ELC10), Ústav jazykové a odborné pøípravy Univerzity
Karlovy v Praze spolu s Ústavem bohemistických studií FF UK
(èlenství v ALTE od r. 2009).

Uèitel èeštiny pro cizince, dvì koncepce výuky

Zvláštní a otevøenou otázkou zùstává kvalifikace uèitele, který
vyuèuje èeštinu pro cizince. I kdyñ uñ v 90. letech vznikla celá øada
odborných statí reagujících na novou situaci èeštiny v roli cizího jazy-
ka (M. Hrdlièka, J. Hasil, M. Hádková, H. Confortiová, M. Èadská),
výuku v kurzech praktické èeštiny pro cizince, po nichñ byla v 90. le-
tech zejména v Praze opravdu velká poptávka, zaèali realizovat nea-
probovaní vyuèující, rodilí uñivatelé èeštiny. Jako rozhodující se jevil,
a to jak ze strany cizincù, tak ze i strany uèitelù v kurzech, poñadavek
ovládání spoleèného kódu, mediaèního jazyka, kterého bude ve výuce

10 On line: http://www.lsss.upol.cz/cz/czcertifikaty.html (25.11.2008): V roce
2006 vzniklo pod zá�titou L�SS FF UP Národní testovací centrum Èeské republiky
Evropského konsorcia pro testování jazykové úrovnì moderních jazykù (ve zkratce
ECL), zøízené Evropskou unií. Olomoucká L�SS jako první a jediná v Èeské
republice tak nabízí moñnost získat mezinárodní certifikát o absolvování zkou�ky
èe�tiny pro cizince platný ve v�ech èlenských a èekatelských státech EU. Zkou�ka
neobsahuje gramatický test ani pøekladové úkoly a má ètyøi úrovnì A-B-C-D se
ètyømi jazykovými dovednostmi: (a) poslech textu s porozumìním, (b) ètení textu
s porozumìním, (c) tvorba textu (psaní), (d) komunikace (mluvení).
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vyuñíváno. Tento trend zásadním zpùsobem ovlivnil výuku èeštiny
pro cizince. Podobnì se projevilo zapojování studentù a dobrovolníkù
do výuky nabízené nejrùznìjšími dobrovolnickými organizacemi.
Systémovým øešením bylo zavedení povinných èi povinnì volitel-
ných disciplín pøedstavujících specifika výuky èeštiny pro cizince na
bohemistických katedrách fakult pøipravujících uèitele, napø. na Ka-
tedøe bohemistiky FF UP v Olomouci byl jiñ v roce 1995 otevøen jed-
nosemestrální semináø Èeština jako cizí jazyk, který vedla autorka to-
hoto textu.

Situace lektorské základny èeštiny jako cizího jazyka vyústila
v roce 2003 ve vznik zájmové profesní organizace Asociace uèitelù
èeštiny jako cizího jazyka. Ta zaèala sdruñovat všechny osoby, které
usilují o kvalitní výuku èeštiny v roli jazyka cizího, a bìhem pravidel-
ných setkání èlenské základny významnou mìrou rozvinula povìdo-
mí o specifiku výuky èeštiny pro cizince, a to napø. i vydáváním sbor-
níkù teoretických statí a praktických námìtù pro práci v hodinách.
Asociace, zejména na pøelomu tisíciletí, sehrála pod vedením Mgr. Ja-
ny Èemusové zásadní roli pøi formování didaktiky èeštiny pro cizince.

V tomto období se definovaly dvì vìtve, odlišující se v názoru na
koncepci výuky, kdy podstatou je, zda výuka má, nebo nemá respekto-
vat osobnostní specifika vzdìlávaných. Skupina lektorù èeštiny pro
cizince, jeñ se utvoøila kolem M. Hrdlièky, preferuje jednotnou meto-
diku výuky všech cizincù. Jejich programovým vyjádøením mùñe být
napø. Metodika pøípravy ke zkoušce z èeského jazyka pro ñadatele
o trvalý pobyt (úroveò A1) autorského kolektivu J. Cvejnová, J. Èe-
musová, M. Hrdlièka, P. Chvojková, M. Kestøánková, J. Lukášová,
M. Slezáková, K. Vlasáková (http://cestina-pro-cizince.cz/uploads/
Dokumenty/cest_pro_ciz_final.pdf), pøíp. i formulace doporuèení
lektorùm k tzv. nízkoprahovým kurzùm – Nízkoprahové kurzy èeštiny
pro cizince (M. Hrdlièka a M. Slezáková, Praha 2007) – projekt
spolufinancovaný ESF, státním rozpoètem a rozpoètem hlavního
mìsta Prahy. Tyto kurzy jsou urèeny všem zájemcùm o nabývání
komunikaèní kompetence v èeštinì. V textu pøíruèky (Hrdlièka – Sle-
záková 2007) nacházíme rady lektorùm, napø.:

Lektoøi nízkoprahových kurzù [...] musejí mít pedagogické dovednosti, které
nesouvisejí pouze s odborností, ale zejména s pøístupem ke studentùm, [...] musejí být
herci a mimové [lektoøi � pozn. M.H.] (s. 9).

V obecných doporuèeních pro lektory/ky se doèítáme:

[...] nepanikaøte, pøed pøípravou hodiny musíte mít k dispozici zásobu uèebních
materiálù a nápadù a hodinu si kvalitnì promyslet... [sic!] (s. 10).

Autoøi pøinášejí i návrhy, jak konkrétnì postupovat ve výuce:

[...] nacvièujte výslovnost poslechem a opakováním a výbìrem správné varianty
= spojování s kontextem � konkrétní zvuk má význam (napø. není stejné j s e m
a s e m) � (s. 22).
[...] Moñné problémy studentù: vada sluchu+neschopnost rozli�ení hlásek (napø. sy-
kavky s, z, �) � lze vycvièit (s. 40).

Kolektiv autorù anticipuje i kolizní situace výuky a pøináší jejich
pøehled, pøièemñ jsou za rozhodující zdroj krizových momentù výuky
povañovány profesní kompetence „uèitele” a jeho aktuální psychoso-
matický stav:

[...] lektor/ka [...] je zdravotnì/psychicky indisponován/a [...] má osobní alergii na
studenta [...] je nepøipravený/á [...] má malou zku�enost.. (s. 74).

Pøestoñe autoøi doporuèují jednotný pøístup ke všem cizincùm
a jednotnou metodiku výuky, upozoròují na významné problémy,
které tento pøístup pøináší v komunikaci student – student:

[...] nejsou ochotni [studenti � pozn. M.H.] vzájemnì spolupracovat [...] mají odli�ný
pøístup k výuce a nejsou schopni se uèit stejným zpùsobem (mají rozdílnou jazykovou
úroveò, rozdílné studijní pøedpoklady [...] vyjeví se problémy s homogenní skupinou
a jedním nebo dvìma studenty mimo tuto skupinu [...] (s. 74).

Koncepci diferencované výuky èeštiny pro cizince, jeñ na jedné
stranì respektuje jednotné cíle cizojazyèného vyuèovaní, jak je defi-
nuje Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky, ale na druhé
stranì neodhlíñí od osobnostních specifik uèících se, a to ve formì
úèinné výukové reflexe tzv. vstupní pøedpokladové báze studenta,
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zastává autorka tohoto textu. Domníváme se, ñe logicky nelze postu-
povat stejnì, vyuèujeme-li osobu, která nemá vytvoøeny ñádné studij-
ní zvyklosti, nemá zkušenost z výuky dalšího cizího jazyka, a osobu,
která ovládá nìkolik cizích jazykù, má vybudovány mechanismy sa-
mostudia atd. Výuka takto osobnostnì odlišných cizincù stejnými ce-
stami a spoleènì v jedné studijní skupinì, a to napø. rodilých uñivatelù
jazykù èeštinì geneticky, areálovì a typologicky blízkých spolu s uñi-
vateli jazykù v tomto smyslu od èeštiny velmi odlišných, je z hlediska
komunikaèního výukového procesu kontraproduktivní. Nemìla by
být ospravedlòována ani finanèními dùvody, ani dùvody organizaèní-
mi. Z pohledu uèících se, jak ukazují rùzná dílèí šetøení, je zcela jed-
noznaènì diskriminativní proto, ñe neposkytuje obìma odlišným ty-
pùm uèících se rovné šance, vyvolává pocit ménìcennosti a negativnì
ovlivòuje motivaci k uèení se èeštinì. Nedostatek studijních zvyklostí
však není projevem sníñené schopnosti ovládnout cizí jazyk, jak se
lektoøi nìkdy mylnì domnívají.

Je také napø. nevhodné, ba dehonestizující, pokud jsou ve skupi-
nách bez studijních návykù vyuñívány ve výuce dospìlých sice auten-
tické texty, ale primárnì urèené dìtem, napø. slabikáøe a vzorové
písanky. Nemluvì o tom, ñe slovní zásoba takových materiálù je ov-
livnìna pùvodním pøíjemcem (rodilým uñivatelem èeštiny, dítìtem)
a obsahuje velké mnoñství zdrobnìlin, které jsou v øeèi dospìlého
komické, a tedy opìt kontraproduktivní jeho cíli. Hlavním dùvodem,
proè se i uvedená skupina, kterou tvoøí témìø vñdy imigranti, azylanti
èi ñadatelé o azyl, potøebuje nauèit èesky, je snaha o nejrychlejší
úspìch na èeském trhu práce a moñnost adekvátní komunikace
v èeštinì, a to jakoñto cesta k samostatnému uspokojování osobních
potøeb, resp. potøeb rodiny.

Závìr
Prognóza dalšího vývoje péèe o èeštinu v roli jazyka nemateøského

Jak se bude „èeština z druhé strany” vyvíjet v dalších desetiletích,
je otázkou. Jistì se bude zvyšovat poèet cizincù, kteøí chtìjí najít
v Èeské republice svùj nový domov a kteøí budou potøebovat základní

jazykovou výbavu, aby se mohli zapojit do spoleèné èinnosti spolu
s obyvateli komunikujícími èesky. Vývoj zahranièních lektorátù patr-
nì nebude výraznì narùstat, coñ je dáno nejen finanèními moñnostmi
naší zemì, ale i jiñ stabilizovaným zájmem o èeštinu. Zcela jistì bude
pøibývat distanèních (e-learningových) kurzù, protoñe ty jsou pro ja-
zyk „ malého” národa velmi výhodné díky své distanèní dostupnosti –
napø. udrñovací kurzy pro výmìnné studenty programu Erasmus, pro
zamìstnance nadnárodních firem, kteøí na našem území pobývali
a získali elementární znalost èeštiny, jiñ si pøejí udrñet èi rozvinout.

Z hlediska péèe o výuku èeštiny pro cizince nelze opomenout
dynamický rozvoj speciálnì zamìøených doškolovacích kurzù, které
nabízejí soukromé i státní instituce a které reagují na potøeby výukové
praxe. Jejich kvalita je ovšem závislá na realizátorovi.

Autorka tohoto textu vìøí, ñe v øadách lektorù èeštiny pro cizince
budou i nadále pøeváñnì profesionální pedagogové, bohemisté s ma-
gisterským stupnìm vzdìlání. A protoñe výuka cizincù je didakticky
odlišná od výuky rodilých uñivatelù, mìli by být budoucí uèitelé èeš-
tiny jiñ v pregraduální pøípravì instruováni i k této výuce, pro niñ by
nemìl být jediným kvalifikaèním pøedpokladem poñadavek, aby le-
ktor byl rodilým uñivatelem èeštiny.
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Summary
The author describes the development of teaching Czech for foreigners from 1989

to present. She depicts the main milestones of development � the reflection of the
Common European Framework of Reference for Languages, reference level descrip-
tions for Czech as a foreign language, etc. In order to present the situation of Czech as
a foreign language in the Czech Republic she also describes the two concepts of tea-
ching Czech for foreigners � one reflecting and the other not reflecting the prerequisi-
tes of the learner.
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