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In fo r ma cje dla Au to rów „Bo he mi sty ki”

Ze wzglę du na ko nie cz ność ujed no li ce nia stro ny gra fi cz nej te kstów dru ko wa nych
w „Bo he mi sty ce” po da je my po ni żej za sa dy opra co wa nia te kstu ma szy no pi su:

1. Ob ję tość artykułu nie powinna prze kra czać 15 stron nor mali zowa ne go ma szy no pi su
(format A4, 30 wierszy na stronie po 60 znaków w wierszu), ob ję tość re cen zji i pozo-
stałych tekstów (np. in fo r ma cji, artykułów jubi le u szo wych itp.) – do 8 stron.

2. Przy pi sy należy podawać po ar ty ku le.

3. Ta b li ce, wykresy i inne obiekty gra fi cz ne powinny być dołączone na końcu tekstu na od -
dzie l nych kartach. Na to miast w tekście Autor powinien za zna czyć mie j s ce, do którego
się one odnoszą.

4. W cudzysłowie po da je my tytuły cza so pism, kon fe ren cji, cytaty (o ile nie są inaczej
wyod rę b nio ne w tekście, np. inną wie l ko ścią czcionki).

5. Kursywą wyod rę b nia my wszy stkie oma wia ne wyrazy, zwroty, zdania, ponadto tytuły
prac zwa r tych i ich części (np. rozdziały), tytuły artykułów, zwroty obco ję zy cz ne wple -
cio ne w tekst. Na wydruku należy te fra g men ty oz na czyć linią falistą.

6. Pod kre śle nia te ksto we oz na cza my spacją, na wydruku – pod kre śle niem linią prze ry waną.

7. Zna cze nia wyrazów, idiomów czy innych zwrotów po da je my w łapkach ‘ ’.

8. Prace należy przesłać na dyskietce (wpisane do ko m pu te ra w pro gra mie WORD v. 6.0
i wyższa) z jednym wy dru kiem.

9. Autorów prosimy o dokładne podanie imion, nazwisk, stopni i tytułów za wo do wych lub
na uko wych, nazw miej s co wo ści, adresów pry wa t nych i numeru te le fo nu lub e- ma i lu.

10. Tekstów nie za mó wio nych Re da k cja nie odsyła.

Wa run ki pre nu me ra ty

1. Wpłaty na pre nu me ra tę są przy j mo wa ne na okresy roczne.

2. Cena pre nu me ra ty na cały rok wynosi 20 zł.

3. Wpłaty na pre nu me ra tę przy j mu je Wy daw ni c two „Pro”, skr. poczt. 7, 59–230 Prochowice.

4. Te r mi ny przy j mo wa nia pre nu me ra ty: na kraj do 10 li sto pa da, na zagranicę do 31 paź -
dzier ni ka.

Wy da w ca: Wy daw ni c two „Pro” i PWSZ w Ra ci bo rzu (47–400), ul. Ju liu sza Słowackiego 55, 
tel. (+ 48 32) 415 50 20, e- ma il: mie czy s law.ba lo wski@uni.opo le.pl



Ma rie HÁDKOVÁ

Pra ha

Evropské mo de ly ve výuce cizích jazyků

Ko o pe ra ce me zi evropskými státy a národy je závislá na efektivní
jazykové přípravě veškerého oby vate l st va, a to v ob la sti mateřských
jazyků i jazyků cizích, pro vědecké účely i pro kadodenní výkon
např. dělnických profesí. Společná Ev ro pa nesměřuje k jazykové
uniformitě. Neřeší se te dy jen ob last zkvalitňování výuky angličtiny,
němčiny, francouzštiny či jiných tzv. velkých jazyků, ale i stan dar di -
za ce výstupů jazykových kurzů, sy ste mati za ce a stan dar di za ce ověřo-
vání do saených komunikačních dovedností a v neposlední řadě cer ti -
fi ka ce zkoušek u více ne čtyřiceti se d mi jazyků, které by ly za po je ny
do popisů pod le evropských modelů.

Ty to úkoly jsou pro všechny evropské ja zy ky stejné a společné. Na 
je jich vyřešení je závislá mi gra ce pracovních sil, pro toe výkon pro fe -
se vně historického území mateřštiny pracovníka je úzce spjat s je ho
ja zy ko vou výbavou. Ne j de přitom jen o pro fe se tzv. kontaktové, při
je jich výkonu se pracovník musí dorozumívat s jinojazyčným oby -
vate l st vem, ale i o povolání tzv. bezkontaktová, při nich je např. třeba 
dodrovat jistá bezpečnostní opatření či technologické po stu py spe ci -
fi kované v cizím ja zy ce. Pro kadou pro fe si lze přitom poměrně
přesně po psat minimální roz sah komunikační ko m pe ten ce. To je dů-
leité při přípravě na výkon povolání, při rek vali fi ka ci i při ověřování
předpokladů pro práci v dané pro fe si v zahraničí.

Uvedenými úkoly se v Evropě primárně zabývá Ra da Ev ro py, co
je politická or ga ni za ce, která vzni kla ji v ro ce 1949 a jejím cílem je
mi mo jiné i zvyšování povědomí o jazykové roz ma ni to sti dnešní
multikulturní Ev ro py. Pod le této or ga ni za ce jsou plu ri ling vis mus a so- 
ciální ko he ze zásadními poada v ky pro ev ro p skou in te gra ci. Umo-

ňují to ti osobní i internacionální mo bi li tu, roz voj to le ran ce, po ro zu-
mění a posílení úcty k individualitě a kulturní různorodosti.1 V rámci
Ra dy Ev ro py se akti vi ta mi z této konkrétní ob la sti zabývá Di vi ze
moderních jazyků (Mo dern Lan gu a ge Di vi sion) se sídlem ve Štras-
burku a Evropské cen trum moderních jazyků (Eu ro pe an Cen tre for
Mo dern Lan gu a ges), které sídlí ve Štýrském Hra d ci.

Vyspělé evropské země hledají odpovědi na otázky ko lem efe kti vi -
ty jazykového vzdělávání delší do bu.Ji v ro ce 1975 vznikl ucelený
pro jekt pro výuku angličtiny „Thre s hold Le vel”. Sta no vil pra ho vou
úroveň znalostí, které jsou nutné pro kadodenní ko mu ni ka ci v daném 
ja zy ce. Tu to cílovou komunikační ko m pe ten ci spe ci fi ko val na zákla-
dě obecně pojaté an ti ci pa ce komunikačních potřeb určité sku pi ny
dočasných rezidentů. Pro jekt řídil tehdejší ředitel lingvistického od-
dělení cambridgské uni ve rzi ty J.L. M. Trim spo lu s J. A. van Ekem,
ředitelem In sti tu tu aplikované lin g vi sti ky utrechtské uni ve rzi ty.

Thre s hold Le vel je prvním pro je ktem celoevropské kon ce pce ja -
zy kového vzdělávání. Ne j de však o je di nou práci to ho to dru hu2, te dy
TL není je di nou úrovní, pro kte rou byl vypracován referenční sy la bus. 
Cíl Ra dy Ev ro py byl širší – vy pra co vat společné os no vy pro stu den ty
od úrovně úplný začátečník a po ve l mi pokročilého nerodilého uiva -
te le určitého ja zy ka. Ta kto byl vypracován pro jekt Com mon Eu ro pe -
an Fra me work (Společný evropský referenční rámec) pro moderní ja -
zy ky, je jich osvojování, vyučování a hodnocení3. Ten byl definován
po mno ha přípravných jednáních na mezinárodní úrovni v li sto pa du
1991, a to za pod po ry švýcarské federální vlády, která ini cio va la
mezivládní sym po sium konané ve švýcarském Rüschlikonu. Téma-
tem by la trans pa ren t nost a ko he ren ce jazykového vzdělávání v Ev ro-
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1 Srov. Předmluva k Doporučení č. R (98) 6 Výboru ministrů členských států
týkající se cizích jazyků. Štrasburk, Rada Evropy 1998.

2 V letech 1989–1996 probíhal Modern Languages Project Lanuage Learning for
European Ci ti zen s hip.

3 Council of Europe: Modern Lan gu a ges: Le a r ning, Te a ching, As ses s ment.
A Common Eu ro pe an Fra me work of Re fe ren ce (Draft 2 of a Fra me work Pro po sal),
Stra s bo urgh 1996, s. 2. Český překlad: Společný evropský... 2002.



pě, a to ve smy s lu je ho účelnosti, hodnocení a ověřování. Nejdůle-
itějším poada v kem by lo vytvoření společného referenčního rámce.
Je ho cílem je takový systém ce loivotního jazykového vzdělávání,
který přispívá k osobnostnímu a profesionálnímu roz vo ji jednotlivců,
k mezinárodní a mezikulturní spolupráci. 

Tvůrci Společného evropského referenčního rámce si po loili otáz-
ku: čemu stu den ta naučit, aby byl komunikačně úspěšný v těch ko mu -
nikačních situacích a rolích, pro které si přeje být připraven, jak do -
saenou úroveň za zna me nat a srozumitelně ohod no tit. Tak by ly de fi -
novány tři úrovně zna lo sti4, by ly vypracovány je jich sy la by, de skri p -
to ry a testové ba te rie – samozřejmě modelové. Společný evropský
referenční rámec slouí institucím, tvůrcům učebnic, akreditovaným
testovacím centrům i studentům – viz ta bu l ku 1.

Tabulka 1. Úrovně zna lo sti cizího jazyka

 Společný evropský referenční rámec

 In sti tu ce  Stu den ti

Po pi sy referenčních úrovní, kompatibilní kur- 
zy, tvor ba odpovídajících studijních ma te-
riálů, testování, cer ti fi ka ce:

Referenční úrovně:

 A1

 A2

 B1

 B2

 C1

 C2

- zájem o do saení určitého stupně zna lo sti

- zájem o výkon určitého povolání

- návštěva kurzů

- výuka obecně

- standardní a mezinárodně platná cer ti fi ka ce

 Testování do saené komunikační ko m pe ten ce

Cer ti fi ka ce Po rtfo lio

 Jazykový pas

Evropské jazykové po rtfo lio je osobní do ku ment, který si udruje
a aktu ali zu je sám ák. Po rtfo lio má tři části5: jazykový pas (meziná-
rodně uznávaný způsob jazykové kva li fi ka ce dovedností pro formál-
ní i neformální komunikační si tu a ce), jazykový a kulturní ivo to pis,
do kterého si áci zapisují své jazykové zkušenosti a zna lo sti a koneč-
ně jazykové al bum s příklady vlastní práce.

Co z výše uvedených dokumentů by lo vypracováno pro češtinu?
Pro koncipování učebních materiálů, kurzů, pro testování a pro

cer ti fi ka ci je rozhodující vytvoření referenčních popisů pro jednotlivé
úrovně. Ty to po pi sy to ti umoňují relativně přesné vymezení cílo-
vého so u bo ru jazykových prostředků, jich má být do saeno. Čeština
má dokončeny po pi sy čtyř úrovní:

A1 – po pis vznikl ja ko výsledek Zakázky MŠMT LS 0303 pod
vedením PhDr. Ma rie Hádkové, Ph.D., na Univerzitě Palackého
v Olomo u ci. Po pis A2 je výsledkem stejné zakázky a vznikl pod
vedením PhDr. Mi la dy Čadské, CSc., na Ústavu jazykové a odborné
přípravy FF UK v Pra ze. Po pis B1 byl publikován ji v ro ce 2002 pod
názvem Prahová úroveň – čeština ja ko cizí ja zyk a vznikl pod ve de-
ním doc. PhDr. Mi la na Šáry, CSc., na FF UK a na ÚJOP UK. První
popsaná nadprahová úroveň B2 vzni kla také s pod po rou Zakázky
MŠMT LS 0303. Vedoucím to ho to pro je ktu byl doc. PhDr. Jan Ho lub, 
CSc.6 V současné době se ne u vauje o vytvoření popisů dalších dvou
nadprahových úrovní.

Jednotlivé úrovně netvoří stupně, po nich stu dent stoupá a k ov-
ládnutí ja zy ka. Není nutné, aby nejdříve dosáhl úrovně A1, pak A2
atd. Na opak s pomocí institucí zabývajících se výukou jazyků je
orientován k takovému počátku stu dia, který mu umoní dosáhnout co 
ne j ry chle ji a nejefektivněji ádaného výsledku – ovládnutí ja zy ka na
poadované úrovni v jednotlivých řečových do ved no stech. Obecně
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4 Jazykové úrovně vycházející ze Společného evropského referenčního rámce
označují uivatele jazyka jako základního (A1: Bre a kt hro ugh a A2 Wa y sta ge),
samostatného (B1: Thre s hold a B2 Vantage) a zběhlého (C1 Ef fe c ti ve Ope ra tio nal
Pro fi cien cy a C2 Mastery) – srov. Little, Perclová 2001.

5 Srov.: http://www.msmt.cz/cpl1250/erj/pages/erj_in fo ba lik.htm (29.10.2001).
6 Hádková, Línek, Vlasáková 2005; Čadská 2005; Holub 2005; Šára 2001;

http://www.msmt.cz/DOMEK/default.asp?ARI=104194&CAI=3421 (na internetových
stránkách MŠMT jsou zveřejněny úrovně A1, A2, B2).



lze říci, e stu dent můe začínat úrovní A1, A2 ne bo B1. Jazykové
prostředky A1 jsou ob saeny v A2, B2, C1 i C2. Jsou však pre zen-
továny odlišnými ce sta mi a odlišnou rychlostí, te dy kom bina tori c ky
ji nak.

Je - li např. třeba, aby stu dent ovládl ry chle jen základy ja zy ka pro
ve l mi omezený počet komunikačních situací a rolí a bez zvláštního
důrazu na ovládnutí jazykového systému, a te dy bez mono sti sy ste -
mati c ky je dále rozvíjet, postačí mu ovládnout úroveň A1. Pro anglič-
tinu je ta to úroveň definována ja ko zce la bezgramatická. V češtině ob -
sa hu je minimální gra ma ti ku, která je prezentována jen ja ko in stru -
ment, ni ko li cíl.

Po kud potřebuje stu dent uspět v širším počtu komunikačních rolí
a situací, měl by začínat úrovní B1, která přináší ja ko první soustavné
poučení o jazykovém systému příslušného ja zy ka.

Pro ilu stra ci uvádíme příklad jazykových prostředků na úrovni A1
a B1 (srov. ta bu l ky 2. a 3.).

Tabulka 2.  Jazykové prostředky na úrovni A1

2.1.3 So u hlas se záporným tvrzením

 ne + záporné tvrzení (Ne j sou v kině.)  Ne, ne j sou v kině.

 ano + záporné tvrzení (Nemáme čas.)  Ano, nemáme čas.

 jo + záporné tvrzení (neformální) (Ne j si Američan.)  Jo, ne j sem Američan.

 Souhlasím.

Tabulka 3.  Jazykové prostředky na úrovni B17

2.1.3  Vyjádření so u hla su s negativním tvrzením

2.1.3.1

         popírací in ter je kce

        +ne

        (věta)
Ne, nemůe přestat.

2.1.3.2

        přitakací in ter je kce

        + ano

        jo

        (věta)

Ano. Ano, nemůeme.

Jo. Jo, nemůe.

2.1.3.3

        ujišťovací pa r ti ku le

        + určitě ne

        rozhodně ne

2.1.3.4

        + samozřejmě

        (e ne)

        (negativní věta)

Samozřejmě.

Samozřejmě e ne.

Samozřejmě, e nemůe.

2.1.3.5

        + ovšem

        (e ne)

        (negativní věta)

Ovšem.

Ovšem e ne.

Ovšem, e nemůe.

2.1.3.6

        jistě

        (e ne)

        (negativní věta)

Jistě.

Jistě e ne.

Jistě, e nemůeš.

2.1.3.7

        jasně

        (e ne)

        (negativní věta)

Jasně.

Jasně e ne.

Jasně, e nemůeme.
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7 Ukázky z A1 a B1 jsou citovány z rukopisů.

 

 

 

 

 

 



S vyuitím referenčních popisů a učebnic vytvořených na je jich
základě (např. Hádková 2005) lze přivést konkrétního ci zin ce (s kon-
krétní vstupní předpokladovou bází8) k určité nově definovatelné
a strukturované komunikační ko m pe ten ci. Původní komunikační ko -
m pe ten ce je řízeně obo ha ce na o do ved nost poadovaných řečových
akti vit v cílovém ja zy ce, v našem případě v češtině, a to v so u la du
s jejím systémem a typo logi c kou chara kteri sti kou. To to rozšíření
umoňuje ci zin ci vy stu po vat v komunikačních rolích spojených s vý-
konem povolání a ivo tem v cizí ze mi, a to v roz sa hu, který mu
umoní bezpečně ab so l vo vat komunikační si tu a ce, ji mi bu de pro-
cházet. Kom pe ten t nost stu den ta v cílovém ja zy ce je přitom zřetelná
z Jazykového pa su. 

Skutečnost, e je čeština vy ba ve na potřebnými referenčními po pi -
sy, vytváří monost stan dar di zo vat znalostní úrovně, obsahově sro v -
na telné s tzv. velkými ja zy ky. Ta to stan dar di za ce je významná přede-
vším pro další sjednocování v ob la sti zkoušek a certifikátů. Vytvoření
systému testů a certifikátů umoní např. mo di fi ko vat poada v ky na
ada te le o azyl, poada v ky na zaškolení dětí-cizinců do konkrétního
ročníku základní školy apod.

Evropská jazyková po li ti ka, především její promyšlená kon ce pce
výuky, ověřování a cer ti fi ka ce, umoňuje kromě jiného také ro v no-
právnou exi sten ci i jazyků tzv. menších národů. Ta to skutečnost je
podstatná především z hle di ska kulturního, ale i ekonomického, pro -
toe umoňuje po hyb pracovní síly a ko o pe ra ci na nejrůznějších
úrovních.
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Ji t ka CVEJNOVÁ

Hra d ci Králové

K po j mu ja zy ková fun kce
v po pi sech referenčních úrovní češtiny

Ve všech čtyřech po pi sech referenčních jazykových úrovní češtiny 
pod le Společného evropského referenčního rámce A1, A2, B1 a B2
(dále jen „po pi sy referenčních jazykových úrovní”) iniciovaných Di -
vizí moderních jazyků Ra dy Ev ro py je klíčovým termínem uitým při
po pi su jazykového materiálu termín jazykové fun kce. 

Ten to v češtině „nový” termín byl poprvé pouit při přípravě první
práce z této řady, která se nazývá Prahová úroveň a která by la vydána
rovně díky péči Ra dy Ev ro py ve Štrasburku v li sto pa du ro ku 2001.
Uvedená práce vzni kla v době, kdy Ra da Ev ro py připravovala svou
ce l ko vou kon ce pci jednotlivých referenčních jazykových úrovní, jich
mají dosáhnout stu den ti cizího ja zy ka v kadém z vývojových stádií
učení se ja zy ku, a by la nazvána Společný evropský referenční rámec.
Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme
(2002). Po pis prahové úrovně získal ve shodě s to u to koncepcí sta tut
po pi su B1 a ostatní úrovně A1, A2 a B2 by ly v intencích Společného
evropského referenčního rámce k to mu to po pi su doplněny.

V důsledku to ho byl termín „jazyková fun kce” převzat ve všech
třech zbylých pracích této řady. Uvedený termín je doslovným překla-
dem z anglického originálu fon c tions of lan gu a ge. Nicméně je ho
pouití v uvedených pracích ne by lo s ohle dem na českou ling vi stic -
kou tra di ci zce la bez problému. 

Jedním z důvodů je vyuívání synonymního termínu ne bo ob dob-
ného termínu „fun kce ja zy ka” v české lin g vi sti ce od třicátých let
minulého století v rámci Praského lingvistického krouku, a to dvo-
jím způsobem, jed nak obecně při určování funkcí, kte rou mají ja zy ko- 

vé výpovědi v lidském společenství (Bühlerova a Ja cob so no va te o rie
fun kce ja zy ka), jed nak konkrétně z hle di ska fun kce ja zy ka v konkrét-
ním te x tu (Havránkova a Ma t he sio va te o rie fun kce ja zy ka).

První uvedené pojetí fun kce ja zy ka vycházelo z práce Ka r la Bühle- 
ra, který ne byl lin g vi stou, nýbr pro fe so rem psy cho lo gie na Vídeňské
univerzitě a jen se po ku sil ana ly zo vat obecné fun kce ja zy ka v ko mu -
ni ka ci (Bühler1934), přičem dospěl ke tro ji ci základních jazykových 
funkcí: označující (Da r stel lung), apelační (Ap pell) a expresivní (Au s -
druck). Obecné jazykové fun kce by ly samozřejmě u před vzni kem
Bühlerovy te o rie předmětem řady různých úvah, nicméně je ho ori gi -
na li ta spočívala v tom, e vy me zil těmto třem funkcím čistě jazykový
cha ra kter, prokázal, e se jednotlivé fun kce vyjadřují jazykovými
prostředky. Bühlerova te o rie ve své době ve l mi za uja la představitele
Praského lingvistického krouku. Je ho přední představitel Ro man
Ja co b son na Bühlerovu práci přímo navázal a dále ji ve svých pracích
roz vi nul. Jed nak přejmenoval výše uvedené Bühlerovy fun kce oz na-
čující na referenční, apelativní na konativní a po ne chal po uze název
expresivní fun kce, jed nak připojil k uvedeným třem Bühlerovým
funkcím ještě další tři jazykové fun kce, které jsou dle je ho názoru
obecně vlastní ja zy ku: meta ling visti ckou (jazykové výpovědi jsou
schopné od ka zo vat ne jen ke světu, ale i k vlastnímu komunikačnímu
kó du), po eti c kou (výpověď ve své hmotné struktuře můe být po -
vaována za este ti c kou hod no tu) a konečně fa ti c kou fun kci (jazykové
výpovědi obsahují řadu prvků, je slouí po uze k navázání kontaktů). 

Dru hou kon ce pci funkcí ja zy ka roz pra co va li ve svých jed no t li-
vých pracích především čeští členové Praského lingvistického krou-
ku – lingvisté Bo hu mil Havránek a Vilém Ma t he sius. Bo hu mil Havrá- 
nek představil ve sborníku z ro ku 1932 (Spisovná čeština... 1932)
schematický přehled funkcí spisovného ja zy ka. Havránek rozlišuje
z to ho to hle di ska fun kci komunikativní (obcovací), pra kti c ky od bo r -
nou, teo re ti c ky od bo r nou a este ti c kou. Podobným způsobem je ho ko -
le ga Vilém Ma t he sius, kdy mlu vil o funkcích ja zy ka, rozlišoval
obdobně tři fun kce: prostě sdělnou, výrazovou a formulační. Z to ho to
vymezení je patrné, e ti to jazykovědci označovali po j mem fun kce ja -
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zy ka především určité stylové hod no ty konkrétních textů. Je nutné
připomenout, e z těchto úvah vzešla tak zvaná te o rie funkčních stylů,
která in spi ro va la značně českou sty li sti ku v posledních padesáti le tech 
a dlo u ho ovlivňovala i pojetí jazykové ku l tu ry v naší ze mi.

Termín jazyková fun kce uitý v po pi sech referenčních jazykových
úrovní češtiny však neodpovídá ani jed no mu z výše představených
pojetí jazykových funkcí. Po pi sy jazykových úrovní vycházejí z od-
lišné kon ce pce „funkcí ja zy ka”, kte rou roz pra co va li filozofové ja zy -
ka, především John Lan s haw Au stin a John E. Se a r le. Fi lo zof Au stin
zjišťoval, co lidé dělají při ko mu ni ka ci (Au stin 2000). V rámci této
analýzy kon sta to val, e existují v podstatě dva dru hy výpovědi: kon -
sta tující a performativní. Konstatující výpověď se po uze snaí po psat
událost. Performativní výpověď po pi su je určitou činnost mluvčího,
přičem zároveň tu to činnost re a li zu je. Performativní výpovědi mají
te dy tu vla st nost, e je jich význam ne l ze určit oddělené od jazykového 
jednání, které označují. Au stin dále ve své práci kla si fi ko val mluvní
akty. Po kud mluvíme, vykonáváme pod le Au sti na tři simultánní akty: 

1) akt lokuční – spočívá v tom, e při mluvení kom bi nu je me hlásky v slo- 
va a slova ve věty za účelem vytvoření výpovědi 

2) akt ilokuční – spočívá v tom, e mluvením vyjadřujeme určité funk- 
ce, jako je například slib, varování, přání, omluvu apod. 

3) akt perlokuční – spočívá v tom, e výpověď sleduje určité záměry,
které jdou nad rámec jednotlivé výpovědi, například dát někomu
najevo, e si váíme jeho názoru, pro je vit mu úctu, lásku apod. 

Termín jazykové fun kce tak, jak je pojímán v po pi sech referenč-
ních jazykových úrovní češtiny, vychází z to ho, co Au stin nazývá
ilokučním aktem výpovědi. Je to akt přímo uskutečněný konkrétní
pro mlu vou, můe být vdy parafrázován explicitní perfomativní fo r -
mulí a je to akt konvencionalizovaný, ne boť existují určité pevně
stanovené kon ven ce slouící k je ho vyjádření, je můeme shrno ut do
nějakého pra vi d la. Se a r le ještě dále roz vi nul Au sti no vu te o rii ilokoč-
ního aktu, čím přispěl k roz vo ji pra gma ti ky ja koto jazykovědné
disciplíny studující uití ja zy ka. Uvedené myšlenky by ly dále rozvíje- 
ny jazykovědci, například Hal li da y em (1985).

 Právě výše popsané te o rie in spi ro va ly te o re ti ky cizojazyčného
vyučování soustředěné ko lem Ra dy Ev ro py k začlenění těchto pojmů
do me tod po pi su jazykového materiálu pro účely výuky cizích jazyků
a autoři těchto popisů up la t ni li ty to prin ci py při tvorbě prahové úrovně 
ja zy ka ja koto základní úrovně pro výuku cizích jazyků. Máme-li
cha rakte rizo vat ja zy ko vou fun kci tak, jak se její chápání ustálilo v po -
slední ve rzi prahové úrovně (Thre s hold Le vel, 1990), je nu t no kon sta -
to vat, e za chy cu je uití základních jazykových prostředků (lexikál-
ních a gramatických) k určitým jasně vymezeným funkčním účelům
v konkrétní komunikativní si tu a ci, přičem je vdy analyzována na
elementární textové jed no t ce.

Z uvedené cha ra kte ri stiky jazykové fun kce vyplývá, e významo-
vě odpovídá v češtině po j mu „komunikativní fun kce výpovědi”. Ten -
to po jem v naší lin g vi sti ce za ve d li jazykovědci bádající v obo ru české
syn ta xe (Grepl, Karlík 1986, Mlu v ni ce češtiny... 1987). V českém
kon te x tu však není uvedený po jem uíván ja ko třetí di men ze ja zy ko-
vého materiálu ve d le gra ma ti ky (která stu du je formální vla st no sti
komunikátů) a sémantiky (která stu du je vzta hy me zi jazykovými jed -
no t ka mi a světem), je spíše chápan ja ko rozšíření a obohacení syn ta -
ktického po pi su, jen má po dat „po pis a výklad výrazové, významové
a komunikativní stru ktu ry jazykových jed no tek, které mají scho p nost
pro mlu vo vou fun kci plnit, a je jich specifických funkcí” (Mlu v ni ce
češtiny... 1987, s. 7). Je to moné zejména pro to, e česká syn tax
rozlišuje me zi větou a výpovědí, přičem věta je chápana ja ko formál-
ní stru ktu ra, zatímco výpověď je pojímána ja ko konkrétní re a li za ce
této stru ktu ry v pro ce su ko mu ni ka ce. To, co je te dy řazeno v po pi sech
referenčních jazykových úrovní do zvláštní ka te go rie jazykových
funkcí, je v české lin g vi sti ce součástí syntaktických popisů ja zy ko-
vého materiálu, de fa c to te dy součástí gramatických popisů. Podrobná 
analýza uití po j mu komunikativní fun kce výpovědi v syntaktických
pracích však jasně pro ka zu je, e ta to ka te go rie stejně ja ko ka te go rie
„jazykové fun kce” vychází z Au sti no vy a Se a r lo vy te o rie mluvních
aktů, o čem svědčí i to, e autoři sa mi v literatuře a v poznámkách na
ty to práce odkazují (Grepl, Karlík 1986).
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I kdy te dy čeština má te dy k di spo zi ci uvedený významově to -
toný po jem k označení komunikativně-pragmatické sloky ele men-
tární textové jed no t ky, není ten to po jem vyuíván ve stejné rovině ja -
ko po jem jazyková fun kce v uvedených po pi sech, je vdy chápán
v opo zi ci k po j mu věta, co je v určitém roz po ru s hierarchií pojmů,
kte rou předkládají po pi sy referenčních jazykových úrovní. V těchto
po pi sech je po jem jazyková fun kce jedním ze tří základních pilířů pre -
zen ta ce jazykového materiálu, přičem uvedené tři klíčové pilíře
zahrnují jazykové fun kce (te dy pra gma tic kou sloku jazykového ma -
teriálu), obecné a specifické po j my (sémantickou sloku jazykového
materiálu). V rámci těchto tří pilířů pak jazykové fun kce představují
jádro to ho to dru hu po pi su, ne boť v sobě zahrnují tři ro vi ny po pi su
jazy ka: ro vi nu myšlenkových obsahů (logicko-sémantické po j my
a vztahy), úroveň výrazových prostředků (vlastní jazykové ztvárnění
jazykového materiálu) a ro vi nu interaktivní (konkrétní pod obu ja zy -
kové chování). Domníváme se, e právě ta to hie ra r chie výkladu zůsta- 
la v českých po pi sech zachována tím, e jsme se uchýlili k doslovné-
mu překladu anglického originálu. Na po j mo vou to tonost uvedených 
pojmů by lo však nicméně poukázáno ve čtvrtém po pi su úrovně B2
tím, e po jem komunikativní fun kce výpovědi byl připojen v závorce
k po j mu jazykové fun kce. 

Je nu t no ještě do plnit, e gramatické učivo na rozdíl od tradiční
pre zen ta ce jazykového materiálu ne hra je stěejní ro li v po pi sech
referenčních jazykových úrovní češtiny. Gramatická sloka učiva je
pokládána za doplňující část k výkladu jazykových funkcí a je so u-
částí doplňujících výkladů k popisům. Zaměřuje se především na pre -
zen ta ci jednotlivých výrazových prostředků.

V té sou vi s lo sti připomínáme, e analyzovaný po jem jazyková fun -
kce uitý v po pi sech referenčních jazykových úrovní češtiny je v sa-
motném Společném evropském referenčním rámci na hra zen po j mem
mi kro fun kce. Po jem jazykové fun kce je analyzován v sou vi s lo sti s ko -
munikativní ja zy ko vou kompetencí. V rámci komunikativní jazykové
ko m pe ten ce autoři vydělují tři sloky: 

1) ling vi stic kou ko m pe ten ci,

2) socio ling visti ckou ko m pe ten ci,
3) pra gma tic kou ko m pe ten ci. 

Lingvistická ko m pe ten ce za hrnu je lexikální, fonologické, mo r fo -
lo gické syntaktické zna lo sti a do ved no sti. Sociolingvistická ko m pe -
ten ce se týká sociokulturních podmínek uívání ja zy ka (například
uívání tykání a vykání, zdvořilostních obratů apod.) a konečně po -
slední pragmatická ko m pe ten ce pojednává o vyuívání jazykových
prostředků v konkrétních promluvách, to znamená vzta hu je se k vy-
jadřování jazykových funkcí a pro du kci jednotlivých mluvních aktů.
V rámci poslední jmenované pragmatické ko m pe ten ce rozlišují autoři
dále tři ko m po nen ty: 

1) diskursní ko m pe ten ci, 
2) funkční ko m pe ten ci, 
3) ko m pe ten ci výstavby textu. 

Jazykové fun kce jsou nyní te dy nově nazvány mi kro fun kce mi, jak
by lo uve de no výše, a zařazeny právě pod funkční ko m po nen tu pra -
gma tické ko m pe ten ce. Ta to funkční ko m po nen ta je definována ja ko
vyuití mluvených projevů a písemných textů v aktu ko mu ni ka ce
k určitým funkčním účelům. V rámci uvedené funkční ko m po nen ty
pragmatické ko m pe ten ce rozeznávají autoři ce l kem tři po j my: mi kro -
fun kce, ma kro fun kce, zna lost schémat ne bo li vzorců společenské in -
ter akce a scho p nost je jich vytváření. Při de fi ni ci mikrofunkcí je odká-
záno přímo na pu b li ka ci Thre s hold Le vel (1990), která ob sa hu je dle
mínění autorů základní přehled jednotlivých těchto funkcí v ka pi to le
Jazykové fun kce. Po jem ma kro fun kce označuje ve Společném ev rop-
ském referenčním rámci (2002) stylové útvary, např. po pis, vy pra vo-
vání, komentář, výklad, vysvětlení, de mon stra ce apod. Konečně funk- 
čně pragmatická ko m po nen ta za hrnu je zna lost schémat ne bo li vzorců
společenské in ter akce. V této sou vi s lo sti se opět od ka zu je na Thre s -
hold Le vel (1990) a na obecné schéma nakupování, které je zde
představeno v rámci je ho ka pi to ly 8 Interakční mo de ly. Popsané
zařazení jazykových funkcí uka zu je, e autoři Společného re fe ren-
čního rámce (2002) si uvědomuji skutečnost, e výuku ne l ze orien to -
vat po uze na pro du kci a per ce pci elementárních textovních jed no tek,
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které ana ly zo va la převáně Prahová úroveň, ale e vdy, zejména na
vyšších stupních výuky, bu de směřovat k pro du kci a per ce pci roz-
sáhlejších textových útvarů. Pojímají pro to pra gma tic kou kon ce pci
mno hem komplexněji, ne by lo naznačeno v původní kon ce pci po pi-
sů. Česká ve rze si s tímto problémem ve l mi dobře vy ro v na la v 8. ka pi -
to le po pi su úrovně B2, je ob sa hu je část ve l mi fundované textové
analýzy nazvané Stru ktu ra te x tu a ko mu ni ka ce z pe ra prof. Pe tra
Mareše a Or ga ni za ce roz ho vo ru z pe ra doc. Jiřího Ne k va pi la. 

Závěrem bych chtěla poukázat na skutečnost, e po jem jazykové
fun kce vyuívají ve stejném významu, jak je pouit v po pi sech re fe-
renčních jazykových úrovní, u mno ho let v češtině metodikové
cizích jazyků, například se ten to termín důsledně ob je vu je se napří-
klad v osnovách různých cizích jazyků, které pub li ko va lo Mi ni ster-
st vo školství, mládee a tělovýchovy od 90. let minulého století. 
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Mi lan HRDLIČKA

Pra ha

K základním rysům optimální mluvnické poučky
v učebnicích češtiny pro ci zin ce

V sou vi s lo sti s po pi sem českého ja zy ka v pro je ktu Společného
evropského referenčního rámce se ve d le celé řady zásadních otázek
dostává do popředí rovně pro ble ma ti ka náleité pre zen ta ce lin g vo di-
daktických pouček v učebních materiálech. V příspěvku se pokusíme
přiblíit vybrané aspe kty optimální lingvodidaktické in stru kce určené
jinojazyčným mluvčím.

K nabývání zna lo sti cizího, ale té mateřského ja zy ka dochází
dvěma diametrálně odlišnými způsoby, které se však mo hou různou
měrou ko m bi no vat a doplňovat1, a si ce učením se ja zy ku a os vo jo-
váním si ja zy ka (srov. Hrdlička 2004 aj.).

V případě učení se jinojazyčnému kó du jde v podstatě o záměrné
a cílené kumulování relevantních poznatků o daném ja zy ce, o všech
je ho rovinách2. Mluvčí te dy stu du je mi mo jiné mlu vni c kou sta v bu
příslušného ja zy ka i prin ci py jejího řečového uívání. Ve značné míře
se tak děje prostřednictvím explicitně formulovaných mluvnických

pouček3 (te dy pomocí de du kce), které – mají-li náleité cha ra kte ris-
tiky (viz dále) – mo hou výrazně us nad nit jak re ce pci a in ter pre ta ci
pro mluv ostatních komunikantů, tak vytváření pro mluv vlastních.

Pro ces osvojování si cizího ja zy ka je svou pod sta tou právě opačný. 
Mluvčí si vytváří určitá jazyková (systémová) a řečová pra vi d la ces-
tou in du kce, te dy sám, spontánně, intuitivně, co můe být v někte-
rých ohle dech do sti problematické (značné potíe můe působit ne ga -
tivní trans fer, přílišná gene ra li za ce, chybné ana lo gie aj.).

Při obou zmíněných po stu pech se v řečových cen trech mo z ku
mluvčího postupně vytváří internalizovaná zna lost cizího ja zy ka, do-
chází k formování určité kva li ty jazykové (a následně komunikační)
ko m pe ten ce.

Na základě poznatků získaných při analýze zpracování gra ma ti ky
českého ja zy ka v učebnicích češtiny pro ci zin ce4 můeme přistoupit
k rámcovému vymezení základních rysů vhodně formulované mluv-
nické poučky.

1. Pre skri pce versus de skri pce

Z hle di ska výuky cizích jazyků se přikláníme k preskriptivnímu
pojetí (pre skri pci zde chápeme ja ko kva lifi kova nou a srozumitelně
for mulo va nou in stru kci) mluvnické poučky, a to především v počá-
tečních stadiích výuky. Deskriptivní přístup a pouhé pasivní re gi stro-
vání a zaznamenávání pestrého kale i do sko pu va riant různě umístě-
ných na ose spi so v nost (kninost – neutrálnost – ho vo ro vost) – ne spi -
so v nost, různě frekventovaných a odlišně stylově zabarvených to ti
jinojazyčným mluvčím je jich u tak ve l mi sloitou si tu a ci jen dále
kom p li ku je.
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1 Bylo by velmi podnětné sle do vat např. pro ble ma ti ku rozdílů mezi studiem
cizího jazyka v autentickém cizojazyčném prostředí (jde toti jak o proces učení se
cizímu jazyku, tak o proces osvojování si cizího jazyka) a v rodné zemi mluvčího;
bylo by zajímavé zkoumat různé pro po rce mezi oběma procesy u jednotlivých typů
mluvčích (podle věku, vzdělání, komunikačních potřeb a priorit aj.), roli různých
důleitých faktorů, různou efe kti vi tu obou postupů atd.

2 Vybrané učivo je pochopitelně určitým způsobem selektováno, strukturováno
a uzpůsobováno úrovni komunikační kompetence mluvčího; je rovně v jisté posloup-
no sti dávkováno, procvičováno, opakováno i testováno.

3 Náleitou mlu vni c kou poučku by bylo moné de fi no vat jako ling vodi dakti ckou 
in stru kci respektující relevantní rysy adresáta a popisující systémovou (formální)
stránku mluvnických kategorií a jevů i jejich řečové fungování a uívání v podmín-
kách společenské ko mu ni ka ce.

4 M. Hrdlička, Gra ma ti ka a výuka češtiny ja ko cizího ja zy ka (K pre zen ta ci gra ma -
ti ky českého ja zy ka v učebnicích češtiny pro ci zin ce), ru ko pis habilitační práce.



2. Ono ma zio lo gie versus sémaziologie

Po kud jde o dru hou signifikantní opo zi ci, vyučovací pra xe pře-
svědčivě dokládá, e se ja ko obecně vyuitelnější jeví přístup séma-
ziologický (te dy po stup od fo r my k významu). Širší vyuití ono ma -
zio lo gie (po stup od významu k formě) to ti naráí na některé problé-
my zásadního rázu, co vysvětluje její malé, a nad to do sti limitované
vyuití v pra xi. Význam (fun kce) a fo r ma v ja zy ce zpra vi d la ne fi gu ru- 
jí v stejném poměru, sy me tri c ky, a to můe přinášet různé kom p li ka ce
při výběru reprezentativní va rian ty řešení. Navíc je jazykové ucho pe-
ní re a li ty ve l mi nesnadné a řada skutečností jednoznačnému formální- 
mu zachycení uniká. Jin dy lze z gramatického hle di ska uvaovat
o relevantní přítomnosti významu (sémantiky) jen obtíně (srov. např.
event. ap li ka ci onomaziologického přístupu na systém pádů v češ-
tině).

3. Indukce versus dedukce

Tradiční klasická kon ce pce cizojazyčné výuky se vyznačovala
cha ra kte rem výrazně deduktivním, od nástupu re ne san ce se setká-
váme – i kdy v omezenější míře – s uplatněním kon ce pce opačné, in -
du kce. Obě kon ce pce mají své přednosti i slabší stránky. Me zi před-
nosti de du kce patří ji konstatovaná skutečnost, e náleité lin g vo di-
daktické poučení (ať u po va hy gramatické, lexikální, ortoepické či
ortografické) pro ces učení významně zkvalitňuje a zefektivňuje. Je tu
ovšem nebezpečí poučení problémového (viz výše). Kla dem in du kce
je stu den to va aktivní analytická a syntetická práce s jazykovým ma te-
riálem, exi stu je však reálné ri zi ko vyvození neadekvátního závěru5,
zápornou ro li sehrává i časový fa ktor (neúměrná časová náročnost
vyvození náleitého závěru).

4. Zprostředkující jazyk

Po kud jde o jazykový kód, v něm je mluvnické poučení napsáno,
zastáváme názor, e by to měl být (zejména v případě začátečníků
a mírně pokročilých) je jich mateřský ja zyk, popř. světový ja zyk, který 
dobře ovládají. Pro pokročilejší stu den ty je moné uvádět poučení
v ja zy ce cílovém, te dy v češtině.

5. Poučka a od chy l ka (výjimka)

V případě češtiny, z mluvnické per spe kti vy ja zy ka s bohatě dife -
ren cova nou flexí, od chy l ka, resp. ne pra vide l nost systémové pra vi d lo
skutečně mno h dy po tvrzu je a obejít se bez ní není v řadě případů dost
dobře moné. Domníváme se však, e je třeba uvádět po uze od chy l ky
frekventované (zejména při výuce začátečníků a mírně pokročilých
zahraničních bohemistů), z komunikačního hle di ska pro potřeby mluv-
čích podstatné, ni ko liv případy okrajové, nevýznamné.

Dostáváme se k vlastnímu vymezení podstatných atributů optimál- 
ní mluvnické poučky, které jsou úzce propojené a které tvoří ko m pakt- 
ní ce lek.

1. Prvním z nich je její  k o m p l e x n í  c h a  r a  k t e r  (viz blíe
Hrdlička 2005), tedy vyváená po zo r nost jak dimenzi jazykové, tak 
řečové. Ome zu je - li se pra vi d lo pouze na in stru kci systémovou,
hodnotíme jej jako formalistické, a proto z komunikační per spe kti -
vy nedostačující, nevyhovující.

2. Vhodné mluvnické poučení by mělo re spe kto vat úroveň jazykové
a komunikační ko m pe ten ce jinojazyčného mluvčího i jeho další
podstatné rysy (věk, vzdělání, komunikační potřeby a prio ri ty atd.),
mělo by tedy být  a d r e s n é.  Nemělo by tedy být ani neúměrně
náročné, obtíně srozumitelné ani nadměrně zjednodušené, pod-
ceňující zna lo sti, scho p no sti a in te lekt uivatele učebnice.

3. Poučka by měla být rovně  u  i t e č n á,  měla by vhodnou formou
napomáhat k získání adekvátní zna lo sti cílového jazyka – jeho
mluvnického systému i jeho řečového uívání.
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5 Příčinou můe být např. pre zen ta ce nedostatečného mnoství dokladového
materiálu; pre zen ta ce případů nereprezentativních, problémových; nedostatečná
dekódovací scho p nost mluvčího aj.



4. Další vlastností je  v ý s t i  n o s t  – míníme jí relativně úplné
a z hle di ska jazykového i řečového správné, resp. z ling vo di da ktic-
kého hle di ska vhodně upravené zachycení klíčových rysů přísluš-
ného gramatického jevu. Při této příleitosti se di stan cu je me od
neodborné apriorní de fo r ma ce či nepřiměřené simp li fi ka ce mluv-
nického systému českého jazyka, od pouček nekvalifikovaných,
defektních.

5. Dalším z důleitých parametrů je  n a u č i t e l n o s t.  V tomto
smyslu by měla být poučka srozumitelná, přiměřeně náročná, ná-
zorná (ilustrovaná a procvičená na reprezentativních příkladech),
nikoliv příliš dlouhá, sloitá, přetíená nepodstatnými in for ma ce mi 
a marginálními od chy l ka mi.

6. Další vlastností je  k o m  p a t i  b i  l i  t a.  Chápeme jí ply nu lou, logic-
kou, promyšlenou koncepční návaznost určitého pra vi d la na ostat-
ní mluvnické učivo, rozumíme jí optimální zařazení do po slo up-
no sti výkladu mluvnické látky6.

7. Významným atri bu tem je rovně  o t e v ř e n ý  c h a  r a  k t e r  mo-
derně koncipované poučky, která by měla vytvářet vhodné před-
poklady pro event. pozdější doplňující a rozšiřující ling vo di da ktic-
ké in fo r ma ce. K mnohým kapitolám je to ti zapotřebí se opakovaně 
a cy kli c ky (se stoupající náročností) vra cet.

8. Za relevantní pokládáme i  s y s t é m o v o s t,  kterou zde chápeme
jako jistý prvek kon ti nu i ty projevující se jednotným cha ra kte rem
výkladu gramatického učiva v dotyčné učebnici (jde např. o relativ- 
ně stabilní náročnost výkladu jednotlivých gramatických kategorií
a jevů, jednotný postup výkladu a procvičení mluvnické látky
a jiné).

Závěrem můeme kon sta to vat, e mluvnická poučka, zahrnující
vyváenou di men zi strukturní i řečovou, sehrává v pro ce su nabývání
zna lo sti cizího ja zy ka (resp. v učení se cizímu ja zy ku) ve l mi pozitivní
ro li. V učebnicích češtiny pro ci zin ce však v to m to směru nalézáme

ce lou sérii zásadních nedostatků různorodé po va hy, co po vauje me
za zjištění ve l mi závané a negativní.

Pod le našeho mínění je třeba, aby mluvnické poučky v učebnicích
češtiny pro jinojazyčné mluvčí re spe kto va ly výše uvedené pa ra me try,
ne boť se po uze tímto způsobem dospěje k lingvodidaktickým in struk-
cím, které bu dou odpovídat současným moderním trendům výuky
cizích jazyků.
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6 Je tedy např. vhodné zařadit pre zen ta ci im pe ra ti vu a po probrání prézentu
všech slovesných tříd, podmiňovací způsob po výkladu préterita apod.



Jiří HA SIL

Pra ha

Sociokulturní ko m pe ten ce ja ko součást popisů
úrovní českého ja zy ka

Výuka cizím jazykům vdy tradičně sestávala z učení poznatkům
z gra ma ti ky a z učení novým slovíčkům. K to mu se přidávaly v tradič-
ním filologickém pojetí stu dia po zna t ky o literatuře příslušného ja zy -
ka. A později se součástí výuky cizím jazykům sta ly tzv. reálie.

Téměř revoluční změnu do ling vodi da kti ky přinesly výsledky výz- 
kumů profesorů Tri ma a van Eka (1993), které se sta ly metodickým
základem společného pro je ktu Ra dy Ev ro py, jen vytvořil základ pro
jednotné pojetí jazykové výuky. V rámci to ho to pro je ktu vznikl jed -
nak Společný evropský referenční rámec pro ja zy ky (Společný ev rop-
ský... 2002, dále Rámec), jed nak postupně vznikají po pi sy daných
úrovní pro jednotlivé evropské ja zy ky.

Tou změnou je uvědomění si fa ktu, e jazyková ko mu ni ka ce ni k dy
neprobíhá ve vzduchoprázdnu, ale v konkrétním kulturním, společen-
ském i přírodním prostředí, které na tu to ko mu ni ka ci ne nepodstatným 
způsobem působí a ovlivňuje ji. V ling vodi da kti ce, vycházející z uče-
ní Tri ma a van Eka, se hovoří o tzv. sociokulturní ko m pe ten ci, ji musí 
kadý stu dent při učení se cizímu ja zy ku (spo lu s kom pe ten ce mi ja zy -
ko vou, socio ling visti ckou, diskurzivní, stra tegi c kou a společenskou)
také zvládnout. V uvedené kon ce pci výuky cizím jazykům hra je
sociokulturní ko m pe ten ce ve l mi důleitou ro li (blíe viz Šára 1999,
srov. té Šára 2002).

Čeština dnes patří k ne mno ha evropským jazykům, které mají
zpracované a publikované po pi sy na čtyřech úrovních: Bre a kt hro ugh
(Hádková, Línek, Vlasáková 2005; dále jen A1), Wa y sta ge (Čadská,
Bi d las, Confortiová... 2005; dále A2), Thre s hold (Šára, Bi s cho fo va,

Confortiová... 2001; dále B1) a Van ta ge (Ho lub, Adamovičová, Bi -
schofová... 2005; dále B2). Dnes u i probíhají prvotní přípravné
práce k po pi su zbývajících dvou úrovní. Názvy jednotlivých úrovní,
které Rámec dále spe ci fi ku je, se do češtiny obtíně překládají (Bre a kt -
hro ugh – Průlom; Wa y sta ge – Na cestě; Thre s hold – Práh; Van ta ge –
Roz hled; Ef fe c ti ve Ope ra tio nal Pro fi cien cy – Účinná operační způso-
bilost; Ma ste ry – Zvládnutí), je pro to výhodnější uívat pro jednotlivé
úrovně je jich symbolické označení A1, A2 atd.  

Sociokulturní ko m pe ten ce představuje tu stránku komunikačních schopností,
která se týká charakteristických vlastností dané společnosti a její ku l tu ry, jak je odráí
chování příslušníků společnosti při ko mu ni ka ci. Všechny skutečnosti, je tvoří so cio -
ku l turní ko m pe ten ci, přímo ovlivňují jazykový projev, odráejí se ve všech jazyko-
vých rovinách a jejich ne z na lost jazykový projev silně poznamenává a můe vést a
k vytvoření závaných bariér v komunikačním aktu. Naopak, obrazně řečeno, osvoje-
ní si náleité  sociokulturní ko m pe ten ce působí jako katalyzátor, který komunikační
akt ury chlu je, usnadňuje a v mnohých případech je ke zdárné re a li za ci tohoto komuni- 
kačního aktu přímo nezbytné (B2, s. 182).   

Jak jednotlivé úrovně sociokulturní ko m pe ten ci popisují? Dříve
ne se podrobněji bu de me věnovat kadé z úrovní, uveďme, jak ty to
po pi sy vzni ka ly. Ne j pr ve by la vypracována úroveň B1, a to na základě 
pilotní, anglické ve rze. Zbývající tři úrovně by ly vytvořeny paralelně
a o něco později. B1 přitom slouila ja ko jakýsi odrazový můstek
a snad i vzor, jak má takový po pis pro češtinu vy pa dat. Ten to po stup
byl si ce vy nu cen vnějšími oko l no st mi, ale ne byl nejoptimálnější. Ne -
u monil autorům popisů ko or di no vat svou činnost a za ji stit, aby
jednotlivé úrovně na se be lo gi c ky na va zo va ly a aby byl beze zby t ku
zajištěn prin cip cyklického prohlubování osvojovaných poznatků
(tzn. aby úroveň vyšší do se be za hrno va la úroveň niší). Ne vedl také
k to mu, aby autorské týmy plně sjed no ti ly své metodologické přístupy 
ke zpracování popisů jednotlivých úrovní.1

Ve zpracování úrovně A1 tvoří po pis sociokulturní ko m pe ten ce
4. ka pi to lu (s. 12–29) a přirozeně se prolíná i ka pi to la mi dalšími,
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1 Nejmarkantněji se to potom pro je vi lo při popisu gra ma ti ky českého jazyka.



především pak ka pi to lou os mou, na zva nou Interakční mo de ly. Je třeba 
kon sta to vat, e autoři věnovali po stiení sociokulturní ko m pe ten ce
maximální po zo r nost, a to v přesvědčení, e u na úrovni A1 je zna lost 
této ko m pe ten ce důleitější, ne bezduché ovládnutí gramatických
pouček. 

Úroveň A1 je vy me ze na jako prvotní kontakt s češtinou, a proto je vliv so cio ku l -
turní ko m pe ten ce na ce l ko vou úspěšnost ko mu ni ka ce právě na této úrovni zásadní,
protoe rodilý uivatel jazyka (v našem případě Čech, Češka) pro je vu je větší míru to -
le ran ce k prohřeškům proti jazykové normě ne proti normě chování. Chce me - li tedy
za ji stit cizinci bezpečný pohyb po historickém území ji od samého počátku jeho
studia češtiny, kdy samozřejmě není jeho jazyková ko mu ni ka ce bezchybná, je třeba,
aby byl předem poučen o nejvýznamnějších sociálních normách platných v České re -
pu b li ce (A1, s. 15).

Ve 4. ka pi to le (A1, s. 12–29) zájemce o stu dium češtiny ja ko cizího 
ja zy ka v pod ka pi to le Místo ko mu ni ka ce získá poučení o právních
normách na historickém území češtiny a o ko mu ni ka ci s ci zi nec kou
policií a s policií. Druhá pod ka pi to la přináší obecné poučení o ko mu -
ni ka ci v České re pu b li ce (blíe jsou osvětlena tabuová témata, ne ver-
bální ko mu ni ka ce a ko mu ni ka ce verbální včetně poučení o funkční
stra ti fi ka ci češtiny a o komunikační ko m pe ten ci ci zin ce v češtině);
třetí pod ka pi to la ne se název Ko mu ni ka ce v krizové si tu a ci a ob sa hu je
nezbytné slovní ob ra ty; čtvrtá pak Kadodenní sociální kon takt –
mluvená ko mu ni ka ce a uiva tel v ní naj de poučení o po zdra vech
a zdvořilostních frázích, o představování, tykání, vykání a oslovování
a o telefonování. Pátá pod ka pi to la je věnována psané ko mu ni ka ci
(tech ni ka psaní, zápis pod le hláskování, ko re spon den ce – psaní ad res
a úprava dopisů, blahopřání k různým příleito stem a svátkům, po -
zdrav z výletu, dovolené, kon do len ce, vzka zy, krátké textové zprávy,
elektronická pošta). Šestá pod ka pi to la se jme nu je ivot v České re pub -
li ce a je nejrozsáhlejší. Ob sa hu je in fo r ma ce o rasové to le ran ci,
o oblékání, o návštěvách v české rodině a dále o oslavách na roze nin,
svátků a výročích sva t by, o jídlech a stolování (včetně poučení o ná-
leitém drení příborů a zouvání při návštěvě českých domácností).
Další pododdíly jsou věnovány pozvání do re sta u ra ce, na oběd apod.,

dávání spropitného, ubytování v hotelích, ubytovnách a bydlení, ná-
vštěvě or di na ce, zdravotnických zařízení, ne mo c nic a zdravotnímu
pojištění i zdravotním rizikům, dále mírám, váhám a ve li ko stem,
udávání te p lo ty, času a je ho rozdělení, spo r tu a aktivitám ve volném
čase, zvykům a náboenství, ja ko i poučení o České re pu b li ce (ma pa, 
státní sym bo ly, státní uspořádání, počasí a podnebí v České re pu b li -
ce). Závěrečná sedmá pod ka pi to la se věnuje metodickým do po ru-
čením.

Jak je z uvedeného přehledu patrné, po pis sociokulturní ko m pe ten -
ce na úrovni A1 je opra v du důkladný a všestranný (ten to do jem ještě
zesílí, kdy si uvědomíme, e sociokulturní prvky prolínají zákonitě
i dalšími ka pi to la mi), pochopitelně není a ani nemůe být zce la vy-
čerpávající, věnuje se především po pi su vnějších reálií a ex tra ling-
válních lingvoreálií (blíe viz Ha sil 2002, s. 53–63); plně tak odpoví-
dá místu sociokulturní ko m pe ten ce v celkovém kon ce p tu Tri mo vy
a van Eko vy lingvodidaktické komunikativní me to dy. Bo huel se au -
toři při zpracování této ka pi to ly nevy va ro va li jistých nemístných
zjednodušení a nepřesností. Ne l ze například so u hla sit s tvrzením, e
„v České re pu b li ce jsou (lidové) zvy ky ivé především na ve s ni ci, a to
zejména na jiní a jihovýchodní Moravě a na Valašsku. Je po uze
několik tra dic, které se stále dodrují na celém území…” (A1, s. 28).
Zde popsány jsou zvy ky vánoční a velikonoční, zmíněny dušičky
a fakt, e nevěsty se při svatebním obřadu ob vy kle oblékají do bílých
šatů.2 To není pra vda. Autoři po pi su A1 v úvodu své práce v so u la du
s dnes u obecně přijatým názorem (viz např. Hro nek 1985, Hrdlička
2002) o tom, kdy a jak a v jakém roz sa hu má být do výuky češtiny ja ko 
cizího ja zy ka zařazeno poučení o stra ti fi ka ci češtiny, konstatují, e pro 
tu to úroveň nepředpokládají „ovládnutí prvků obecné češtiny či jiné-
ho substandardního útvaru” (A1, s. 2; dále srov. s. 18–19). Je pro to ve -
l mi zaráející a nepochopitelné, e se v te x tu objeví nezpochybnitelný
a pro úroveň A1 nepřijatelný mo ra vi s mus mrskut (A1, s. 29) a na
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jiném místě věta Ko lik máte let? (A1, s. 11), v Čechách převánou
většinou učitelů češtiny ja ko cizího ja zy ka a uivatelů českého ja zy ka
jednoznačně odmítaná ja ko nepochybně nespisovná, substandardní,
moravská. Ty to dílčí výtky ale v ádném případě ne mo hou zpo chy b nit 
jednoznačně příznivý do jem, který zpracování sociokulturní ko m pe -
ten ce na úrovni A1 vyvolává.

Zpracovatelé po pi su češtiny na úrovni A2 zařadili poučení o so cio -
kulturní ko m pe ten ci především do ka pi to ly osmé (A2, s. 112–115). Je
zde patrná jistá závislost na pilotní ve rzi po pi su angličtiny na úrovni
B1 a zdá se, e autoři této ka pi to ly při jejím koncipování zvo li li ce stu
zredukování po pi su sociokulturní ko m pe ten ce z české úrovně B1.
V konečném výsledku porovnání české úrovně A1 a A2 vyznívá, a to
v so u la du s Rámcem, tak, e uiva tel úrovně A2 ji do se be ab sor bo -
val vše, co předpokládá po pis úrovně A1 a nyní si má své nabyté po -
zna t ky upe v nit, uso u v ztanit a do plnit o některé další dílčí po zna t ky.

Osmá ka pi to la ob sa hu je úvod, v něm je uve de no:

[...] spe ci fi ka ce sociokulturní ko m pe ten ce pro úroveň A2 vychází z moností studen-
tů, a proto cha ra kte ri stika jednotlivých sloek této ko m pe ten ce je v dalším textu vy -
me ze na především jako scho p nost ‘být si vědom’ (především některých společen-
ských zvyklostí a rituálů) a ‘být obeznámen’ (s určitými aspekty cizí ku l tu ry). Spe ci fi -
ka ce rovně za hrnu je nástin toho, co má student v cizím jazyce umět ‘dělat’ (A2,
s. 112). 

Dále zde naj de me tři pod ka pi to ly. První z nich je věnována po pi su
společenských zvyklostí (nejazykových i jazykových), druhá spo le-
čenským rituálům (spojeným s návštěvou, jídlem a pitím) a třetí
všeobecným zkušenostem (kadodenní ivot – stolování, pracovní
do ba, státní svátky, trávení volného času, ivotní podmínky – ivotní
úroveň v ČR, etnické sloení oby vate l st va, systém zdravotní a sociální 
péče, bydlení, mezilidské vzta hy – stru ktu ra společnosti, vzta hy v ro -
dině, vzta hy me zi pohlavími, formálnost, neformálnost společen-
ského sty ku, vzta hy me zi ra sa mi, resp. et ni ky, politické stra ny, základ- 
ní hod no ty a po sto je – ke společenským třídám, tradicím, národní
identitě a cizincům, k po li ti ce, náboenství a kultuře). Autoři zde
rovně odkazují na další ka pi to ly, v nich se sociokulturní ko m pe ten ci 

v jiné sou vi s lo sti dotýkají (konvenční začátky rozhovorů, jazykové
fun kce týkající se ádosti, pro sby, nabídky, poděkování, om lu vy,
vyjádření so u hla su a ne so u hla su atd.).

Autoři zpracování po pi su na úrovni B1 se při zpracování ka pi to ly
jedenácté, věnované sociokulturní ko m pe ten ci (B1, s. 219–226), in -
spi ro va li pilotní an gli c kou verzí B1. To není výtka, to je po uze
konstatování fa ktu; in spi ra ce pilotní verzí by la nutná z několika důvo- 
dů. Především je tak v so u la du s Rámcem zajištěna kom pati bi li ta
s ostatními po pi sy evropských jazyků, je tak zajištěn i jednotný
metodologický přístup k popisům evropských jazyků a nalézt by by lo
mono i důvody další.

Uiva tel, který se postupně se z na mu je s jednotlivými úrovněmi,
nabývá doj mu, e zpracování sociokulturní ko m pe ten ce neustále ro ste 
a pro hlu bu je se. Ka pi to la o sociokulturní ko m pe ten ci na úrovni B1 je
mno hem rozsáhlejší ne adekvátní ka pi to la na úrovni A2, navíc po u-
čení o této ko m pe ten ci naj de me na úrovni B1 i v dalších kapitolách –
především v ka pi to le třetí (Rozšířená cha ra kte ri stika, B1, s. 3–9),
sedmé (Specifické po j my, B1, s. 150–209), osmé (Interakční mo de ly,
B1, s. 210–213) a dvanácté (Kompenzační stra te gie, B1, s. 227–229).

Ka pi to la Sociokulturní ko m pe ten ce pro češtinu na prahové úrovni
má dvě pod ka pi to ly. První z nich se jme nu je Univerzální zkušenosti
a tvoří ji poučení o kadodenních zkušenostech, ivotních podmín-
kách, mezilidských vztazích a hlavních hodnotách a postojích. Druhá
pod ka pi to la má název Společenské kon ven ce a rituály a je rozčleněna
na dva pododdíly: 

a) mimojazykové (mluva těla, rituály při návštěvě, rituály při jídle
a pití), 

b) jazykové (zde se uivatel dozví poučení o exi sten ci dvou variant
českého lexikogramatického kódu, běně označovaných jako spi-
sovné čeština a obecná čeština; také se zde od ka zu je na další ka pi to -
ly B1). 

Jedenáctá ka pi to la B1 ob sa hu je i pa r tii na zva nou Zdvořilostní kon -
ven ce, zde naj de uiva tel poučení o tom, jak vést roz ho vor s pa r t ne -
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rem, aby byl ten to roz ho vor plynulý, aby v něm ko mu ni kan ti dosáhli
svých záměrů a aby byl ve den na určité společenské úrovni.

I zpracovatelé po pi su českého ja zy ka na úrovni B2 se snaili re spe -
kto vat obecné zásady dané Rámcem a Trimovými a van Ekovými
prin ci py po pi su úrovní evropských jazyků. Re spe kto va li při tom ale
té spe ci fi ka českého ja zy ka. To platí i o po pi su sociokulturní ko m pe -
ten ce.

I kdy po pi sy úrovní A1 a B2 by ly vypracovávány paralelně a bez
zřejmé ko or di na ce, konečný výsledek vytváří do jem, e v případě
sociokulturní ko m pe ten ce se zpracování na úrovni B2 snaí rozvíjet
na vyšším stu p ni úroveň A1. A je to dobře. Ve l mi důleité je té
konstatování, e stu dent na niších úrovních se měl se zásadami
sociokulturní ko m pe ten ce „seznámit a měl si jich být vědom, na
úrovni B2 by je měl aktivně ovládat a řídit se ji mi” (B2, s. 189). Je
třeba si rovně uvědomit, e na niších úrovních (především na A1)
by ly akcentovány především tzv. reálie vnější a lingvoreálie ex tra ling- 
vální, na úrovni B2 jsou to především lingvoreálie intralingvální
(blíe viz Ha sil 2002). Pro to je poučení o sociokulturní ko m pe ten ci na
této úrovni ob saeno především v ka pi to le jedenácté (Sociokulturní
ko m pe ten ce s pod kapi to lou Sociolingvistická ko m pe ten ce, B2, s. 182– 
–202), ale té v ka pi to le třetí (Rozšířená cha ra kte ri stika, B2, s. 3–15),
páté (Jazykové fun kce, B2, s. 16–69), osmé (B2, s. 159–175), dvanácté 
(Kompenzační stra te gie, B2, s. 203–206) a také v do da t ku A (Lexikál-
ní ex po nen ty specifických pojmů pro B2, B2, s. 215–252).   

Na úrovni B2 se po pi su sociokulturní ko m pe ten ce věnuje, jak u
by lo řečeno, především 11. ka pi to la. V jejím úvodu je uiva tel blíe
seznámen s významem sociokulturní ko m pe ten ce ja ko integrální so u-
části celkové komunikativní ko m pe ten ce. 

Přehled jednotlivých sloek sociokulturní ko m pe ten ce stu den ta, který se učí
česky, musí být z pochopitelných důvodů i na úrovni B2 pouze výběrový a má za úkol
„pouze” exem pli fi ko vat (B2, s. 182). 

I na této úrovni jsou popsány jed nak univerzální zkušenosti (ka-
dodenní si tu a ce, ivotní podmínky, mezilidské vzta hy, hlavní hod no ty 
a po sto je), jed nak společenské kon ven ce a rituály:

a) mimojazykové – mluva těla, rituály při návštěvě, rituály při jídle
a pití; 

b) jazykové – stra ti fi ka ce češtiny, tykání a vykání, oslovování včetně
uívání titulů, po zdra vy, ar cha i s my a hi sto ri s my, časová historická
určení, lokální určení, tradice, tradiční zvyky, obyčeje, lidové tan-
ce, písně apod., názvy jídel, nápojů a po cho u tek, po li ti c ky motivo-
vané jazykové jed no t ky, literárně či kulturně motivované jed no t ky,
zkratky a zkratková slova, frazeologické a idiomatické jed no t ky. 

Další součástí 11. ka pi to ly je poměrně rozsáhlé poučení o zdvo-
řilostních konvencích v češtině. I v této sou vi s lo sti je uiva tel úrovně
B2 ve den k to mu, aby si byl těchto konvencí ne jen vědom, ale aby byl
scho pen jich aktivně vyuívat k do saení maximální moné míry
úspěšnosti při vedení dia lo gu. 

Student na úrovni B2 je schopen dodrovat zdvořilostní kon ven ce vůči svému
par t ne ro vi, a to ve smyslu pozitivním i negativním. V pozitivním slova smyslu to
znamená nejen zájem o pa r t ne ra, pochopení pro jeho potřeby, přání, názory, pro jeho
víru i mínění atd., ale i různé formy blahopřání k různým příleitostem, chvály
a obdivu k jeho vla st no stem apod., patří sem i projevy so u ci tu k jeho potíím
a problémům [...]. Student je té schopen zdvořilou formou odmítnout úplatek, vy h -
no ut se zbytečné úzkosti, zármutku, nebo roz mrze lo sti nad tím, co jeho pa r t ner
v dialogu řekl. Je té schopen skrýt své rozpaky a momentální roz mrze lost vy vo la nou
osobními problémy různého druhu. Pozitivní zdvořilostní kon ven ce kontrastují s kon -
ven ce mi negativními, které představují především opaky konvencí pozitivních (B2,
s. 188). 

K do saení svých komunikačních cílů do ve de vyuít všech gra ma -
tických a lexikálních prostředků.

Nedílnou součástí 11. ka pi to ly je té relativně rozsáhlý po pis
sociolingvistické ko m pe ten ce (B2, s. 193–202), tj. náznak po pi su stra -
ti fi ka ce českého ja zy ka a seznámení s fonologickými, mo r fo lo gic-
kými, syntaktickými a lexikálními zvláštnostmi obecné češtiny. Ui-
vatel je zde ve den k to mu, aby byl o této sloité pro ble ma ti ce in fo r mo- 
ván a aby si byl ne jen vědom exi sten ce standardní češtiny a jejích fo -
rem substandardních, ale aby se snail svých poznatků o stra ti fi ka ci
češtiny pra kti c ky pouívat. Zpracovatelé po pi su úrovně B2 si při tom
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jsou vědomi, e „ci zi nec se můe jen těko orien to vat” (B2, s. 202)
v této i pro rodilé mluvčí českého ja zy ka sloité si tu a ci, která se navíc
v čase neustále proměňuje, a e pro to mu „není moné dát jednoznač-
ný »návod k pouití«. Stu dent češtiny si ale musí být vědom popsané
si tu a ce a měl by být scho pen vnímat signály z českého prostředí, které
ho mo hou orien to vat” (B2, s. 202). Ta kto osvojovaná sociokulturní
i sociolingvistická ko m pe ten ce můe být důleitým klíčem k spo le-
čenské úspěšnosti uiva te le.

Shrňme na závěr, e sociokulturní ko m pe ten ce tvoří na všech
úrovních po pi su českého ja zy ka ve li ce důleitou sloku těchto popisů. 
Zpracovatelům se podařilo vytvořil, přestoe pra co va li ne ko or di no-
vaně, jednolitý, na se be navazující ce lek stále se prohlubujících po -
znatků tvořících sociokulturní ko m pe ten ci stu den ta českého ja zy ka.
Ta kto vce l ku chápaná sociokulturní ko m pe ten ce dává předpoklady
k to mu, aby se uiva tel popisů českého ja zy ka v českém kulturním,
společenském i jazykovém prostředí stal plnohodnotným a úspěšným
účastníkem ko mu ni ka ce a aby se i sblíil s tímto českým prostředím a
in te gro val se do něho. A to je pro vytváření multikulturní a plu ri ling-
vní společnosti české a i evropské nesmírně důleité.
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Eva ROUBALOVÁ

Pra ha

Výuka reálií – neodmyslitelná součást
cizojazyčné výuky

Ku rzy češtiny ja ko cizího ja zy ka, stejně ja ko kteréhokoliv jiného
cizího ja zy ka, se realizují jed nak v cizojazyčném prostředí, ne bo
přímo v ze mi, kde se cílovým ja zy kem mluví. V obou těchto situacích
je výuka reálií součástí jazykové výuky, kte rou obo ha cu je, rozvíjí
a přináší do ní mno ho podnětů na kadém stu p ni cizojazyčné výuky. 

Výuka češtiny ja ko cizího ja zy ka v českém prostředí, kde se stu -
den ti kadodenně setkávají s ja zy kem v je ho přirozeném prostředí,
vidí ja zyk v celé je ho komp le x no sti. V závislosti na své jazykové
úrovni dokáí da nou komunikativní si tu a ci vy hod no tit a porozumět jí. 
Problémy, které pak v cílovém ja zy ce řeší, jsou úzce svázány s oblastí
ku l tu ry ve významu reálií (te a ching cu l tu res), ne boť se zde prolíná
ob last lingvistická se so ciokulturní. V ne jed nom případě předjímají
sa mo tnou výuku cílového ja zy ka, co se lingvistického hle di ska týká. 

Není po chyb o tom, e výuka reálií by měla být nedílnou součástí
plánu, který učitel pro da nou výuku má a měla by být zařazována
pravidelně s ohle dem na úroveň studentů, aby ne by la jazyková zna -
lost, te dy nedostatečná jazyková ko m pe ten ce překákou pro in fo r ma -
ce, které jsou v daném jazykovém vyjádření ob saeny. 

Komp liko va nou stránkou této části výuky je mno ho stran nost, ne -
boť výuka ku l tu ry, jak jsou někdy reálie nazývány, za hrnu je celé spe -
ktrum  ivo ta společnosti, ja ko je hi sto rie, po li to lo gie, eko no mi ka,
atd.

Při výuce reálií, ale samozřejmě ne je nom při této výuce, se zařa-
zují autentické materiály, je jich pouívání to lik zdůrazňovali zastán-
ci komunikativní me to dy. Kadý autentický text vychází z určité

konkrétní si tu a ce a jazyková úroveň těchto materiálů je rozmanitá,
take lze nalézt a následně pouít, jak te x ty jednoduché, odpovídající
úrovni A1 a A2, a te x ty relativně komplikované, které odpovídají
vyšším jazykovým úrovním.

Nemalý význam reálií spočívá také v tom, e uivatelům cílového
ja zy ka pomáhá adekvátně a správně re a go vat v určitých ko mu ni ka tiv-
ních situacích. Naj de me v různých kulturách mno ho shodných reakcí,
ale nebezpečí neadekvátní re a kce ve de ke společenským fa u x - pas,
kterým se chce kadý vy h no ut.      

S reáliemi samotnými je moné se z na mo vat stu den ty v samotném
vyučovacím pro ce su, ať u fo r mou di sku se, případně řešením určité-
ho úkolu, tzv. task - so l ving, ne bo přímým kon ta ktem s cizojazyč- ným
prostředím. Výuka reálií se dá re a li zo vat na kadé jazykové úrovni,
ne boť má ve l mi bohatý potenciál lišící se od dalších oblastí ci zo ja-
zyčného vzdělávání. Od učitelů to můe vyado vat náročnější přípra-
vu, ale pro stu den ty je ta to část výuky důleitá a silně mo ti vující.  

Cizojazyčná výuka zohledněná kom pe ten ce mi, se kterými by měla 
být   neodmyslitelně spo je na, za hrnu je výuku reálií jak v širokém
slova smy s lu, te dy ve smy s lu kompetencí odpovídajících reakcím
v základních společenských situacích, tak ta ky reálie úzce spojené po -
uze s významem slov, případně slovních spojení. Je te dy nasnadě
otázka de fi ni ce společenských situací od těch základních a po si tu a -
ce, které vyadují komplikovanější jazykové prostředky. „Ony ja zy -
kové prostředky, s ni mi je spjat význam i fo r ma charakterizující ivot 
a zvyklo sti dané cizojazyčné ob la sti” (Hen drich a kol. 1986).

Výuka, do které jsou za hrnu ta fa kta z ob la sti reálií, je určitě ne je -
nom motivující, pro toe je pro stu den ty zajímavá, ale při pochopení
vzájemných souvislostí ve de k roz vo ji znalostí jazykových prostředků 
a následně řečových dovedností. 

Di da kti ka cizích jazyků uvádí:

[...] slovo, případně slovní spojení je za sa ze no do přesného rámce a lingvoreálie
samotné svým polyfunkčním cha ra kte rem přispívají k přesné de fi ni ci jednotlivých
slov nebo slovních spojení v cílovém jazyce a následně k jejich přesnému chápání,
co vede k rychlejšímu a pevnějšímu osvojení daných jazykových prostředků. Zpřes-
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nění funkce a obsahu vede k úspěšnému zvládnutí řečových dovedností (Hendrich
a kol. 1986, s. 22).

Také mnozí zastánci komunikativní me to dy, kteří vo la li po au ten -
tických te x tech zdůrazňovali, e kadý takový text byl vytvořen pro
jed nu určitou neo pako vate lnou si tu a ci, pro to je nutné spo lu s ja zy ko-
vými prostředky a následně řečovými do ved no st mi uvádět si tu a ci, ve
které se daný text pouije, a tak se do celého ko m p le xu zařazuje
i výuka reálií.              

Je jistě rozdílné ab so l vo vat kurz cizího ja zy ka v ze mi, kde se
cílovým ja zy kem nemluví, ne bo na opak v ze mi, kde cílový ja zyk je ja -
zy kem dorozumívacím. Ta to na první po hled jednoduchá re a li ta však
přesto vyadu je logické uspořádání za vyuití všech známých prin ci-
pů, které by dobrý učební materiál měl mít. Ne všem autentickým
materiálům jsou stu den ti, kteří dosáhli třeba i vyšší jazykové úrovně,
scho p ni porozumět a adekvátně vy hod no tit v dané jazykové si tu a ci.
Na opak je však zbytečné a neuitečné opomíjet autentické materiály
jen pro to, e ne j sou vhodně zařazeny do vyučovacího pro ce su. 

Ku l tu ru, te dy reálie lze pre zen to vat, jak ve třídě, tak i při roz ma ni-
tých aktivitách mi mo třídu a ta ky školní bu do vu. Je nutné mít neustále
na zřeteli, e výuka ku l tu ry odráí systém hod not lidí, jím je cílový
ja zyk mateřštinou a stanovení těchto hod not je ve l mi křehké s ohle -
dem na nebezpečí gene ra li za ce, která nemusí odpovídat realitě.

Učebnice zůstává nejdůleitější součástí cizojazyčného vyučová-
ní, je pro to potěšující, e se reálie postupně v nově vydávaných
učebnicích objevují ve větší míře. Autoři učebnic si uvědomují, e
pre zen ta ce by měla být různorodá. Tak se kromě textů různé jazykové
úrovně, které  seznamují uiva te le dané učebnice se ivo tem v České
re pu b li ce a které jsou určeny ke čtení, vytvářejí te x ty obsahující fa kta
z této ob la sti a ty se transformují do různých fo rem cvičení, kte-
rá procvičují jednotlivé jazykové prostředky. Jsem přesvědčena o tom, 
e ten to typ cvičení, třebae pro au to ry pracnější, učitelům, případně
uivatelům daného učebního materiálu nabízí nesporně širší mono sti
uplatnění ve vyučovacím pro ce su včetně oivení jazykové výuky
a mo ti va ce studentů. Jso u - li cvičení vytvářena s cílem ne jen procvičit

určité jazykové prostředky, ale následně vyuít údajů uvedených ve
cvičeních ke kon ve rza ci ne bo di sku si, apod. (dle jazykové úrovně
studentů), po tom se stávají reálie nedílnou součástí cizojazyčné vý-
uky. 

Výukový materiál by pak měl být tímto směrem orientován. U
první příklady ja ko jména lidí a názvy míst by měly být z českého
prostředí a se stoupající ja zy ko vou úrovní je pak moné zařazovat
více a více materiálů reflektujících české prostředí.        

A u t e n t i č n o s t  m a t e r i á l ů  se di sku tu je ji desítky let a jistě
musí být adekvátně za sto u pe ny v cizojazyčném vyučování.  Vdy je
však nutné sta no vit si k čemu takovýto text vyuije me a jaké do ved no -
sti lze na daném te x tu pre zen to vat, procvičit, co je mno hem efe ktiv-
nější ne pouhá ukázka ku l tu ry ne bo reálií. Při výběru autentického te -
x tu, případně dalšího materiálu do učebnic je nutné akce p to vat změny, 
které probíhají v soudobém světě ve l mi ry chle, aby takovýto au ten tic-
ký materiál příliš ry chle ne za sta ral. Je lépe pra co vat s materiály více
méně všeobecnými ne bo s těmi, které u čas prověřil. 

Autentickými materiály nemusíme nezbytně chápat po uze ma te-
riály, které vznikají v současnosti. Při cizojazyčné výuce můeme ve l -
mi efektivně vyuít materiálů, které by ly prověřeny i několika sto le-
tími, např. přísloví ne bo lidové písně. Mno ho moností nabízí také
kuchařské re ce p ty, které za určitých okolností lze i pra kti c ky ap li ko -
vat a spo jit tak s nákupy, návštěvou českých obchodů, atd..      

V učebnicích u dnes naj de me cvičení, která ne j sou pouhými
cvičeními zaměřěnými na určitý jazykový jev, ale souvislým te x tem,
který po vyřešení daného úkolu vzni k ne. Ty to te x ty následně vyuívá- 
me pro výuku reálií. V této ob la sti převaují témata historická a ge o-
grafická. V ko li ka cvičeních „je de me na výlet” a uvedení reálných
údajů pak ve de ke zna lo sti určitého města, ob la sti a v celkovém so u hr -
nu státního ce l ku. Stejně můeme  pre zen to vat hi sto rii, tra di ce a zvy -
ky národa cílového ja zy ka.    

Do třídy lze vnést prvek reálií  v ý z d o b o u  t ř í d y,  která pra vi -
del nou  aktualizací zvyšuje zájem studentů o dění v ze mi. V ne jed nom
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případě je moné pre zen to vat a následně procvičovat určitý jazykový
jev, např. Kolikátého je dnes?

Stálou výzdobou a ve l mi vhod nou je ma pa, na které můeme hle -
dat určitá místa, a tak efektivně procvičovat morfologická úskalí
české de kli na ce. 

Výuka cílového ja zy ka v prostředí, kde se tímto ja zy kem mluví,
umoňuje mno ho moností, ať u od návštěvy re sta u ra ce, kdy si stu -
den ti objednávají česky a po výlety do různých míst země ne bo
návštěvy kulturních, případně sportovních akcí.      

Vdy je však třeba zachovávat schéma stejně ja ko v jiné části
jazykového vyučování. Příprava by měla spočívat ve cvičeních, která
předjímají reálnou si tu a ci, procvičují monou slovní zásobu nu t nou
ke ko mu ni ka ci v učitelem zadané si tu a ci.  

Součástí  j a z y k o v ý c h  z k o u š e k  je také řešení určitých si tu -
ací. Také zde je ob last reálií za sto u pe na a pro správné vyřešení zadané
si tu a ce je je jich zna lost nezbytná. Některé zkoušky pak zna lost reálií
přímo testují.   

Reálie ja ko so u bor údajů o ivotě společnosti, která určitým ja zy -
kem mluví, je ne je nom nezbytná k poznání ivo ta dané společnosti,
ale přináší nesmírné mnoství motivujících faktorů, které cizojazyčné
vyučování aktu a li zu je, spo ju je s praxí a v nemalé míře oivu je.

Reálie jsou no si te lem ne jen informací, které stu den ty obohacují,
ale jsou také motivující, pro to by měly být zařazovány do vyučo-
vacího pro ce su co moná nejvíce, ale vdy s ohle dem na pedagogické
prin ci py.
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Kateřina VLASÁKOVÁ

Pra ha

Formát ústní zkoušky pro úroveň A1 v češtině

0. Nastínění pro ble ma ti ky

Těsně po vzni ku referenčních popisů pro češtinu ja ko cizí ja zyk
začaly vzni kat i zkoušky pro popsané úrovně. V současné době se
předběžně testují ne bo již by ly otestovány va rian ty pro úrovně A1,
A2, B1 a B2, přičemž ne spo r nou výhodu představuje fakt, že pro
všechny ty to čtyři úrovně di spo nu je čeština referenčními po pi sy.

Na všech úrovních se prověřují čtyři základní řečové do ved no sti:
čtení, psaní, po slech s porozuměním a mluvení. Pro všechny úrovně
byl sta no ven jednotný formát te stu: zkouška každé do ved no sti ob sa -
hu je určitý počet úloh, ovšem jednotný počet úkolů (ke každé úloze se
může vzta ho vat různý počet úkolů). Počet úkolů byl sta no ven na 25.
Každý správně zodpovězený úkol se hodnotí jedním bo dem, ma xi -
mum bodů získané v každé do ved no sti je te dy 25. Každá do ved nost
pak představuje 25% celkového hodnocení zkoušky, přičemž kandidát 
musí uspět, tj. získat minimálně 17 bodů, v každé do ved no sti.

Ve svém příspěvku se zaměříme na test pro úroveň A1, zejména na
část věnující se ústní zkoušce. Ne j pr ve se podívejme na formát zkouš-
ky, poté uve de me závěry, ke kterým jsme dospěli během předběžného
testování a díky srovnávání našeho te stu s te sty jiných jazyků na od po- 
vídající úrovni pod le Společného evropského referenčního rámce.

1. Formát zkoušek na úrovni A1 pro jiné jazyky (se zaměřením
na do ved nost mluvení)

Při vytváření zkoušky z češtiny na úrovni A1 by la bo hužel naše si -
tu a ce ztížena tím, že zatím ne e xi stu je odpovídající test pro tu to úroveň 

v angličtině, by li jsme te dy nu ce ni přihlížet k anglickému te stu KET
(Key En glish Test) pro úroveň A2. Anglické Sta r ters, Mo vers (zhru ba
A1) a Fly ers jsme ne mo hli brát v úvahu z to ho důvodu, že se jedná
o te sty pro věkovou sku pi nu 7 až 12 (případně 13) let. Požada v ky a za- 
měření te stu jsou te dy odlišné. Přesto je poučné se podívat na zkoušku
do ved no sti mlu vit na úrovni o stupeň vyšší. Dvo ji ce kandidátů je
zkoušena 8–10 mi nut a plní dvě úlohy; při první ve de roz ho vor
kandidát a ta za tel, při druhé komunikují kandidáti me zi se bou.

Je ovšem možné porovnání s ra ko u skou zkouškou Sprach kennt -
nisna chwe is De utsch (SKN) a Ko m pe tenz in De utsch 1 (KID 1), které
odpovídají úrovni A1 pod le Společného evropského referenčního
rámce. Podobné srovnání se nabízí s německými zkouškami Fit in
Deutsch 1 (ovšem pro mládež ve věku 10–15 let), Start De utsch 1z
a Start De utsch 1. Možné je ještě srovnání s fran cou z skou zkouškou
DELF A1 (Di p lom élementaire de lan gue française A1).

Uveďme nyní základní cha ra kte ri stiku některých dostupných testů 
pro úroveň A1. Pro KID 1 za be re ústní zkouška 10 mi nut a skládá se
ze dvou úloh: ne j pr ve se kandidát krátce představí, po tom následuje
dia log s ta za te lem. U SKN se ústní zkouška nazývá Mündliche In ter -
aktion/Spre chen und Ve r ste hen, te dy ústní in ter akce/mluvení a po ro -
zumění. Ve třech úlohách se zkoumá kandidátova scho p nost ko mu ni -
ko vat v běžných denních situacích v rámci „základní úrovně”. Kan di-
dát má pohovořit o sobě, po psat si tu a ci či obrázek (zde můžeme po le -
mi zo vat o tom, zda se jedná o běžnou denní stiu a ci) a vést krátký roz -
ho vor s ta za te lem

U Start De utsch 1 se jedná o ústní zkoušku v délce 15 mi nut
a o třech úlohách, v první se kandidát představuje, ve druhé žádá o in -
fo r ma ce a po sy ktu je je (za po mo ci obrázků), ve třetí re a gu je na da nou
si tu a ci. Není bez zajímavosti, že se jedná o zkoušku ve skupině
o nejvýše čtyřech kandidátech.

Pro DELF A1 se počítá na ústní zkoušku 5 až 7 mi nut (plus de set
mi nut na přípravu), kandidáta čekají tři úlohy a může dosáhnout
nejvýše 25 bodů (stejně ja ko v ostatních do ved no stech). Ne j pr ve
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hovoří kandidát o sobě, pak kla de otázky a na ko nec předvede si mu-
lovaný dia log.

Je třeba si ovšem uvědomit, že si tu a ce v češtině se značně liší
od velkých jazyků. Tam jistě můžeme očekávat ve l kou spe cia li za ci
(např. te sty pro mládež, odstupňované pod le věku, pro přistěhovalce – 
např. německý Start De utsch 1z a rakouský SKN 1 atd.). Ve l mi jasně
hovoří čísla: např. te sty Ca m bri d ge Yo ung Le a r ners (Sta r ters, Mo vers
a Fly ers) v ro ce 2002 ko na lo 260 tisíc dětí z 55 zemí a to to číslo stále
ro ste, zkoušky KET (A2, v angličtině ne j nižší úroveň, která se te stu je
u dospělých) se v ro ce 2004 zúčastnilo 56 tisíc kandidátů z 60 zemí
(75% by lo osmnáctiletých či mladších). Taková spe cia li za ce testů je
v češtině te pr ve výhledem do bu do u c na.

Za ve l mi přínosné po važuje me informační dotazníky, které kan di-
dáti před zkouškou u některých testů (např. KET) vyplňují. Tvůrci
testů tak mají přehled o tom, jaká je skla d ba zájemců o te sty (např. co
se týče národnosti, mateřského ja zy ka, věku, pohlaví, jaké jsou důvo-
dy pro zapsání se na zkoušku, jaká je do stu p nost materiálů k přípravě
na zkoušku atd.). Skladbě kandidátů lze po tom přizpůsobit formát
zkoušky.

U anglických verzí oceňujeme stručné po pi sy to ho, co mají kan di-
dáti zvládnout (např. u zkoušky KET jde o přehledy s názvy In ven to ry
of Fun c tions, No tions and Com muni ca ti ve Tasks; In ven to ry of Gram -
ma ti cal Are as; To pics)1. Domníváme se, že takový stručný přehled by
značně us nad nil práci našim examinátorům a mohl by in spi ro vat
i tvůrce testů (jde vlastně o jakýsi přehledný „výtah” z Rámce).

2. Pilotní verze zkoušky na úrovni A1 pro češtinu

Pilotní ve rze zkoušky do ved no sti mlu vit pro úroveň A1 re spe ktu je
hodnocení v ostatních úrovních, kandidát te dy může získat nejvýše 25
bodů. Kandidáti jsou zkoušeni ve dvojicích, zkouška do ved no sti mlu -
vit trvá nejdéle 15 mi nut a skládá se ze tří úloh. Examinátoři jsou dva,

a to ta za tel (či za da va tel) a hod no ti tel. Na členy ko mi se jsou po cho-
pitelně kla de ny vysoké nároky co se týče kva li fi ka ce, zkušeností,
absolvování školení apod.

Podobně očekáváme i odpovídající vybavení místnosti učené ke
zkoušení (světlost, dobrá aku sti ka, stůl odpovídající šířky, místo pro
hod no ti te le stra nou atd.). V ideálním případě počítáme s pořízením
videozáznamu či aspoň audiozáznamu každého kandidáta.

Všechna zadání jsou formulována česky, ovšem pochopitelně s při-
hlédnutím k do sažené jazykové úrovni stu den ta. (Např.: Dobrý den.
Posaďte se prosím. Jme nu ji se… To je můj ko le ga/mo je kolegyně…
a bu de nás je nom po slo u chat. A jak se jme nu je te vy?) Domníváme se
pro to, že je vhodné, aby se examinátor přesně držel předem připra-
vených otázek a vy h nul se tak spontánnímu používání složitějších
formulací, lexikálních jed no tek atd., je jichž zna lost nemůžeme na
úrovni A1 očekávat.

První úloha vy p ly ne ze si tu a ce – každý stu dent se ne j pr ve s exami-
nátorem seznámí (po zdrav, představení, vyjádření potěšení, že se po-
znávají) a zodpoví examinátorovy otázky týkající se ku příkladu ro di -
ny, národnosti, pro fe se/stu dia atd., např. Máte bra tra/se stru? Jste svo- 
bodný/svobodná? Máte děti? Umíte španělsky/an gli c ky/fran co u z sky...?

Ten to jednoduchý roz ho vor by neměl přesáhnout 5 mi nut. Exa-
minátor se nezapomíná cho vat zdvořile, tj. zkoušeného pozdraví, uve -
de na místo a po ky ne mu (s případným verbálním do pro vo dem, např.
Posaďte se prosím), aby se po sa dil, některé otázky doplňuje slůvkem
prosím ne bo promiňte, ale také vhodnými ge sty. Examinátor se nesmí
za po me no ut představit, představí také zkoušejícího, který jen hodnotí
a do zkoušky ne za sa hu je, případně vysvětlí stu den to vi, že ko le ga je
bu de jen po slo u chat. Se z nam možných otázek bu de mít ta za tel k di -
spo zi ci před se bou, je ovšem potřeba, aby se předem seznámil s někte- 
rými dostupnými údaji o kandidátovi (např. od kud pochází, zda pra cu -
je či stu du je atd.), které usnadní vo l bu otázek.

Při plnění druhé úlohy předloží examinátor stu den to vi obrázek ne -
bo fo to gra fii a kla de jednoduché otázky, např. kde jsou ti lidé, co
dělají, lze také vyzkoušet ba r vy apod.
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1 Soupis funkcí, pojmů a komunikativních úkolů, Soupis gramatických oblastí,
Témata.



Ve třetí úloze navodí examinátor určitou komunikační si tu a ci po-
mocí příslušných materiálů (např. zjednodušený či zkrácený pro gram
ki na, jed no du chou ma pu města, zjednodušený jídelní lístek, ce no vou
nabídku z po tra vin) a kla de zkoušenému otázky (např. který den může
jít do ki na, který film chce vidět, v ko lik ho din začíná film v pátek,
který film je americký atd.). K hodnocení viz níže.

3. Hodnocení

V první ve rzi hod no ti tel přiděloval zkoušenému maximálně 20
bodů pod le 4 kritérií. Za da va tel hod no til výkon zkoušeného celkově
v rozmezí 0–5 bodů (viz ta bu l ka 12). Zkoušený mohl te dy  být ohod no -
cen maximálně 25 bo dy. 

Hod no ti tel po su zu je úroveň schopností:
1. Tvořit ucelené výpovědi, které odpovídají zadání; hodnotí se jejich

délka a sro zumi te l nost,
2. Re a go vat na otázky a další podněty k diskusi a tvořit tyto otázky

a podněty,
3. Používat vhodnou a správnou slovní zásobu a jazykové stru ktu ry

při plnění zadaných úkolů, v odpovědích na otázky; hodnotí se
též rozsah (bo ha tost) slovní zásoby a  jazykových (gramatických)
struktur,

4. Vy s lo vo vat srozumitelně a používat in to na ci a větný přízvuk k do-
sažení ko mu ni ka ce.

By lo by pochopitelně ve l mi přínosné, kdy by se podařilo za ji stit
nahrávání kandidátů. Věříme, že v bu do u c nu nám právě videozáznam
či audiozáznam pomůže od ha lit další ne do sta t ky – nyní snad již druhé, 
upravené – ve rze zkoušky.

Tabulka 1. Hodnocení výpovědi zkoušeného

Kritrium 1 bod 3 bo dy 5 bodů

  1.

výpovědi jen ojediněle
odpovídaly zadání

výpovědi většinou od -
po- vídaly zadání

výpovědi vždy od po-
vídaly zadání

scho pen utvořit max.
několik holých vět (2–3
slo va)

většinou tvořil jed no-
duché (asi 5 slov), ale
srozumitelné věty

použil i několik souvětí
(a, pro tože, když)

  2.

rozuměl a smysluplně
rea go val jen na pár
otázek

rozuměl a smysluplně
rea go val na více než po -
lo vi nu otázek

rozuměl a smysluplně
re a go val na všechny
otázky

téměř ne byl scho pen se
za po jo vat do di sku se

za po jo val se do di sku se, 
ale je ho re a kce by ly
často neadekvátní

dával jednoduché pod-
něty k re a kci druhého
zkoušeného, sro zu mi tel- 
ně re a go val na je ho
podněty

  3.

slovní zásoba by la mi -
nimální a ne vždy
správně použitá

slovní zásoba dostaču-
jící pro stručné výpově-
di, i když často použitá
nevhodně 

slovní zásoba umožni la
bezproblémovou ko mu -
ni ka ci

ne dodržoval ani základ- 
ní gramatická pra vi d la,
ome zo val se jen na pří-
tomný čas

použil alespoň dva slo-
vesné časy,  i když
s četnými chy ba mi,
většinou by lo možno
výpověď pocho pit

dokázal používat
základní slovesné časy
(přít., min., bud.),
způsobová slo ve sa

občasné chy by
nebránily porozumění

časté chy by při
používání jazykových
/gramatických stru ktur,
používání jednoduchých 
jazykových stru ktur

jazykové/gramatické
stru ktu ry dostačující pro 
stručné výpovědi/od po-
vědi, často použity ne-
vhodně

téměř bezchybné po u-
žívání jazykových/gra -
matických stru ktur,
používání složitějších
jazykových stru ktur

  4.

výpovědi by ly kvůli
špatné výslovnosti vět-
šinou nesrozumitelné

časté chy by ve výslov-
nosti zne s nad ni ly po ro -
zumění

občasné chy by ve vý-
slovnosti neměly velký
vliv na porozumění

nedokázal pra co vat s in -
tonací a větným přízvu-
kem

občas využil in to na ce
a větného přízvuku
(2–3x) k podtržení  smy- 
s lu své výpovědi, i když 
ne vždy úplně správně

občas správně využil in -
to na ce a větného pří-
zvu ku  (2–3x) k podtr-
žení  smy s lu své výpo-
vědi

V hodnocení se naše prvotní ve rze zkoušky sho du je s většinou
dostupných testů (ne jen) úrovně A1. Zkoušející jsou dva, přičemž
první, tzv. ta za tel či za da va tel, kandidáty zkouší, druhý, tzv. hod no ti -
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2 0 bodů – zkoušený nebyl schopen učinit žádnou sro zumi tel nou výpověď;
2 body –  za výkon odpovídající některým charakteristikám hodnoceným 1 bodem
a některým hodnoceným 3 body v ta bu l ce 1; 4 body – za výkon odpovídající
některým charakteristikám hodnoceným 3 body a  některým hodnoceným 5 bodů.



tel, se věnuje po uze hodnocení a do zkoušení ne za sa hu je. Zdál se nám
praktický systém hodnocení např. u zkoušky KET, kdy ta za tel hodnotí 
celkový do jem, hod no ti tel bo du je gramatické stru ktu ry a šíři slovní
zásoby, výslovnost a scho p nost in ter akce. Tím se také sníží míra sub -
je kti vi ty při zkoušení. To byl je den z hlavních důvodů, proč jsme ten to 
ověřený mo del přijali.

Většina zkoušek (ne jen) A1 používá také shodné bodování: nej-
výše 25 bodů za každou do ved nost, každá do ved nost pak tvoří 25%
výsledné známky (např. KET, DELF A1).

4. Pretestování

Do po sud jsme měli možnost ote sto vat prvotní ve rzi, upra ve nou dle 
připomínek kolegů s bohatými pedagogickými zkušenostmi, po uze na 
malém vzor ku studentů3. Přesto se podařilo od ha lit některé ne do sta t -
ky v ústní zkoušce (viz níže).

By lo především nutné ověřit, jak jednotlivé úkoly fungují v pra xi,
zda je zadání srozumitelné (na ne j nižší úrovni generativního ovládání
ja zy ka doporučujeme, aby měl ta za tel otázky přesně zapsané a během
zkoušení se ji mi řídil), zda je podnět dostatečný a vyvolá skutečně
pro du kci, zda kandidáti dostávají do sta tek srozumitelných pokynů,
aby úkol mo hli adekvátně splnit, a zda jim je po sky t nut pro stor pro to,
aby ukázali šíři syntaktických stru ktur, le xi ka atd., které ovládli.
K závěrům, ke kterým jsme dospěli, se vyjadřujeme níže.

5. Kvalitativní kritéria pro sestavování testů
5.1 Ob je kti vi ta

Ob sah ústní části zkoušky odpovídá úrovni A1 pod le Společného
evropského referenčního rámce. By ly sta no ve ny jednotné časové li -
mi ty (pro řečovou do ved nost v pilotní ve rzi 15 mi nut), způsob hod no-
cení (viz výše), způsob zadávání úkolů (v češtině, ni ko liv v mateř-

ském ja zy ce, přesné fo r mu la ce – vzhle dem k to mu, o ja kou úroveň do -
sažených znalostí se jedná), roz sah úkolů (původně tři úlohy s přesnou 
minutáží).

Ob je kti vi ta při vyhodnocování te stu v případě řečové do ved no sti
je zajištěna poměrně detailním po pi sem jednotlivých schopností. Dle
našeho názoru přináší vyšší ob je kti vi tu také dvojí hodnocení: ta za tel
hodnotí celkový výkon, hod no ti tel pak jednotlivé scho p no sti. Tazatelé 
i hodnotitelé by měli ab so l vo vat školení, jak hod no tit, jak chápat
jednotlivá kritéria atd. Ani tak ovšem ne l ze vyloučit určitou míru sub -
je kti vi ty, lze ji po uze mini ma li zo vat.

5.2 Va li di ta

Test je validní, po kud skutečně te stu je to, co je je ho cílem. Co se
týče mluvení, na úrovni A1 by kandidát měl být scho pen „do mlu vit se
jednoduchým způsobem [...], umí klást jednoduché otázky a na po-
dobné otázky odpovídat, ini cia li zo vat jednoduchá sdělení ne bo na ně
re a go vat, po kud se týkají je ho/jejích základních potřeb, ne bo jde - li
o věci, jež jsou mu/jí důvěrně známé” (Společný evropský... 2002,
s. 76). U ústní části zkoušky se také ověří, zda kandidát „dokáže po -
cho pit do ta zy a po ky ny, které jsou mu/jí adresovány [...] a dokáže se
řídit jednoduchými po ky ny” (Společný evropský... 2002, s. 77).

Jednotlivé úlohy v naší pilotní ve rzi zkoumají, zda se kandidát
„dokáže představit a použít základní po zdra vy a výrazy pro loučení
[...], dokáže porozumět každodenním výrazům, je jichž cílem je uspo -
ko jit základní potřeby konkrétního rázu, po kud chápavý mluvčí ho vo- 
ří přímo k němu/ní, vy s lo vu je po ma lu a zřetelně a výrazy opa ku je”
(Společný evropský... 2002, s. 78). Dále „dokáže požádat li di o různé
věci a také li dem věci po sky t nout, do ve de používat číslovky, údaje
o množství, cenách a času” (Společný evropský... 2002, s. 82) –
Představení se, základní po zdra vy i loučení prověří ta za tel vlastně
ještě před samotným oficiální začátkem zkoušky a při jejím zakončení 
a především v první úloze. Ve třetí úloze kandidát ukáže zbylé uve de-
né scho p no sti. Druhá úloha se te dy ukázala ja ko nadbytečná, od po-
vídají bo ha tost le xi ka se nepřímo te stu je v do ved no stech čtení, psaní
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3 U subjektivně hodnocených dovedností, tedy psaní a mluvení, může být vzorek 
potenciálních kandidátů nižší. Zatímco u objektivně hodnocených dovedností se
počítá s minimálně 100–150 pretestovanými kandidáty.



a ko nec konců i během po sle chu s porozuměním. Vynechání druhé
úlohy by mo hlo přispět i ke zkrácení času vymezeného pro ústní
zkoušku, což po važuje me na ne j nižší úrovni generativního ovládnutí
ja zy ka za vhodné.

Na úrovni A1 by chom dále neměli te sto vat ko mu ni ka ci me zi
dvěma kandidáty, ne boť pod le Referenčního rámce rozumí uživa tel
A1 te h dy, „po kud chápavý mluvčí hovoří přímo k němu/ní s ja s nou
výslovností, po ma lu a pod le potřeby opa ku je patřičné části pro mlu vy” 
(Společný evropský... 2002, s. 77). Ta ko vou zřetelnou výslovnost
a přizpůsobení te m pa nemůžeme ovšem od spolukandidáta na úrovni
A1 očekávat, pro to je dle našeho názoru vhodnější, aby na této úrovni
šlo o ko mu ni ka ci me zi kandidátem a ta za te lem, ni ko liv me zi jed no-
tlivými kandidáty.

Domníváme se te dy, že vzhle dem ke zvýšení va li di ty ústní zkouš-
ky by by lo vhodné zkoušet kandidáty samostatně, ni ko liv ve dvo ji-
cích, a zce la vy ne chat dru hou úlohu.

Při ústní zkoušce by měla být vyloučena nu t nost zna lo sti českých
reálií, ne boť takové otázky by mo hly zvýhodnit některé kandidáty
(např. pocházející z euro-amerického zázemí). Kandidát by ovšem
měl prokázat základní sociokulturní ko m pe ten ci (po zdra vy, vykání
ta za te li, vhodné oblečení atd.).

5.3 Re lia bi li ta

Re lia bi li ta, te dy formální spo le hli vost testových výsledků, je ve d le 
va li di ty nejdůležitějším kritériem te stu. Jak jsme ukázali výše, domní- 
váme se, že zkouška do ved no sti mlu vit odpovídá (v některých bo dech
te pr ve bu de odpovídat po úpravách, které vy p ly nu ly z pretestování)
svým tematickým roz sa hem, časovým roz sa hem i komunikativními
záměry testované úrovni.

5.4 Skó rova te l nost

Domníváme se, že žádná z dovedností by neměla být zvýhodněna.
Pro to jsme se přiklonili k bodování jednotlivých dovedností 25 bo dy,
každá do ved nost se podílí na výsledné známce 25%.

6. Závěrem

Věříme, že jsme ukázali, že příprava ústní části zkoušky na úrovni
A1 vzni ka la pod le přísných kritérií a za neustálého porovnávání
s Referenčním rámcem. Její první ve rze by la předložena zkušeným
pedagogům zabývajícím se češtinou pro ci zin ce. V to m to bodě došlo
k prvním změnám ve formátu zkoušky (např. sjednocení hodnocení).
Pretestování zkoušky na úrovni A1 zatím proběhlo jen na malém
vzor ku studentů (řádově desítky), ten to vzo rek navíc ne l ze po važovat
za zce la reprezentativní ze dvou důvodů. Prvním je stejná mateřština
kandidátů (ruština ne bo kazaština), druhým je shodný věk a zaměření
kandidátů (stu den ti ve věku 16–18 let). Přesto už to to pretestování
ukázalo slabší místa ústní zkoušky a po ve de k přehodnocení někte-
rých aspektů (např. zda zkoušet jednotlivě či po dvojicích, délka
zkoušky, počet úloh) a vy vo la lo řadu otázek či úprav, než doj de k dru-
hému pretestování nové ve rze.

V neposlední řadě jsme si vědomi, že nás čeká ještě mno ho úkolů:
pretestování upravené ve rze zkoušky, výběr reprezentativního vzor ku 
potenciálních kandidátů, proškolování examinátorů, příprava do sta-
tečného množství materiálů pro třetí (a popř. i dru hou) úlohu. V ne-
poslední řadě pak bu de do bu do u c na třeba po sky t no ut potenciálním
kandidátům možnost seznámit se se stru ktu rou (celého) te stu, s je ho
staršími ve rze mi, případně si ho „nanečisto” vyzkoušet.
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Kateřina VLASÁKOVÁ

Pra ha

Čeština jako cizí jazyk  úroveň A1.
Fonetika a prostředky vyjadřování mo da li ty

V ro ce 2005 se podařilo dokončit po pis prvních čtyř úrovní češtiny
ja ko cizího ja zy ka, a to v kategoriích tzv. uiva te le základů ja zy ka
(úrovně A1 a A2) a samostatného uiva te le (úroveň B1 by la pro
češtinu publikována ji v roce 2001, v ro ce 2005 ji následovala úroveň 
B2). Všechny po pi sy vycházely ze Společného evropského referenč-
ního rámce.

Úroveň A1, její po pis vznikl ja ko zakázka MŠMT LS0303, před-
stavuje ne j niší úroveň generativního ovládnutí ja zy ka, zjednodušeně
řečeno „základy ja zy ka”. Pro to jsme mi mo jiné přihlíeli i k to mu, e
se uiva tel A1 ve l mi málo setká s četbou textů (pod le Referenčního
rámce rozumí krátkým, jednoduchým sdělením na pohlednicích a roz- 
pozná např. v nápisech známá jména, slo va, fráze, rozumí krátkému
po pi su ne bo jednoduše psaným pokynům) ne bo s vytvářením psaných 
komunikátů (dokáe předat osobní da ta a na psat jednoduchý text na
po hled ni ci), kde se uívá postojových predikátorů uvedeného ty pu
častěji ne v pro je vech mluvených, zejména dialogických – a přede-
vším ty má uiva tel A1 zvládnout.

1. Pre zen ta ce fonetického plánu

Do pu b li ka ce Čeština ja ko cizí ja zyk. Úroveň A1 jsme zařadili
fonetický po pis češtiny. Má po mo ci zma po vat, které fonetické je vy
potřebují uivatelé A1 zvládnout, ale upozorňuje i na je vy širší, se
kterými se mo hou se t kat (to se týká např. slovního přízvuku a ka den -
ce).

Na pro stou no vin ku představuje zařazení ka pi tol, které se zabývají
fonetickými chy ba mi u nerodilých mluvčích s přihlédnutím k mateř-
štině uiva te le, a dále ka pi tol, které prezentují české hlásky na pozadí
fonetických plánů jiných „velkých” jazyků.

Fonologická ko m pe ten ce za hrnu je pod le Společného evropského
referenčního rámce zna lo sti a do ved no sti vnímat a pro du ko vat zvu ko-
vé jed no t ky (fonémy) ja zy ka a je jich re a li za ci v určitých kon te x tech
(alo fo ny), dále fonetické ry sy, které odlišují fonémy, ja ko v češtině
např. znělost, la bia li za ce. Zvládnutí pro zó die v češtině na úrovni A1
uvauje me jen ve ve l mi omezené míře.

Po vauje me na opak za klíčové, aby si uiva tel na úrovni A1 os vo -
jil přinejmenším ta ko vou výslovnost, která umoní porozumění ro di-
lým mluvčím. Sám po tom rozumí pečlivé, zřetelně artikulované a po -
ma lu vyslovované promluvě, často s delšími po mlka mi, aby uiva tel
mohl po cho pit význam.

Pro mnohé uiva te le A1 bu de nezvyklé těsné sepětí českého fo ne -
tického plánu s grafickým systémem. Přesto je dle našeho názoru
třeba vy va ro vat se vydávání hlásek za li te ry a na opak, jak se děje
v mnohých učebnicích češtiny pro ci zin ce.

Předpokládáme, e uivatelé A1 bu dou znát některé české hlásky,
moná do kon ce je jich většinu, ze své mateřštiny, případně z mediač-
ního ja zy ka (zde uvauje me především o angličtině). Je te dy třeba
soustředit se zejména na odlišnosti výchozího a cílového ja zy ka.

Při fonetickém po pi su češtiny jsme vycházeli především z po stu-
pů, které u nás představila Z. Palková. Představujeme te dy systém
českých vokálů, diftongů a konsonantů, přičem zdůrazňujeme spe ci -
fi ka české výslovnosti.

U 10 vokalických fonémů po uka zu je me zejména na délku, která
má v češtině fono logi c kou pla t nost. Zdůrazňujeme, e délku v ád-
ných slabikách neovlivňuje přízvuk (opro ti např. ruštině). Podobně
jsme upo zo r ni li na ústní re a li za ci všech českých vokálů (pro ti nazální
re a li za ci některých vokálů např. ve francouzštině), na ne e xi sten ci
neutrálního vokálu [ ] a jed no t nou výslovnost grafémů i a y ja ko [i]
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a na opak dvojí gra fi c kou re a li za ci [u:] ja ko ú či ů (s uvedením přísluš-
ných pra vi del pro di stri bu ci).

V samostatných podkapitolách se věnujeme výslovnosti di, ti, ni a
slabikám s tzv. měkčícím (v gra fi ce označovaným) ě, výslovnosti
dvou vokálů uprostřed slo va a vo ka li za ci pre po zic.

Jak pa tr no, snaili jsme se, aby ka pi to la týkající se výslovnosti
měla maximální vyuití v pra xi. Pro to je vše do loeno i mnostvím
příkladů, které se ale snaí brát v po taz slovní zásobu předpokládanou
na úrovni A1. Např. pro de mon stra ci fonologické délky v češtině jsme 
zvo li li příklady děkuji [ďekuji] – děkují [ďekuji:]; mi, my [mi] – mí
[mi:], spi [spi] – spí [spi:], byt [bit] – být, bít [bi:t]. Pro shod nou re a li -
za ci i a y ve výslovnosti uvádíme příklady ho mo fon bít a být [bi:t], mít
a mýt [mi:t], mi a my [mi], psi a psy [psi]. Důleitost rozlišovat ve
výslovnosti di, ti, ni a dy, ty, ny uka zu je me např. na dvojicích Ka na-
ďani – Kanaďany, oni – ony, ti – ty.

Uvádíme i obecněčeské úení [e:] na [i:] (např. [po li:fka], [mli:ko], 
[ma li:ho]), pro toe se s ním i uivatelé A1 během krátkého po by tu
setkají, zejména bu do u - li se nacházet v blízkosti hlavního města ne bo
přímo v něm. V ádném případě ovšem nezastáváme názor, e by se
to to úení mělo týkat také je jich pro du kce, mj. pro to, e ry sy obecné
češtiny jsou pro rodilého mluvčího signálem dobrého ovládnutí ja zy -
ka (přinejmenším v ob la sti některých dovedností), co ho nutí zvýšit
mluvní te m po a přejít ze standardní pod oby ja zy ka do pod oby sub -
standardní. Při uívání substandardních fo rem ja zy ka se to ti pro
mnohé mluvčí vytrácí signál „jsem ci zi nec”.

Ce lou ka pi to lu týkající se fonetické pre zen ta ce doplňuje po pis
jednotlivých vokálů, diftongů i konsonantů, a to s mnostvím příkla-
dů. Uvádíme vdy případ, kdy se daná hláska re a li zu je na začátku slo -
va, uprostřed slo va a na je ho kon ci (po kud jsou všechny ty to po zi ce
v češtině za sto u pe ny). Zároveň po uka zu je me i na re a li za ci gra fi c kou
(např. pro hlásku [i] uvádíme všechny tři po zi ce, a to jak pro re a li za ci
grafémem i, tak pro re a li za ci grafémem y).

U konsonantického systému by lo třeba upo zo r nit na asi mi la ci
znělosti a neu tra li za ci znělosti, uvádíme např. dvo ji ce led a let [let], jih

a jich [jix], se kterými se uivatelé A1 jistě setkají. Upozorňujeme i na
progresivní asi mi la ci, která v češtině není tak častá. Ovšem např.
neznělá výslovnost [ř] můe svádět uiva te le k re a li za ci hlásky ja ko
[r] (ten to jev lze často po zo ro vat např. u ruských studentů).

Hlásky [x], [h] a [ř] působí ve výslovnosti mno ha nerodilým
mluvčím, zejména těm, kteří je neznají ze své mateřštiny, mnohé
potíe. Pro to jsme zařadili detailní po pis re a li za ce těchto hlásek.

Věnujeme se rovně zjednodušování konsonantických sku pin (ui-
vatelé se setkají např. se zjednodušenou výslovností tvarů slo ve sa být
[sem], [si], [sme], [ste], sou], dce ra [ce ra], přijď [priť]. Se zdvojenými 
kon so nan ty se uivatelé A1 pravděpodobně setkají v mno hem menší
míře, případně vůbec ne (např. uvědomme [uv je dom me], An na [ana],
měkký [mňeki:]).

Podrobněji se věnujeme slovnímu přízvuku, pro toe se je ho umís-
tění v různých jazycích liší. Čeština patří me zi tzv. ja zy ky s pevným
(stálým) přízvukem, který se ustálil na první sla bi ce (pro ti polštině,
francouzštině atd.). Na to je třeba u uivatelů A1 dbát a upo zo r nit je na 
případné ne s ho dy s je jich mateřštinou.

V češtině musíme také upo zo r nit na po lo hu slovního přízvuku
v případě spojení pre po zi ce se jménem, kdy se přízvuk kla de – např.
opro ti polštině – na pre po zi ci. (Pro úplnost uvádíme i výjimky, ačkoliv 
se s ni mi stu den ti na úrovni A1 nesetkají.) Detailně se věnujeme
postavení en kli tik v češtině, ne boť má nezřídka zásadní význam pro
porozumění při se g men ta ci pro mlu vy při per ce pci.

Okrajově se věnujeme ka den ci, ne boť na úrovni A1 uvauje me po -
uze o zvládnutí klesavé ka den ce pro výpověď oznamovací a ka den ce
stoupavě klesavé (na úrovni A1 po uze pro doplňovací otázky), an ti ka -
den ci předpokládáme na této úrovni po uze pro zjišťovací otázky.
Zvládnutí po lo ka den ce na dané úrovni ne po vauje me za nutné, i kdy
ji jazykově nadaní stu den ti mo hou snad no „po chy tit”.

Za největší přínos Pre zen ta ce zvukové stránky po vauje me zpra -
cování typických fonetických chyb u nerodilých mluvčích. Zde jsme
vycházeli z bohatých zkušeností autorů z výuky cizinců různých
národností. Podrobně je pak český fonetický plán zpracován na pozadí 
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anglického, německého, francouzského, španělského, portugalského,
ruského a v neposlední řadě polského. Takové rozdělení nám umoni -
lo poukázat na typické chy by, kterých se dopouštějí mluvčí s da nou
mateřštinou. Např. u polštiny nám to to zpracování umoni lo upo zo r -
nit mj. na pro ble ma ti ku dodrování kvan ti ty, výslovnost [i] a [y] ja ko
negativní trans fer z polštiny, dále na fonologický pro ti klad [h] a [x],
výslovnost [ř], sy ka vek [š], [č] a [],  sla biko tvo r nost r, l. Problémy
Polákům činí i výslovnost některých zdvojených souhlásek (srov.
polské pan na [pan na] pro ti [pa na]) a různé postavení přízvuků v obou
jazycích.

Při zpracování Pre zen ta ce zvukové stránky jsme váhali, jak široce
má český fonetický systém představit. Vzhle dem k to mu, e po pis
úrovně není určen přímo uivatelům ja zy ka, snaili jsme se o co
nejvýstinější zachycení všech důleitých či problematických oblastí
a jevů. Snaili jsme se o ucelený přehled, to ovšem neznamená e se
stu dent či uiva tel ja zy ka musí nutně se všemi seznámit. Ro li bu de
také bez po chy by hrát cha ra kter uiva te le ja zy ka, důvod, proč se učí
česky, s ja kou sku pi nou rodilých mluvčích se bu de stýkat, v které části 
České re pu b li ky bu de pobývat at d.

2. Prostředky vyjadřování mo da li ty

Vzniklý po pis předkládá mj. materiál, který mají uivatelé této
úrovně ovládnout. Do to ho to materiálu pochopitelně spadá i vyjadřo-
vání mo da li ty. Vzhle dem k pro sto ru vymezenému na náš příspěvek se
bu de me detailně zabývat jen mo da li tou jistotní, která vyjadřuje míru
ji sto ty mluvčího o pra vdi vo sti sdělovaného ob sa hu.

Jistotní modalitě jsme se věnovali v Jazykových funkcích, v ka pi to -
le Vyjadřování postojů, v pod ka pi to le Jistotní mo da li ta. Kromě mo da -
li ty jistotní předpokládáme, e si uivatelé A1 osvojí i některé pro-
středky mo da li ty deontické (vyjadřuje nu t nost a monost z hle di ska
společenských etických principů apod.) a voluntativní (vyjadřuje nu t -
nost, monost a záměr).

V našem příspěvku chápeme mo da li tu ja ko lexikálně-gramatickou 
ka te go rii (ni ko liv úzce např. ja ko Pa l mer, který ji ome zu je po uze na

ka te go rii gra ma tic kou), a to mj. z to ho důvodu, e naším cílem by lo,
aby uivatelé úrovně A1 měli k di spo zi ci omezený repertoár jed no du-
chých a frekventovaných prostředků, kterými mo hou různé ty py mo -
da li ty vyjadřovat.

2.1. Postoje jistotně modalitní

Mluvčí sděluje propoziční ob sah výpovědi1 s různou mírou ji sto ty
o je ho pla t no sti. Míra ji sto ty se po hy bu je od stoprocentní (plné) ji sto ty 
přes vy so kou a střední ji sto tu a k jistotě nízké, te dy vlastně nejistotě.
Snaili jsme se studentům A1 po sky t no ut prostředky pro vyjádření
všech čtyř stupňů ji sto ty, ale zároveň je zbytečně nezatíit mnostvím
více či méně synonymních prostředků.

Po kud mluvčí podává adresátovi nějaký ob sah ja ko ne plně jistý,
vdy to ve výpovědi in di ku je. Po kud je o pla t no sti ob sa hu plně
přesvědčen, ob vy kle to ni jak nesi gna li zu je (viz níe).

Jistotně modalitní po sto je můe mluvčí ap li ko vat jak na kladný,
tak na záporný propoziční ob sah (např. Určitě přišel pro ti Určitě
nepřišel), a to jak nepodmíněný, tak podmíněný. Zna lost kondicionálu 
ovšem pro úroveň A1 nepředpokládáme (s výjimkou ve l mi ome ze-
ného počtu slo ves, ja ko např. chtěl/chtěla bych, které se stu den ti
víceméně bu dou učit ja ko fráze).

Jak uvádí autoři Mlu v ni ce češtiny (1987), jistotně modalitní po sto -
je mo hou být vyjadřovány speciálními predikátovými výrazy (pre di-
kátory, slo ve sy), te dy odděleně od propozičního ob sa hu. Pak má
výpověď stru ktu ru souvětnou (přesněji stru ktu ru souvětí podřadného,
kde po sto jový predikátor zaujímá po zi ci věty hlavní a propoziční ob -
sah je pak ztvárněn fo r mou věty vedlejší uvedené ob vy kle spo j kou
e).

Domníváme se, e ten to typ vyjádření je pro stu den ty, kteří začí-
nají stu do vat češtinu, obtíný, pro to jsme jej ome zi li na mi ni mum (ke
konkrétním postojovým predikátorům v A1 viz níe). Zdá se nám
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jednodušší vyjádření jednotlivých stupňů ji sto ty pomocí různých pro-
středků lexikálních a gramatických. Gramatické prostředky však pro
úroveň A1 v to m to případě nepředpokládáme, ne boť stejný po stoj lze
vyjádřit pomocí omezeného repertoáru lexikálních prostředků, je jich
uití je pro stu den ta méně náročné.

Postojové predikátory vyadují valenční po zi ci pro pa tri ci pant
mluvčího, a to buď ve formě syntaktického sub stan ti va v no mi na ti vu
ne bo da ti vu. Vzhle dem k to mu, e jsme se ve všech oddílech, zejména
v Jazykových funkcích, po ku si li uití da ti vu ome zit (snaíme se o ma-
ximální vyuití no mi na ti vu a aku za ti vu, co jsou ob vy kle první dva
pády, se kterými se stu den ti češtiny ja ko cizího ja zy ka seznámí),
vyhýbáme se slovesům, která mají va len ci s da ti vem (Zdá se mi
apod.). Ta to stru ktu ra je také pod le našeho názoru obtíná z to ho
důvodu, e můe být pro stu den ta těko uchopitelná, neprůhledná,
zejména nedi spo nuje - li je ho mateřština ob do bnou stru ktu rou, pro toe
v češtině v těchto případech mluvčí nezaujímá po zi ci sub je ktu.

Existují ovšem i postojové predikátory, které valenční po zi ci pro
výraz specifikující pa r ti ci pant mluvčího ne vyadují (většinou jde
o analytické predikátory ty pu „sponové slo ve so + ad je kti vum”). Ty
však v podstatě pro A1 po vauje me za nadbytečné a stu den ta zby-
tečně zatěující, ne boť stejný jistotně modalitní po stoj dokáe vyjádřit 
jednoduššími prostředky, např. je jisté, e…= jistě, určitě; je moné =
moná atd. Modální částice bývají po vaovány za je den z typických
prostředků vyjadřování různých hod not jistotně modalitních postojů,
pro to dle našeho názoru tvoří jádro prostředků, které by měl stu dent
A1 pro vyjádření jistotní mo da li ty zvládnout (konkrétní příklady viz
níe).

Uiva tel A1 se spoléhá na vstřícnost a po moc svého komunikač-
ního pa r t ne ra, pro to předpokládáme, e často bu de spíš zaujímat sta -
no vi sko k něčemu vyřčenému, ne fo r mu lo vat vlastní jistotně mo da-
litní po stoj. Uvádíme te dy, jak můe stu dent re a go vat na určitý (jiným
mluvčím prezentovaný) propoziční ob sah, např.

(Zítra bude pršet.)  To si nemyslím.

(Bude to v pořádku.)   To těko.

(Vrátí se.)  To sotva.

Stu dent bu de aktivně dávat přednost zřejmě jed no mu, maximálně
dvěma prostředkům; pro vyjádření daného stupně ji sto ty uvádíme
více frekventovaných prostředků (pro úroveň A1 ne více ne tři pro
kadý stupeň ji sto ty), aby chom měli ji sto tu, e stu dent přinejmenším
porozumí svému komunikačnímu par t ne ro vi.

Zdůrazňujeme, e na ne j niší úrovni generativního ovládnutí ja zy -
ka, te dy na úrovni A1, neočekáváme ko m bi na ce různých prostředků
lexikálních a gramatických, co také často vyadu je rozvinuté ko g ni-
tivní myšlení a scho p nost abs tra kce.

2.2. Plná jistota

Po kud mluvčí adresátovi pre zen tu je nějaký ob sah ja ko jistý, není
třeba tu to ji sto tu ve výpovědi sig na li zo vat, např. Iva a Zdeněk se
rozešli. Bo hu mil se ení. Uivatelé A1 te dy vystačí s in di ka ti vem.

V polemickém kon te x tu můe mluvčí své přesvědčení o pla t no sti
propozičního ob sa hu vyjádřit explicitně: Vím, e (+o)/(–o). Předpo-
kládáme, e všichni uivatelé A1 by si měli os vo jit fráze To vím, resp.
To nevím ja ko re a kci na sdělovaný ob sah. Domníváme se také, e stu -
den ti by měli zvládnout uití predikátoru vím, např. Vím, e se Iva
a Zdeněk rozešli. Hovoří pro to mj. i fakt, e hojně pouívaná učebnice 
I. Reškové a M. Pintarové Com muni ca ti ve Czech (2000) uvádí kon ju -
ga ci slo ve sa vědět a je ho spojení s vedlejší větou u v druhé le kci, kde
také probírá rozdíl me zi slo ve sy znát, vědět, umět. „Znalostí” se
zabýváme ve Vyjadřování postojů v samostatné pod ka pi to le Zna lost.
Stu dent A1 si te dy bu de s to – na základě znalostí z jiných ka pi tol – po -
mo ci i formulací ty pu Vím (resp. Nevím), e (+o)/(–o), např. Vím, e
máš se stru. Vím, e nemáš bra tra.

2.3. Vysoký stupeň přesvědčení

Ačkoliv vzhle dem k ty po lo gii češtiny nemůe úroveň A1 výrazně
potlačit gra ma ti ku, snaili jsme se ome zit repertoár zvládnutých gra -
matických prostředků na mi ni mum, a to i v případě vyjadřování (ne jen 
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jistotní) mo da li ty. Pro to u vysoké ji sto ty (tj. stupeň přesvědčení o pla t -
no sti propozičního ob sa hu se blíí 100%) dále počítáme s vyjádřením
pomocí prostředků lexikálních, a to s epistémickými částicemi jistě
a určitě, které stu den ti bu dou znát ja ko prostředek pro vyjádření so u -
hla su (Přijdeš?  Jistě.) a které se také vyskytují v příslušných pod-
kapitolách zabývajících se so u hla sem (popř. ne so u hla sem).

Na druhé straně jsme si plně vědomi úskalí, které představuje
postavení jistotní částice ve větě, a to zejména v sou vi s lo sti s jistotní
mo da li tou totální (Co dělá Kája?  Kája určitě od jel do Pra hy) a par- 
ciální (Co dělá Kája?  Kája od jel určitě do Pra hy).

Předpokládáme si ce zna lost modálních slo ves mu set i mo ci, ale
počítáme s je jich uitím především pro vyjádření mo da li ty deontické,
resp. voluntativní. Domníváme se, e pro stu den ta bu de snazší –
zejména myšlenkově – fo r mu la ce Určitě přijede zítra ne Musí přijet
zítra, kde navíc in ter pre ta ce (zda se jedná o mo da li tu de on tic kou,
voluntativní, či jistotní) záleí na si tu a ci a/ne bo kon te x tu.

Uvědomujeme si, e mno ho jazyků vyjadřuje jistotní mo da li tu
také modálními slo ve sy ja ko čeština. Sro v ne j me např. anglické John
must be the re by now (mo da li ta jistotní, pro ti You must co me in now –
mo da li ta deontická). V češtině lze ob sah John must be the re by now
vyjádřit modálním slo ve sem (Teď u tam John musí být.) stejně dobře
ja ko pomocí epistemické částice: John tam u určitě/jistě je. Domní-
váme se, e pro úroveň A1 postačí druhé, snad jednodušší vyjádření,
mj. i z to ho důvodu, e vysoký stupeň přesvědčení mluvčího o nep la t -
no sti propozičního ob sa hu můeme vyjádřit buď kladným slo ve sem
mu set a negovaným in fi ni ti vem, ne bo záporným slo ve sem mo ci
a kladným in fi ni ti vem (např. Mu sel ten do pis nečíst/Ne mohl ten do pis
číst).

Tím se dostáváme k vysokému stu p ni ji sto ty o nep la t no sti ob sa hu,
kde počítáme s postojovým predikátorem Po chy bu ju, e (+o)/(–o).
Pro toe pro postojový predikátor musí mj. pla tit, e je den z pa r ti ci-
pantů je mluvčí a e temporálně je ten to predikátor fixován na mo -
ment pro mlu vy (Grepl 1979a, s. 83), můeme vyloučit, e se stu dent
setká – v případě jistotní mo da li ty – s jiným tva rem ne po chy bu ju.

Tu to stru ktu ru se te dy učí ja ko frázi. Navíc slo ve sa s příponou -ova-
jsou nekomplikovaná co se týče časování.

Zvolenými prostředky pro vyjádření vysokého stupně přesvědčení
o pla t no sti a nep la t no sti propozičního ob sa hu se navíc na úrovni A1
vyhýbáme těko stem plynoucím z to ho, e obě hod no ty představují
opačné pó ly. Vysokému stu p ni přesvědčení o pla t no sti (+o) odpovídá
vysoký stupeň přesvědčení o nep la t no sti (–o) a obráceně, např. Jsem
přesvědčen, e kouřil/Ne j sem přesvědčen, e nekouřil. To je však pro
A1 zbytečně komplikované. Pro toe se v našem pro je ktu prostředky
nepřekrývají (vysoký stupeň ji sto ty – určitě, jistě; vysoký stupeň po -
chy b no sti – Po chy bu ji, e…, popř. To těko, To so t va), předcházíme
u cizinců potíím spojeným s po la ri tou těchto dvou hod not (viz
uvedený příklad).

2.4. Střední stupeň jistoty

V to m to případě lze ji sto tu mluvčího parafrázovat ja ko Myslím, e
(+o)/(–o). To je také způsob vyjádření středního stupně ji sto ty, které
pro A1 předpokládáme. Střední stupeň přesvědčení mluvčího o ne-
pla t no sti (+o)/(–o) můe pak uiva tel vyjádřit ja ko Nemyslím, e
(+o)/(–o). Uití myslím ja ko vsu v ky ne u vauje me (Petr přijel myslím
v pátek).

Na úrovni A1 ne l ze počítat s ádnými gramatickými prostředky
pro vyjádření středního ani nízkého stupně ji sto ty, ja ko je uití fu tu ra
(Ty ho din ky bu dou rozbité) a některé ustálené syntaktické fo r my
vzniklé v důsledku osamostatňování vedlejších vět (e přišel Da vid
včera pozdě!, Ja ko by někdo zvo nil? – zde navíc s polokadencí, kte rou
pro A1 nepředpokládáme, Aby nepřišel na trénink?!).

Pro to jsme zvo li li ještě je den prostředek, a to jistotní částici asi,
kte rou vzhle dem k její fre k ven ci v mluvených te x tech po vauje me za
vhodné ovládat aspoň pasivně. Záměrně se vyhýbáme poměrně fre k -
ventované pa r ti ku li snad, a to především pro její mnohoznačnost. Ve
fun kci prostředku jistotní mo da li ty ko re spon du je s predikátorem do u-
fám, ovšem můe nabývat také významu údajně, prý.
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2.5. Nízký stupeň jistoty

Nízký stupeň ji sto ty znamená vlastně vysoký stupeň po chy b no sti.
Vzhle dem k dříve publikované úrovni B1 ji parafrázujeme ja ko Je
moné, e (+o)/(-o), ale z ji výše uvedených důvodů dáváme pro A1
přednost jistotním částicím (moná a třeba). Domníváme se však, e
v to m to případě lze po le mi zo vat o tom, zda jde skutečně o stupeň ji -
sto ty nízký.

2.6. Cizí mínění

Mluvčí se můe od pla t no sti určitého propozičního ob sa hu di stan -
co vat, po kud dá na je vo, e in fo r ma ce pocházejí z jiného zdro je. Ze
slo ves s významem předávání in fo r ma ce bu dou stu den ti na úrovni A1
znát slo ve so říct/říkat a psát. Pro toe nepředpokládáme zvládnutí pa -
si va, a to ani reflexivního, uiva tel A1 musí vdy zdroj informací jme -
no vat (Mi chal říká, e Ondřej stu du je ma te ma ti ku) ne bo uít 3. os. pl.
(V novinách píšou, e přijede hodně turistů). Ze slo ves s významem
získávání in fo r ma ce by chom mo hli uvaovat o slyšet, ovšem ex p li cit-
ně jej v této části neuvádíme. Stu den ti se s tímto slo ve sem setkají
v jiných podkapitolách a záleí na zváení učitele a na scho p no stech
studentů, zda se naučí slo ve so pouívat i pro vyjádření cizího mínění.
Nejjednodušší vyjádření pak pro ně bu de zřejmě představovat částice
prý. O problematické (z hle di ska ci zin ce) částici snad viz výše. Slo ve -
so mít v modálním významu pro tu to úroveň ne u vauje me, podobně
ja ko ne u vauje me ostatní modální slo ve sa pro vyjádření jistotní mo -
da li ty.

2.7. Postoje naděje a obavy

Vyjadřování naděje a oba vy stojí na pomezí me zi po sto ji jistotně
modalitními a preferenčními. Spo lu s ne ji sto tou implikují i různý
stupeň zájmu mluvčího na re a li za ci/ne rea li za ci ob sa hu výpovědi. My
se jim v po pi su věnujeme v rámci pod ka pi to ly Emocionální po sto je.
Domníváme se, e se stu den ti pro vyjádření naděje vystačí s Doufám,

e (+o)/(–o), např. Doufám, e Fan da přijede, Doufám, e Mi rek
nepřijede. Pro vyjádření oba vy jsme zvo li li Bojím se, e (+o)/(–o)
a Mám strach, e (+o)/(–o).

3. Závěrem

Uvědomujeme si, e roz sa hem odpovídá námi zpracovaná pod ka -
pi to la Jistotní mo da li ta spíše anglické ve rzi úrovně A2. By lo však
třeba mít na paměti několik faktů.

Zaprvé by la ji pro češtinu zpracována prahová úroveň B1 (srov.
Prahová úroveň... 2001). Po kud z této úrovně abs tra hu je me tak, e
me zi úrovní A1 a B1 počítáme ještě s úrovní A2, její po pis vzni kal
paralelně s A1 (a B2), musíme prostředky vhodně odstupňovat. Jistě
by ne by lo moné, aby me zi A1 a A2 byl obrovský skok, avšak úroveň
A2 u počítá s prostředky pro vyjádření všech stupňů ji sto ty.

Zadruhé ne e xi stu je anglický po pis A1, chybí te dy pilotní ve rze. Je
třeba si také uvědomit, e pro ti angličtině je repertoár prostředků pro
vyjádření jistotní mo da li ty v češtině mno hem širší. I to je důvod, proč
u kadého stupně mo da li ty počítáme aspoň se dvěma prostředky pro
její vyjádření.

Zatřetí je třeba si uvědomit, e většina uvedených lexikálních,
popř. gramatických prostředků ne bu de pro stu den ty nová, je jich zna -
lost předpokládáme i v jiných kapitolách. Navíc tam, kde jsme se
obávali sloitějších myšlenkových operací ne bo matoucí neko re spon -
den ce s mateřštinou (popř. mediačním ja zy kem) – zejména uití
modálních slo ves pro vyjádření jistotní mo da li ty –, doporučujeme os -
vo jit si prostředky méně komplikované, především epistémické čás-
tice. V neposlední řadě jsme vycházeli z potřeb uiva te le češtiny na
úrovni A1.

Vzhle dem k to mu, jak různorodou skla d bu studentů A1 před-
pokládáme (od turistů přes stu den ty na studijních po by tech v ČR a fy -
zi c ky pracujících a k diplomatům apod.), lze předpokládat, e někteří 
vystačí jen s omezeným repertoárem prostředků pro vyjadřování růz-
ných stupňů ji sto ty. Důleitou ro li bu de také hrát vzdálenost mateř-
štiny, případně mediačního ja zy ka, a češtiny. Předpokládáme, e Slo -
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vané zvládnou veškerý materiál uvedený v po pi su české ve rze úrovně
A1 zhru ba za 80 ho din, zatímco Neslované si za ste j nou do bu osvojí
asi po lo vi nu.

Pro to jsme také pro úroveň A1 značně ome zi li repertoár pro-
středků vyjadřujících různé stupně jistotní mo da li ty. Za jádro po -
vauje me prostředky lexikální, a to zejména epistémické částice (ur-
čitě, jistě, asi, třeba, moná), méně jistotní predikátory (Myslím/
/Nemyslím, e…) a vyloučili jsme uití modálních slo ves mu set a mo -
ci, popř. nesmět, a mít. Gramatické prostředky pro vyjádření jistotní
mo da li ty po vauje me pro úroveň A1 za příliš sloité, zejména uití
ustálených syntaktických stru ktur vzniklých v důsledku osa mo stat-
ňování vedlejších vět (zde je navíc pro ci zin ce obtíné os vo jit si in to -
na ci).
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Jo sef LÍNEK

Pra ha

Syn tax a spojovací prostředky na úrovni A1

Roz sah syntaktických znalostí, které musí stu dent zvládnout, aby
dosáhl úrovně A1 (Bre a kt hro ugh), je částečně definován de skri p to ry
ve Společném evropském referenčním rámci pro ja zy ky (Společný ev -
ropský... 2002; da le SERRJ)  a materiálově vy me zen v po pi su úrovně
A1 (Hádková, Línek, Vlasáková 2005, s. 262–267). SERR vyadu je,
aby A1 by la úrovní  a g r a  m a t i  c  k o u .  Jak ji by lo naznačeno
v Češtině ja ko cizím ja zy ku – úroveň A1 (srov. Hádková, Línek,
Vlasáková 2005, úvod ke ka pi to le Gramatické mi ni mum na s. 244),
v případě českého ja zy ka, pro něj je charakteristická výrazná fle kti v -
nost, se bez gramatických znalostí zce la obejít ne l ze, co platí i pro
syn tax. Komunikáty, s ni mi se bu de stu dent (zpočátku převáně ja ko
re ce p tor) setkávat, bu dou mít často po va hu eliptických výpovědí.
Nezřídka půjde o jediný tvar (např. aku za tiv jména), který překladový
slovník neuvádí. Syn ta ktic kou průpravu pro to musí provázet po stup-
né zvládání morfologického mi ni ma. Nu t nost zvládnout omezené
mnoství gramatických pra vi del však neznamená, e výběr ja zy ko-
vých funkcí (základních účelů, k nim nerodilý mluvčí bu de uívat
českých jazykových prostředků při ko mu ni ka ci) pro úroveň A1 bu de
záviset na roz sa hu gramatických znalostí. Mělo by to mu být právě na -
opak. Ne j pr ve je třeba sta no vit, jaké fun kce má ja zyk na dané úrovni
plnit, a te pr ve následně zvo lit potřebný jazykový materiál a gra ma-
tická pra vi d la.

Syntaktická sta v ba výpovědí je na úrovni A1 dána repertoárem
jmenných a slovesných tvarů, je jich zna lost se u studentů předpo-
kládá. Jde zejména o singulárové a plurálové tva ry no mi na ti vu, ge ni ti -
vu a aku za ti vu jmen a indikativní tva ry slo ves (převáně im pe r fe ktiv-

ních). Přestoe stu den ti úrovně A1 bu dou pra co vat po uze s ve l mi
omezeným so u bo rem lingvistických termínů, je třeba, aby si zřetelně
uvědomovali, k jakým jazykovým jevům termíny odkazují. 

1. Věta a nevětná výpověď

Me zi klíčové po j my, které se vztahují k syn ta xi na úrovni A1, bez -
po chy by patří věta. Větu je třeba hned zpočátku pre zen to vat ja ko
intonačně uzavřenou ja zy ko vou jed no t ku, která ob sa hu je finitní tvar
slo ve sa, te dy tvar, který je s to fun go vat ja ko predikát ne bo je ho
verbální součást (spo na). Čím dříve si stu dent uvědomí centrální
postavení predikátu v české větě a skutečnost, e určitý tvar slo ve sa
roz ho du je o tom, ja kou věta bu de mít sta v bu a jaké par ti ci pan ty bu dou
tvořit její základovou větnou stru ktu ru (dále ZVS), tím snáze a ry chle -
ji pozná, co lze z věty vy pu stit, ani by po zby la správnosti, a co ni ko li.
Snad no také iden ti fi ku je nevětné výpovědi (většinou citoslovečné –
Pst! Ha ló?) a v mluvené ko mu ni ka ci ve l mi běné eliptické věty
(V práci, Zajímavou)1. 

2. Věta podmětová a bezpodmětá

Nejběněji uívaným ty pem výpovědi bu de na úrovni A1 věta
jednoduchá s neko mpli kova nou stru ktu rou. Ve d le vět s podmětem se
stu den ti seznámí rovně s větami, je jich predikát postrádá le vo stran -
nou valenční po zi ci (věty bezpodměté). Výčet ZVS bez podmětové
po zi ce pro A1 je uve den v po pi su úrovně (Hádková, Línek, Vlasáková 
2005, s. 262–263). Bezpodmětým větám by měla být při výuce věno-
vána patřičná po zo r nost, pro toe v mno ha (především neslovanských) 
jazycích se ten to typ vět ne vy sky tu je. Přitom jde o frekventovaný druh 
výpovědi, jím mluvčí po pi su je atmosferické je vy (Prší), sta vy (Je
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do ce la te p lo) ne bo proívání sta vu (Je ti zi ma?). Doporučujeme roz-
dělit výklad o bezpodmětých větách na několik etap. S některými
větami bez subjektové po zi ce se stu den ti úrovně A1 setkají ve l mi brzy 
(Ko lik je ti let? – Je mi 27) a bu dou je nejspíše vnímat ja ko jakési
„fráze s proměnnou", ja ko útvary s ne zce la zřetelnou sta v bou, je jich
část se mění v závislosti na kon te x tu:

Otázka: Kolik je ti/vám let?  

V otázce je „proměnnou” dativní tvar zájmena, který označuje ad -
resáta pro mlu vy. Při neformální ko mu ni ka ci volíme singulárový tvar,
při formálním roz ho vo ru tvar plurálový.

Odpověď: Je mi dvacet sedm (let)2.

Do odpovědi je dosazována „proměnná” jiného dru hu (počet let),
její pod oba nezávisí na formálnosti či neformálnosti ko mu ni ka ce. 

Vy loit stru ktu ru větných výpovědí bez podmětu a prostřednic-
tvím jednoduchých pojmů  vysvětlit, e některá slo ve sa netvoří ZVS
s pozicí sub je ktu, pokládáme za ádoucí zejména pro to, aby stu den ti
nezaměňovali bezpodměté věty za věty s nevyjádřeným podmětem. Je 
třeba rovně upo zo r nit na skutečnost, e bezpodměté věty s dativním
objektovým kom p le men tem (mi/ti/vám) vlastně „podmět” (proiva te -
le sta vu) mají, třebae po uze v rovině sémantické. Ek vi va len ty vět-
ných výpovědí ty pu Je ti de set let? či Je vám smu t no? bu dou v řadě
jazyků věty s podmětem (Are you ten?, Are you sad?).

3. Věta jednoduchá a souvětí

Jak ji by lo naznačeno výše, stu den ti „negramatické” úrovně A1
by měli ko mu ni ko vat především prostřednictvím nekomplikovaně
strukturovaných jednoduchých vět a nevětných výpovědí. Seznámí se
ale také s několika spojovacími výrazy, které jim umoní vyjadřovat a
vnímat vztah me zi zm noenými větnými členy ve větě či kla u zi (Petr
a Pa vel studují) a poměr me zi větami v souvětí (Jsem unavený, ale do

školy jdu). Pro úroveň A1 počítáme po uze s omezeným repertoárem
parataktických spo jek signalizujících poměr slučovací (a, ani, ne bo),
odporovací (ale), vylučovací (ne bo – silná di sjun kce naznačena in ter -
punkcí) a příčinně-důsledkový (a tak, tak). Souřadná souvětí by ne-
měla ob sa ho vat více ne dvě kla u ze (hlavní věty). Třetí díl Mlu v ni ce
češtiny (Daneš a kol. 1987, s. 445–446) vy me zu je rozdíl me zi jed no -
du chou větou s několikanásobným přísudkem a souřadným spojením,
a to zejména na základě začleněnosti určitých slovesných tvarů ve
fun kci predikátu. Není nutné, aby stu den ti na úrovni A1 přísně roz-
lišovali me zi větou jed no du chou a souvětím, ale měli by znát valenční
po le probíraných slo ves, aby se vy h nu li kon ta mi na ci va zeb.

Na úrovni A1 je mono uívat i souvětí s větou hlavní a para ta kti c -
ky připojenou vedlejší větou ob sa ho vou, která sub sti tu u je objektový
ko m p le ment. Přísudkem věty hlavní by měly být po uze prézentní tva -
ry slo ves my s let (ne my s let) a vědět (nevědět). Prostředkem signalizují- 
cím nerovnocenný vztah me zi hlavní a vedlejší větou bu de spo j ka e.
Někteří stu den ti bu dou patrně s to po tva ru slo ve sa vědět vyuít ja ko
relativních spojovacích výrazů tázacích slov.

Ukázky podřadných souvětí pro úroveň A1 s vyznačením uitých spojo-
vacích prostředků:

Myslím, e je úterý.

Nevíš, e Jana je moje sestra?

Kde je banka?   Nevím, kde je banka. (Re spon dent vyuívá tázacího
slova jako re la ti va.)

Při výkladu o souvětí nesmíme opo me no ut skutečnost, e některé
spo j ky ovlivňují po zi ci  reflexivních zájmen se a si (tvořících součást
slovesných tvarů) ve větě. Zatímco spo j ky a a ale do následující věty
ja ko by nepatří a slovosledné postavení se/si neovlivňují (Jsem smut-
ná, ale směju se), ostatní spo j ky (ani, ne bo, a tak, e) a re la ti va (co,
kdy, kde aj.) způsobují změnu po zi ce se/si (Čtu kni hu, ne bo se dívám
na te le vi zi). Pro pre zen ta ci postavení re fle xiv se/si (a jiných nepří-
zvučných slov) ve větě se nám jeví ja ko vhodný způsob, který ve své
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učebnici češtiny pro ci zin ce volí Lída Holá (2001, s. 93).  Její so u bor
pra vi del pro tzv. „dru hou po zi ci” by by lo moné ad ap to vat tak, aby
odpovídal roz sa hu jazykových znalostí na úrovni A1.

4. Větné členy

Z větných členů by stu den ti úrovně A1 měli umět po j me no vat
náleitými termíny jen ty, které tvoří součást základových větných
stru ktur (ZVS). Cha ra kte ri stiku typů podmětu a přísudku a přehled
ZVS pro A1 ob sa hu je po pis úrovně (Hádková, Línek, Vlasáková
2005, s. 262–265). 

5. Slo vo s led

Závěrečnou poznámku věnujeme pořádku slov v české větě. Z pra -
vi del, která svazují ji nak relativně volný český slo vo s led, by stu den ti
úrovně A1 měli po znat následující:

1. Shodný přívlastek (tvar ad je kti va či zájmena) stojí většinou před
jménem, které de ter mi nu je (starý dům, ten hotel). Pra vi d la pro
řazení postupně rozvíjejících přívlastků není nutné vykládat v úpl-
nosti. Postačí, kdy si stu den ti zapamatují pořadí  u k a z o v a c í
z á j m e n o  –  p ř i v l a s t ň o v a c í  z á j m e n o  –  a d  j e  k t i  -
v u m  –  d e t e r m i n o v a n é  s u b  s t a n  t i  v u m  (ten náš starý
dům). 

2. Aku za tiv a dativ singuláru reflexivního zájmena se (tvořící součást
slovesné formy) klademe za první přízvučné slovo ve větě. Jedinou
výjimku z tohoto pra vi d la, s ní se stu den ti úrovně A1 seznámí,
tvoří případy, kdy přísudek věty je v 1. nebo 2. osobě préterita
(Díval jsem se na te le vi zi. Včera jsem se díval na te le vi zi.) a re-
flexivní zájmeno se přesouvá za tvar gramatického slovesa být.

3. Stu den ti úrovně A1 by měli získat povědomí o aktuálním větném
členění v češtině. Postačí jednoduché pra vi d lo, e jádro výpovědi
(nové sdělení, k němu směřujeme) na le z ne me většinou v jejím
závěru. Elementární in fo r ma ce o výpovědní dynamičnosti umoní
studentům poznat rozdíl ve významu vět, které se liší jen slovo-

sledným uspořádáním (Přijede dnes proti Dnes přijede), a správně
tvořit eliptické výpovědi (například na otázku Kde bydlí Tomáš?
odpovědět náleitým Tady).
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Mi la da ČADSKÁ

Pra ha

Čeština ja ko cizí ja zyk – úroveň A2
K výběru a třídění jazykového materiálu

se zřetelem k mono stem vyuití po pi su v pra xi

Po pis druhé úrovně jazykové způsobilosti uiva te le základů ja zy -
ka, te dy češtiny ja ko cizího ja zy ka (obecně označované ja ko A2 Wa y -
sta ge), je českou va rian tou obdobně koncipovaných materiálů pro
národní evropské ja zy ky. Kon ce pce to ho to po pi su vychází z důvodů
zachování kom pati bi li ty z anglické pilotní ve rze jazykové úrovně Wa -
y sta ge 1990. Je třeba výslovně zdůraznit, e ne byl důvod k hledání
vlastního metodologického přístupu, nýbr se je vi lo ja ko vhodné
a funkční po ne chat ce l ko vou kon ce pci, která ji by la praxí (v pro je ktu
Wa y sta ge a Thre s hold Le vel) ověřena a osvědčila se. Na druhé straně
však všude tam, kde je po pis jazykových jevů konkretizován, by la
česká ve rze zpracována samostatně s přihlédnutím k po pi su prahové
úrovně češtiny (Prahová úroveň – Čeština ja ko cizí ja zyk). Jde přede-
vším o oddíly popisující tzv. jazykové fun kce (lan gu a ge fun c tions),
obecné po j my (ge ne ral no tions) a specifické po j my (spe ci fic no tions). 
Kon ce pce vychází z předpokladu, e je třeba především vy ba vit stu -
den ty obe cnou způsobilostí potřebnou pro pouívání cizího ja zy ka (tj.
češtiny) na dané úrovni, a tím také vytvořit solidní základ pro další
stu dium ja zy ka. Repertoár jazykových prostředků v roz sa hu úrovně
A2 můe po sky t no ut pro stor pro vyuití ja zy ka dle potřeb a zájmů
kadého stu den ta. Pro to spe ci fi ka ce jazykové úrovně A2 nepřed-
stavuje uzavřený sy la bus. Není ani účelem ome zit scho p nost ko mu ni -
ka ce po uze na výčet situací popsaných v této příručce. 

Ja ko východisko pro výběr jazykového materiálu po slouilo sta -
no vení, výčet a cha ra kte ri stika situací, ve kterých bu de ja zyk s největ-
ší pravděpodobností uíván.

Jde především o následující ob la sti: 

– zajišťování běných potřeb a úkolů,
– poskytování a získávání konkrétních informací,
– vytváření a udrování sociálních a profesionálních kontaktů. 

Při zajišťování běných potřeb a úkolů jde zejména o to, aby uiva -
tel ja zy ka na úrovni A2 dosáhl scho p no sti vést jednoduchý (avšak
smysluplný a k cíli vedoucí) dia log při plánování, zajišťování a re ze r -
va ci různých akcí, či zajišťování nezbytných záleitostí, popř. věcí
v ob la sti kadodenního ivo ta (ja ko je např. cestování, ubytování, ko -
mu ni ka ce na úřadech, nakupování, objednávání jídel a nápojů, vyuití 
volného času aj.).

V ob la sti poskytování a získávání konkrétních informací bu de
studující scho pen pouívat češtinu jed nak při poskytování osobních
údajů (ja ko je např. jméno a příjmení, ad re sa, místo a da tum narození,
zaměstnání atd.); jed nak při zjišťování neosobních informací (ja ko
je např. hledání ce sty, zjišťování informací o důleitých pra vi d lech
a předpisech, o otevíracích hodinách, o různých zařízeních a slubách, 
o mono stech občerstvení atd.).

Při ko mu ni ka ci za účelem vytváření a udrování sociálních a pro -
fesionálních kontaktů se od uiva te le základů ja zy ka na úrovni A2
očekává scho p nost jednoduchým způsobem ko mu ni ko vat:

a) s nadřízenými, kolegy, podřízenými a přáteli; 
b) v oblasti společenského styku; 
c) při výměně informací, názorů, pocitů, přání, týkajících se zejména

záleitostí společenského zájmu, zvláště pak těch, které se vztahují
k osobnímu ivotu a prostředí, k oblíbeným činnostem a k zájmům
či k vyuití volného času a ke společenskému ivotu. 

Předpokládá se, e ve výše uvedených ob la stech bu de stu dent
scho pen cizí ja zyk (tj. češtinu) pouívat v kon ta ktu s rodilými mluv-
čími i s mluvčími uívajícími cizí ja zyk ja ko lin gua fran ca, a to jak
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v ze mi, kde se daným ja zy kem hovoří, tak v jiných zemích, kde se na -
sky t ne příleitost daného ja zy ka (tj. češtiny) pouít.

Dále se předpokládá, e se stu dent dokáe vypořádat s těmi (přede- 
vším jazykovými) poada v ky, které na něj bu dou kla de ny zejména
v situacích, kdy bu de s někým ko mu ni ko vat ne jen přímo (te dy z očí do 
očí), ale i prostřednictvím te le fo nu. 

Je zde i oprávněný předpoklad, e stu dent bu de scho pen v si tu a-
cích, kdy dochází ke ko mu ni ka ci nepřímé, porozumět me ri tu věci,
popř. i některým důleitým tezím psaných či mluvených textů ( např.
prostředky masové ko mu ni ka ce).

Při výběru jazykového materiálu byl dále brán zřetel na ro le, ve
kterých bu dou stu den ti v daných situacích vy stu po vat, a by ly té vza ty 
v úvahu překáky, se kterými se stu den ti bu dou mu set vypořádat. Po -
zo r nost by la pro to na jedné straně věnována těm typům kon ta ktu,
které jsou předvídatelné při rozmluvě s rodilým mluvčím (a to zejmé-
na s rodilým mluvčím v je ho rodné ze mi). Na druhé straně ne by la opo -
me nu ta ani skutečnost, e je třeba pěstovat u stu den ta vnímavost vůči
neočekávaným sociokulturním rozdílům při ko mu ni ka ci me zi ním
a dalšími účastníky. Lze oprávněně očekávat, e stu dent se v dané ze -
mi přizpůsobí kulturním a společenským zvy klo stem a naučí se cho -
vat a jed nat tak, jak to daná si tu a ce vyadu je, tj. pod le určitých
konvencí a předepsaných no rem. 

Ani společenské di men ze uívání ja zy ka (a je jich zvládnutí stu -
den ty, označované ja ko sociokulturní ko m pe ten ce) ne by ly při výběru
a cha ra kte ri stice jazykového materiálu, zvláště pak po kud jde o spo le-
čenské zvy klo sti jazykové, opo me nu ty. Na to m to místě je třeba přede- 
vším zdůraznit, e pro počáteční sta dia osvojování češtiny ja ko cizího
ja zy ka (te dy i na úrovni A2) je vhodné, ba přímo ádoucí, pouívání
relativně neutrálního funkčního sty lu. Je to právě ten to styl, který
rodilí mluvčí s největší pravděpodobností zvolí v průběhu ko mu ni ka -
ce s ci zin ci a očekávají, e bu de nerodilými mluvčími také pouit. Stu -
den ti by pro to měli být ve de ni k obezřetnosti v pouívání formál-
nějších a familiárnějších jazykových prostředků, pro toe je jich ne -

vhodné pouití můe vést k nedorozumění ne bo zesměšnění to ho, kdo
je uívá.

Všechny výše uvedené skutečnosti by ly brány v úvahu při zpra co-
vávání výčtu to ho, co lze pomocí ja zy ka vyjádřit – te dy především v ka- 
pitolách věnovaných Jazykovým funkcím (Komunikativním funkcím
výpovědi), Obecným pojmům a Specifickým pojmům. Ty to ka pi to ly
patří ke klíčovým oddílům celé pu b li ka ce a tvoří základ pro cha ra kte -
ri stiku výstupního stan dar du uiva te le základů češtiny na úrovni A2.

Kadý akt uití ja zy ka vychází z kon te x tu konkrétní si tu a ce a vzta -
hu je se k určité ob la sti ivo ta ve společnosti. V této sou vi s lo sti by lo
třeba zváit, se kterými tématy a podtématy ve vybraných ob la stech
přijde uiva tel základů ja zy ka na úrovni A2 do sty ku a které spe ci fic-
ké po j my vztahující se k různým osobám, předmětům, událostem,
činnostem, institucím či lokalitám bu de potřebovat si os vo jit, aby se
s danými si tu a ce mi vy ro v nal.

Výběr a řazení tematických okruhů se specifickými po j my (pod ob- 
ně ja ko jazykových funkcí a obecných pojmů) v po pi su úrovně A2
vychází ze spe ci fik češtiny, avšak re spe ktu je řazení do sku pin pod le
J. A. van Eka a J. L. M. Tri ma (podobně je to mu té v české ve rzi po pi -
su jazykové úrovně B1 Prahová úroveň – Čeština ja ko cizí ja zyk).

Při po pi su češtiny dané úrovně, te dy i při výběru, řazení a zpra co-
vávání tematických okruhů (podobně ja ko jazykových funkcí) by ly
vza ty mj. v úvahu té po zna t ky vycházející z analýzy existujících
učebnic češtiny ja ko cizího ja zy ka pro začátečníky (tj. korespondující
s úrovní A2). Ukázalo se, e např. výběr témat v podstatě bez ohle du
na cha ra kter učebnic a je jich předpokládaný okruh uivatelů se více
méně opa ku je téměř v kadé učebnici, a to ne jen v češtině, nýbr ve
vícero jazycích (např. náš byt, u lékaře, v re sta u ra ci, na nádraí, v ho -
te lu, můj pracovní den atd.). Témata více méně korespondují s tématy
v po pi sech jazykových úrovní A2 a B1. Rozdíl je však v pre zen ta ci
jednotlivých témat. V učebnicích se ve l mi často můeme se t kat s po -
pisným, vnějškovým, stereotypním a parciálním viděním a podáním
okolní skutečnosti, co ne vdy je ovlivněno sna hou po volbě adekvát- 
ního didaktického po stu pu. Tak například: podíváme-li se blíe na
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zpracování okru hu „byt, dům, bydlení“ ve většině stávajících učebnic
češtiny, zjistíme, e nezřídka je to to téma redukováno na výčet nábyt-
kového inventáře, co zajisté neodpovídá praktickému cíli osvojení
ja zy ka. V po pi su jazykové úrovně A2 se ten to tematický okruh rovně
ob je vu je (pod označením „dům, domácnost, ne j b liší okolí“), avšak
to to téma je dále vnitřně strukturováno a výčet nábytkového inventáře
(redukovaný) se ob je vu je po uze v jedné z devíti podkategorií to ho to
oddílu.

Vzhle dem k to mu, e potřebám uiva te le základů ja zy ka na úrovni
A2 odpovídají témata, která se vztahují především k ob la sti osobního,
popř. (částečně) veřejného ivo ta, jsou v ka pi to le Specifické po j my
zařazeny a rozpracovány následující tematické okru hy: 

1. Osobní údaje, 
2. Dům, domácnost, nejbliší okolí, 
3. Kadodenní ivot, 
4. Volný čas, zábava, 
5. Cestování, 
6. Vztahy mezi lidmi, 
7. Sdělovací prostředky, sdělovací te ch ni ka, 
8. Zdraví, nemoc, 
9. Vzdělání, 
10. Nákupy, 
11. Stravování, 
12. Sluby, 
13. Počasí, podnebí. 

Kadá z tematických oblastí je dále rozdělena do podkategorií.
Např. první tematický okruh „Osobní údaje” ob sa hu je následující
oddíly: 

1.1. Jméno, 
1.2. Adresa, 
1.3. Datum a místo narození, 
1.4. Osobní doklady, 
1.5. Věk, 

1.6. Pohlaví, 
1.7. Stav, 
1.8. Národnost, státní příslušnost, 
1.9. Původ, 
1.10. Zaměstnání, 
1.11. Rodina, 
1.12. Povahové vla st no sti, 
1.13. Tělesné vla st no sti. 

U kadého podtématu jsou uve de ny základní lexikální jed no t ky.
Např. u bo du 1.10. „Zaměstnání” se objevují ty to lexikální jed no t ky:
povolání, pro fe se (názvy příslušných povolání); být + no mi na tiv;
zaměstnání; místo; pra co vat kde; dělat kde; práce; pracovní zařazení
(názvy pracovního zařazení); pra co vat ja ko; být v domácnosti. 

Jak je pa tr no z výše uvedeného příkladu, specifické po j my ob sa-
hují řadu otevřených po loek (ne bo li otevřených tříd exponentů),
které jsou v te x tu uvo ze ny kurzívou (v našem příkladu jde o názvy
příslušných povolání a názvy pracovního zařazení). Výčet slov, který
u takové po loky následuje, není vyčerpávající (ani závazný). Je na
tvůrcích učebnic, vyučujících i studujících, aby si da nou po loku
přizpůsobili konkrétní jazykové potřebě. 

Některé lexikální jed no t ky se objevují v několika tematických
okruzích, a pro to je v takovém případě uve den od kaz na příslušnou
pod ka te go rii daného tématu.

Specifické po j my jsou v odůvodněných případech doplněny širším 
kon te x tem. Je ho účelem je kon kre ti zo vat význam lexikální jed no t ky
v daném tematickém okru hu; ne j de te dy o doporučenou frázi, je by
měla být pouita při zpracovávání dalších materiálů.

Se zřetelem na omezené mono sti uiva te le základů ja zy ka na
úrovni A2 byl počet lexikálních jed no tek v ka pi to le Specifické po j my
ome zen na cca je den tisíc. Jde o lexikální jed no t ky, je jsou nezbytné
pro základní orien ta ci uiva te le v běných komunikativních situacích. 
Na začátku kadého tematického okru hu je stručně popsána cílová do -
ved nost, ji dané specifické po j my umoňují (podrobněji viz sa mo -
statný příspěvek věnovaný specifickým pojmům). Vzhle dem k to mu,
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e je usilováno o do saení základní úrovně, ne l ze doporučit, aby by ly
uvedené do ved no sti podstatně rozšiřovány.

Kon ve rza ce, resp. jednotlivé ty py dialogů obsahují řadu konvenč-
ních, ivé řeči inherentních jazykových drah, je odpovídají v in te le -
ktu člověka určitým logicko-psychologickým korelátům. Podobně ja -
ko psychické je vy nevystupují ani jazykové je vy (dráhy) izolovaně
a náhodně, nýbr dají se vzhle dem k určitým typům situací i před-
pokládat a předvídat. 

Exi stu je mno ho situací, je jsou normativní, tj. vyadují, aby se na
daný výrok v dané si tu a ci re a go va lo daným způsobem. V takových
případech, kdy jde o vyjádření, která se realizují me zi dvěma (popř.
i me zi více ne dvěma) par ti ci pan ty, mo hou účastníci ko mu ni ka ce up -
la t nit své příspěvky v so u la du s určitými kon ven ce mi. V této sou vi s lo -
sti lze hovořit o tzv. interakčních mo de lech. Mo de ly, které zahrnují
po uze dvě ne bo tři pro mlu vy, mo hou být standardizovány. Příkladem
takového mo de lu je po zdrav + odpověď na po zdrav při setkání dvou
lidí ne bo konverzační klišé ty pu: Děkuju. – Prosím./Není zač.; Dáte si
šálek čaje? – Ano, děkuju./Ne, děkuju.; (Přeju ti/vám) do brou chuť.
– Děkuju. Nápodobně. apod. Ty zce la předvídatelné, nejjednodušší
(a mono říci standardizované) případy jsou za hrnu ty právě v ka pi to le 
věnované jazykovým funkcím. (Vzorcům verbální výměny je věno-
vána samostatná ka pi to la Interakční mo de ly, v ní je za chy cen struk-
tu rovaný sled činností, v něm se partneři střídavě účastní pro mlu vy,
a to na zobecňujícím přehledu eta pi za ce ko mu ni ka ce při nabídce, pro -
de ji a ko u pi zboí ne bo slueb.)

 Převáná většina interakčních modelů, je však vzhle dem k ob je ktu 
proměnná. V takových případech se objevují jazykové prostředky
variabilní, systémové, produktivní, které umoňují na základě ko m bi -
na ce funkčních vztahů me zi sti mu lem a reakcí re a li za ci běných
sdělných záměrů (např.: pro sba o ra du - doporučení ). 

Je samozřejmé, e bo ha tost světa lidí a věcí, nekonečnou roz ma ni -
tost lidských situací, akti vit, vztahů apod. by lo nu t no významným
způsobem pro potřeby po pi su jazykové úrovně A2 re du ko vat do
zvládnutelných proporcí. Pro to ja ko východisko by ly zvo le ny určité

ka te go rie intelektuální a emocionální, ko lem nich by ly soustředěny
nejobvyklejší a ne j pouívanější kon stru kce, je prostupují ja ko ja zy -
kové in va rian ty nejrůznější si tu a ce a které by ly pod le mono sti di da -
kti c ky a me to di c ky utříděny v ka pi to le Jazykové fun kce. 

Rámcové členění jazykových funkcí do šesti hlavních sku pin vy-
chází, jak ji by lo uve de no výše, z anglické předlohy Wa y sta ge 1990.
Jde o ty to sku pi ny: 

1. Sdělování a zjišťování konkrétních informací, 
2. Vyjadřování a zjišťování dalších postojů k vyjadřované či vyjádře-

né skutečnosti, 
3. Poadování (prosba, přesvědčování), aby někdo něco udělal či ne-

dělal, 
4. Konvenční začátky rozhovorů, případně re a li za ce jednoduchých in- 

terakčních modelů, 
5. Prvky výstavby jazykového projevu, 
6. Reakce na případné komunikační šumy, korekce při ko mu ni ka ci.

V jednotlivých oddílech je ob saen výčet to ho, co lze pomocí ja zy -
ka vyjádřit (se zřetelem na mono sti uiva te le základů ja zy ka na
úrovni A2). Např. druhý oddíl „Vyjadřování a zjišťování dalších
postojů k vyjadřované či vyjádřené skutečnosti“ se dále člení ta kto: 

2.1. Vyjadřování či zjišťování so u hla su (ne so u hla su) s vyjadřovanou
či vyjádřenou skutečností; 

2.2. Vybízení k (očekávanému) so u hla su s předchozí výpovědí (vdy
v podobě otázky);

2.3. Konstatování, e někdo někoho/něco zná/nezná, e někdo něco
ví/neví, zjišťování, jestli někdo někoho/něco zná/nezná, jestli
něco ví/neví; 

2.4. Vyjádření nebo zjišťování různého stupně jistoty či ne ji sto ty; 
2.5. Vyjádření nebo zjišťování monosti či nemonosti, scho p no sti či

nes cho p no sti, svolení či zákazu; 
2.6. Vyjádření nebo zjišťování různého stupně nu t no sti; 
2.7. Vyjádření nebo zjišťování různého stupně chtění (vůle), přání,

záměru, zájmu, pre fe ren ce; 
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2.8. Vyjádření nebo zjišťování míry potěšení, obliby, chuti, ne li bo sti,
nechuti; 

2.9. Vyjádření nebo zjišťování radosti či lítosti; 
2.10. Vyjádření nebo zjišťování naděje či obavy; 
2.11. Vyjádření nebo zjišťování spo ko je no sti či ne spo koje no sti; 
2.12. Vyjádření nebo zjišťování míry překvapení; 
2.13. Vyjádření vděčnosti a odpovědi na vyjádření vděčnosti; 
2.14. Vyjádření omluvy a odpovědi na omluvu.

Některé z výše uvedených dílčích oddílů by lo třeba ještě dále
detailně roz pra co vat. Tak třeba bod 2.1. je rozčleněn ta kto: 

2.1.1. Souhlas s kladným konstatováním skutečnosti; 
2.1.2. Souhlas s negativním konstatováním skutečnosti; 
2.1.3. Ne so u hlas s určitým tvrzením; 
2.1.4. Otázky zjišťující souhlas či ne so u hlas.

 Např. pro vyjádření so u hla su s negativním konstatováním skuteč-
nosti (2.1.2.) by ly zařazeny: 

– p ř i t a k a c í  i n  t e r  j e  k c e:  ano + negativní věta  Ano, není to
pravda.

–  u j i š ť o v a c í  p a  r  t i  k u  l e:  určitě ne, samozřejmě (e ne), ovšem
(e ne), jistě (e ne)  Určitě ne. Určitě to není pravda. 

Při zpracování této ka pi to ly jsme vycházeli ze skutečnosti, e je
mono (a to i na této úrovni) nabídnout větší počet alternativních
vyjádření. V některých případech by lo třeba uvést pro lepší pochopení 
dané fun kce i širší rejstřík příkladů. Po kud je uve den vyšší počet
alternativních způsobů vyjádření, jde o taková vyjádření, která je třeba 
po vaovat ve většině případů za základní. Lze očekávat, e uvedené
ex po nen ty bu dou studujícími zvládnuty aktivně. U exponentů, které
jsou z hle di ska fre k ven ce výskytu v ko mu ni ka ci časté, ale ne j sou
jednoznačně zařaditelné me zi ex po nen ty základní, se předpokládá, e
si je studující osvojí pasivně. Ty to ex po nen ty jsou ve výčtu uváděny
a na dalších místech a jsou označeny. 

Ex po nen ty, uvedené v této ka pi to le, je mono pokládat za takové,
které většinou mo hou plnit dané jazykové fun kce přímo.

Výčet jazykových funkcí nemá být chápán maxi mali sti c ky ja ko
so u bor logicko-jazykových kategorií, je by měly být v kadé učeb-
nici či konverzační příručce. Účelem je po uze naznačit funkčně ko -
mu ni ka tivní hle di ska, je by měla být uiva te li (tvůrci učebních pro -
gramů a materiálů) při výběru a uspořádání učiva vza ta v úvahu
s ohle dem na daný vyučovací cíl.

Z předpokládaných okruhů ko mu ni ka ce, tj. o čem lidé všeobecně
pojednávají prostřednictvím ja zy ka a na které po j my mo hou při ko -
mu ni ka ci od ka zo vat, vychází výčet obecných pojmů a řazení těchto
pojmů do sku pin v ka pi to le Obecné po j my. Také v to m to případě je
kate go ri za ce obecných pojmů inspirována an gli c kou předlohou Thre -
s hold Le vel (1990) a Wa y sta ge (1990) se zřetelem ke zpracovaní
prahové úrovně pro češtinu (Prahová úroveň – Čeština ja ko cizí ja zyk,
2001).

Obecné po j my jsou seřazeny do následujících os mi sku pin: 

1. Vyjadřování v rámci základních kategorií exi sten ce,
2. Různé formy vyjádření exi sten ce v pro sto ru,
3. Různé formy vyjádření času či exi sten ce v čase, 
4. Vyjádření různých forem kvan ti ty,
5. Vyjádření různých forem kvality,
6. Vyjádření různých forem duševních pochodů, 
7. Vyjádření různých forem vztahového pojetí skutečnosti (relace),
8. Deixe. 

 Kadá z uvedených sku pin je rovně vnitřně členěna. Tak např.
první oddíl je rozčleněn na pododdíly: 

1.1. Bytí, exi sten ce;
1.2. Událost;
1.3. Přítomnost, nepřítomnost; 

1.4. Do stu p nost, ne do stu p nost; 
1.5. Začátek, konec, změna.

 Podobně ja ko v kapitolách Jazykové fun kce a Specifické po j my
jsou i zde uve de ny způsoby vyjádření těchto pojmů (ex po nen ty) spo lu 
s příklady (te dy pouití daného ex po nen tu v kon te x tu). V případech,
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kdy fungování ex po nen tu je zce la jasné a jednoznačné, příklady uve -
de ny ne j sou. Např. pod bo dem 1.5. „Začátek, ko nec, změna” jsou uve -
de ny následující ex po nen ty: začínat, začít; končit, skončit; přestávat,
přestat; u, ještě ne- + slo ve so začínat/přestávat + in fi ni tiv; umírat,
umřít; ít; být ivý; být mrtvý; narození/úmrtí; ivot; stát se + in stru-
mentál. 

Me zi ex po nen ty jsou zařazena tzv. slo ve sa fázová, která většinou
vyjadřují počáteční (začínat/začít), ne bo závěrečnou (přestávat/pře-
stat, končit/skončit) fázi děje. Uivatelé základů ja zy ka na úrovni A2
se bez těchto slo ves v ko mu ni ka ci neo be j dou, a pro to by měli být
obeznámeni s je jich pouitím. Konkrétně by si měli s pomocí učební-
ho materiálu a vyučujícího uvědomit, e slo ve so počáteční fáze děje
začínat (im perf.)/začít (perf.) se chová podobně ja ko modální slo ve so
chtít; zpra vi d la se pojí s in fi ni ti vem dějového slo ve sa (začínal jsem
pra co vat/začal jsem pra co vat), občas však i s předmětem v aku za ti vu
(začínal jsem práci/začal jsem práci). Po kud jde o slo ve sa závěrečné
fáze děje, měli by stu den ti vědět, e slo ve so přestávat (im perf.)/
/přestat (perf.) se pojí zásadně s in fi ni ti vem dějového slo ve sa (přestá-
val jsem pra co vat / přestal jsem pra co vat), slo ve so končit (im perf.)/
/skončit (perf.) se pojí – po kud není bezpředmětové – s předmětem
v aku za ti vu (končil jsem práci/skončil jsem práci). 

V sou vi s lo sti s uvedeným příkladem je namístě zmínit se o Do da t -
ku B, který je věnován gra ma ti ce. Je ho smy s lem je předloit uiva-
telům příručky gra ma ti ku v určitém systému a po sky t no ut jim vodítko 
při zpracovávání konkrétních učebních materiálů. (Např. in fo r ma ci
o tzv. fázových slo ve sech lze najít na s. 202–204 to ho to po pi su.) Ten to 
rozsáhlý výklad (s četnými příklady) je doplněn na příslušných mís-
tech poznámkami, co je a co není pro úroveň A2 závazné. V ádném
případě však ne l ze v to m to poměrně ve l mi rozsáhlém výkladu spatřo-
vat závazné pen zum gramatického učiva pro ja zy ko vou úroveň A21.

Rozdělení jazykového materiálu do výše charakterizovaných tří
oddílů (tj. jazykových funkcí, obecných pojmů, specifických pojmů)
ne l ze zachovávat na pro sto důsledně. Některé jazykové fun kce by mo -
hly být chápány ja ko vyjádření pojmů a rovně hra ni ce me zi obecnými
a specifickými po j my ne j sou vdy zce la jednoznačné.

* * *

Závěrem uvádíme několik zásad, které by ly při zpracovávání to ho -
to po pi su respektovány.

Výběr, třídění a po pis jazykových prostředků vychází z aktuálních
a autentických sdělných potřeb mluvčího. Skutečnost je nazírána zev-
nitř, tj. z po zic člověka ja ko aktivního sub je ktu řečové činnosti.

Stru ktu ra po pi su jazykové úrovně A2 a vzájemná návaznost jed-
notlivých ka pi tol – zejména tří výše charakterizovaných klíčových
částí – staví do popředí komunikativní a funkční hle di sko. Můe ov li -
v nit i zpracování nových učebních materiálů v tom směru, e bu de

i témat vymezených pro úroveň A2. V oddílu věnovaném psaní je charakterizována
do ved nost psát v cizím jazyce – tedy v češtině. Spe ci fi ka ce sociokulturní ko m pe -
ten ce pro ja zy ko vou úroveň A2 se týká společenských zvyklostí (nejazykových
a jazykových), společenských rituálů (rituálů spojených s návštěvou, rituálů spoje-
ných s jídlem a pitím, rituálů spojených se so u hla sem a odmítnutím), všeobecných

zkušeností (z kadodenního ivota, ivotních podmínek, mezilidských vztahů či
základních hodnot a postojů). V ka pi to le Kompenzační stra te gie je popsáno, co se

očekává od uivatele na úrovni A2, tedy scho p nost umět se vy ro v nat s problémy

komunikační si tu a ce, na ni není dobře připraven: a) jako posluchač a čtenář,
b) jako mluvčí nebo pisatel, c) v oblasti společenského chování, tj. obvyklých pra -

vi del chování. Je zde té vy me ze no, co student umí v roli: a) čtenáře, b) posluchače, 
c) mluvčího, d) pi sa te le, e) v oblasti společenského chování. Stra te gie učení jsou
charakterizovány z hle di ska potřeb a cílů stu den ta, procesu učení a učení pomocí

přímé zkušenosti s jazykem. V části věnované stupni dosaených dovedností jsou

vy me ze na kritéria, důleitá pro efektivní (i kdy jed no du chou) ko mu ni ka ci na dané
úrovni, především pak kritérium pragmatické adekvátnosti. Sylabus je doplněn

dvěma do da t ky (první je věnován výslovnosti a in to na ci, druhý – ji zmíněný – je

1 K utvoření celkové představy o příručce Čeština jako cizí jazyk – úroveň A2 je
namístě uvést stručnou zmínku o některých dalších kapitolách, které jsou součástí
tohoto popisu. V ka pi to le věnované práci s textem jsou uvedeny příklady takových
typů textů (pro čtení a poslech), které by měly být adekvátní z hle di ska situací
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potlačeno spíše popisné nazírání skutečnosti „zvenčí” a to lik stále
přeceňované tematické kritérium (te dy ten den ce k maximální na sy ce -
no sti te x tu tematickými výrazy daného okru hu).

Kla de se důraz na prolínání reálií, lingvoreálií a jazykových jevů,
co můe in spi ro vat budoucí au to ry učebnic i vyučující k to mu, aby co 
nejvíce vyuívali tzv. autentické materiály (výběr je samozřejmě de te -
r minován elementární ja zy ko vou úrovní studujících i didaktickými
cíli).

Po pis vychází z předpokladu, e je zapotřebí rozvíjet všechny
řečové do ved no sti hned od počátku, ani by se některá z nich upřed-
nostňovala.

Stu den ti na úrovni A2 by měli být scho p ni zacházet s poměrně
velkým počtem jazykových funkcí a umět pouívat i ce l kem rozsáhlý
rejstřík pojmů – a to jak pojmů obecných, tak pojmů specifických. Se -
z na my exponentů, uvedené v jednotlivých oddílech (tj. v Jazykových
funkcích, Obecných po j mech a Specifických po j mech), je však třeba
chápat ja ko určité ka ta lo gy, které by měly po slouit tvůrcům stu dij-
ních programů, učebních materiálů, pe da gogických dokumentů apod.
především ja ko uitečné vodítko. 
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Mi la da TURZÍKOVÁ

Pra ha

Čeština ja ko cizí ja zyk – úroveň A2.
Specifické po j my

 Ka pi to la Specifické po j my ob sa hu je lexikální jed no t ky (tj. slo va a
sousloví) a vité ob ra ty (např. jít na do vo le nou, dret die tu ad.), je
jsou potřebné pro to, aby se uiva tel ja zy ka orien to val v ko mu ni ka ci
týkající se běného ivo ta, byl do ní scho pen aktivně vsto u pit a ná-
sledně se tak ad ap to vat na české prostředí a postupně poznávat je ho
sociální, eko no mic kou a kulturní sféru.

Celkový počet jednotlivých po loek specifických pojmů nepřesa-
huje 1000, z to ho je cca 950 po loek základních, tj. nezbytných, ale
také dostačujících pro naplnění cílové do ved no sti. Je jich další rozšiřo- 
vání ne l ze te dy pro sta no ve nou úroveň doporučit Zby tek je tvořen
výběrovými (tzv. otevřenými) po loka mi, kterých zpra co va tel učeb-
ních materiálů a je jich in ter pret můe vyuít, tj. eli mi no vat je ne bo je
případně mírně rozšířit, pod le potřeb. Otevřené po loky jsou v te x tu
uvo ze ny kurzívou; je jich menší část, u nich je předpokládána výraz-
nější mo di fi ka ce vzhle dem k aktuálním potřebám, je uve de na v pra-
vém slo u pci me zi příklady (např. jména států, názvy povolání a pra-
covních zařazení, názvy sportovních disciplín, názvy zájmových čin-
ností ad.) 

Některé specifické po j my jsou doplněny krátkým kon te x tem (je
uve den opět v pravém slo u pci me zi příklady). Jde především o mno -
hovýznamové jed no t ky a účelem kon te x tu je upřesnění je jich význa-
mu v daném tematickém okru hu. Se z na mo vat s dalšími významy by
by lo pro stu den ty na to m to stu p ni úrovně zavádějící a nadstandardní,
a ne l ze je te dy v ádném případě doporučit. Pro zpra co va te le učebních 

materiálů má kon text úlohu informativní, ne j de o doporučenou frázi,
je by do nich měla být zařazena.

Ojediněle – po uze tam, kde jde o ve l mi frekventovaná vyjádření –
jsou do Specifických pojmů zařazeny synonymní výrazy (např. Vel-
vyslanectví – ambasáda; účet – kon to; brát/uívat léky ad.)

U většiny slo ves jsou uve de ny oba členy vidové dvo ji ce, přičem
první v pořadí je slo ve so nedokonavé (imperfektivní); je den z členů je
eliminován po uze tam, kde by je ho pouití v dané komunikativní si tu -
a ci by lo bezpředmětné. Obdobné řešení by lo zvo le no i při uvádění
slovesných va zeb včetně va zeb předlokových.

U sub stan tiv označujících pro fe se je – po kud jsou součástí základ-
ních po loek – uve de na i je jich fo r ma pro enský rod (např. lékař –
lékařka; vel vy s la nec – velvyslankyně ad.) Po kud jsou součástí otevře-
ných po loek, je jich rozšíření o fo r mu fe mi ni na se v případě pouití
uiva te li předpokládá. 

Specifické po j my jsou rozděleny do 13 hlavních tematických okru-
hů. Pro snadnější orien ta ci je kadý okruh dále členěn na potřebný
počet oddílů s vlastními názvy. Názvy okruhů a v některém případě i
je jich oddílů jsou zevšeobecňující a ja ko takové ne mo hou být vdy
po vaovány za pra kti c ky vyuite l nou součást po loek. 

Pro zajištění kom pati bi li ty s ostatními soudobými materiály zabý-
vajícími se po pi sem ja zy ka by lo při výběru tematických okruhů přihlí- 
eno k anglické předloze Wa y sta ge (1990) a k obdobnému pojetí této
ka pi to ly v pu b li ka ci Čeština ja ko cizí ja zyk – Prahová úroveň (2001).
Vzhle dem k odlišným poadavkům na úroveň cílových dovedností
však by lo upuštěno od samostatného zpracování tematických okruhů
Hledání ce sty a Ja zyk a potřebné základní po loky by ly zařazeny do
Cestování a Vzta hy s li d mi, na pro ti to mu byl sem navíc zařazen okruh
Sdělovací prostředky a sdělovací te ch ni ka (viz dále).

Kadý z tematických okruhů je uvo zen stručným po pi sem cílové
do ved no sti, ji konkrétní po loky v ko m bi na ci s po loka mi dalších
kapi tol, umoňují. S ohle dem na poadovaný stupeň těchto do ved-
ností (tj. úroveň A2) rovně ne l ze doporučit je jich větší rozšiřování.

Za sta v me se u tematických okruhů a stručně je scha rakte rizu j me.

243 244



1. O s o b n í  ú d a j e  – poloky shrnuté do 13 oddílů umoňují orien -
ta ci uivatele v příslušných dotaznících a jejich správné vyplnění,
dále pak vstup do jednoduché ko mu ni ka ce týkající se vzájemného
představení a hovoru o rodině. Krátké oddíly týkající se pova-
hových a tělesných vlastností umoňují jed no du chou cha ra kte ri -
stiku osob.

 2. D ů m ,  d o m á c n o s t ,  n e j b l i  š í  o k o l í  – poloky shrnuté
do 9 oddílů umoňují nejen popis domu, bytu (pokoje) včetně jejich 
vybavení a údrby (úklidu), ale té jed no du chou ko mu ni ka ci na
téma hledání bytu, placení nájemného, případně řešení závad, si tu a -
ce v nejbliším okolí, případně kvality ivotního prostředí.

 3. K a  d o d e n n í   i v o t  – poloky shrnuté do 5 oddílů umoňují
popis volného i pracovního dne (cha ra kte rizo vat svou činnost doma 
a v práci) a jed no du chou ko mu ni ka ci o pracovním ohodnocení.
Část poloek je věnována pro ble ma ti ce hledání zaměstnání.

 4. V o l n ý  č a s ,  z á b a v a  – poloky shrnuté do 6 oddílů umoňují
jed no du chou diskusi na téma aktivní trávení volného času, tj. jed-
noduchým způsobem spe ci fi ko vat své záliby, vyjádřit svůj vztah
k nim a pohovořit o monostech jejich re a li za ce. Část poloek
umoňuje orien ta ci ve sférách kulturního a sportovního ivota
a jed no du chou ko mu ni ka ci o nich.

 5. C e s t o v á n í  – poloky shrnuté do 8 oddílů umoňují orien ta ci
v pro ble ma ti ce související s veřejnou a osobní do pra vou a organiza- 
cí cestovního ruchu (ko mu ni ka ce v cestovní kanceláři ap.). Část
poloek se týká ubytování a překročení hranic (vstup do jiného státu 
a jeho opuštění.

 6. V z t a h y  s  l i d m i  – poloky shrnuté do 9 oddílů umoňují
elementární účast na společenském ivotě. Týkají se ko mu ni ka ce v
obecném slova smyslu (poloky typu mluvit, „rozumět, porozumět
+ dativ”, „ptát se, zeptat se + genitiv” ad.), specifikují druhy vztahů
a jejich projevy v bliším styku (viz oddíly Pozvání, Návštěva,
Svátky, na roze ni ny) a otevírají monosti diskuse o mezilidských
vztazích v širším měřítku (oddíly Členství v organizacích, Stát,

Vláda, Náboenství, Problémy společnosti). Zařazen je i oddíl uvá-
dějící poloky nezbytné pro styk s úřady a policií.

 7. S d ě l o v a c í  p r o s t ř e d k y  a  s d ě l o v a c í  t e  c h  n i  k a  –
poloky shrnuté do 4 oddílů se týkají oblasti médií (tisk, rozhlas, te -
le vi ze) a umoňují stu den to vi vyjádřit jeho postoj k nim a oblasti
komunikační te ch ni ky (telefon, počítač, in ter net) a jejího vyuití.

 8. Z d r a v í ,  n e m o c  – poloky shrnuté do 8 oddílů umoňují stu -
den to vi především ko mu ni ka ci s lékařem, tj. hovořit o konkrétním
zdravotním stavu a lo ka li zo vat případné potíe, dále pak porozu-
mění lékařovým pokynům. Nez by t nou součástí je i oddíl týkající se
osobní hygieny a zdravotního pojištění.

 9. V z d ě l á n í  – tento okruh je tvořen pouze jedním oddílem (Škol-
ství). Poloky v něm uvedené umoňují uivateli po sky t no ut struč-
nou in fo r ma ci o svém vzdělání, případně o průběhu studia.

10. N á k u p y  – poloky shrnuté do 8 oddílů se ne j pr ve věnují pro ble -
ma ti ce nakupování obecně a přispívají tak k orien ta ci v typech
obchodů, způsobech nákupu, cenách, monostech re kla ma ce ad.,
následně specifikují běné typy obchodů (oddělení v obchodních
domech) a uvádějí názvy nejčastěji kupovaného zboí.

11. S t r a v o v á n í  – poloky shrnuté do 2 oddílů umoňují orien ta ci
v nabídce restaurací a kaváren, vyjádření pocitů hladu, ízně, chuti.
Vedou té k elementární gastronomické zna lo sti jednotlivých jídel
(případně po tra vin) a nápojů a ke scho p no sti ko mu ni ka ce o kvalitě
jídla, případně o výivových zvy klo stech.

12. S l u  b y  – poloky shrnuté do 6 oddílů vedou k orien ta ci v na-
bídce slueb a jejich vyuití prostřednictvím jednoduché ko mu ni -
ka ce. V okruhu jsou za hrnu ty sluby v širokém slova smyslu, tzn.
vedle běných slueb typu kadeřnictví nebo au to ser vi su jsou zde
také oddíly týkající se pošty, bankovnictví a diplomatických slueb
(ambasáda).

13. P o č a s í ,  p o d n e b í  – poloky shrnuté do 2 oddílů se týkají
především atmosférických jevů a cha ra kte ri stiky klimatu mírného
pásu. Umoňují porozumět předpovědi počasí, případně jednodu-
chým způsobem hovořit o klimatických problémech.
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Ana ADAMOVIČOVÁ

Jiří HASIL

Pra ha

Čeština ja ko cizí ja zyk – úrovně B2

Na sklon ku minulého ro ku se ob je vi la pu b li ka ce Čeština ja ko cizí
ja zyk – úroveň B2 (an gli c ky Van ta ge) vycházející z po pu du a v in ten-
cích pro je ktu Společný evropský referenční rámec pro ja zy ky, vy pra -
co vaného lin g vi sty J. A. van Ekem a J. L. M. Tri mem. Zpracování pro -
je ktu v české ve rzi podpořilo MŠMT ČR, které pu b li ka ci zároveň vy -
da lo v omezeném počtu výtisků a tudí ji bo huel není moné se h nat
na kniních pu l tech. Ta to pu b li ka ce je zatím nejvyšší úrovní po pi su
češtiny v řadě jejího lingvometodického zpracování ja ko cizího ja zy -
ka a dalším kro kem v zapojování češtiny do širších evropských so u vis-
lostí. Do po sud vyšly úrovně B1, Prahová úroveň (an gli c ky Tre s hold)
a úrovně A1 a A2 (an gli c ky Bre ak Thro ugh a Wa y sta ge). Na vy pra co-
vání materiálu úrovně B2 se podílel tým odborníků, převáně kme no-
vých pracovníků Filozofické fa ku l ty Uni ve rzi ty Ka r lo vy pod vedením 
dr. Ja na Ho lu ba (6 řešitelů z Ústavu bohemistických studií, po jed nom
z Ústavu českého ja zy ka a te o rie ko mu ni ka ce, Ústavu lin g vi sti ky
a ugro fi ni sti ky, Ústavu slavistických a východoevropských studií
a Fonetického ústavu) a dr. Cvejnová z Ústavu jazykové a odborné
přípravy UK v Pra ze.    

Pu b li ka ce slouí ja ko východisko, ne - li přímo vodítko pro všech-
ny, kdo se podílejí na pro ce sech přípravy a re a li za ce výuky češtiny pro 
ci zin ce. V první řadě by z ní měli čerpat a hle dat v ní in spi ra ci
vyučující při zpracování výukových materiálů, především učebnic
a konverzačních příruček. Ne l ze ovšem opo me no ut ani značnou míru
uitečnosti pro samotné stu den ty, kteří ji dosáhli pokročilejšího stup- 
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ně zna lo sti češtiny. Mo hou ji uívat k sa mo stu diu ja ko doplňkový,
netradiční materiál poskytující relativně vyčerpávající po pis češtiny.   

Při zpracování to ho to objemného materiálu sta nu li autoři po pi su
B2 před nelehkým úkolem, a to hned ze dvou důvodů. Jed nak měli
navázat –  po kud mono co nejp ly nu le ji – na ji co do roz sa hu
poněkud předimenzované zpracování úrovně B1, jed nak kromě an -
glické pilotní ve rze neměli  k di spo zi ci ádný jiný zdroj ani vzor.
Úroveň B2 ne by la to ti pro ádný další ja zyk v době vzni ku této práce
ještě zpracována. Autoři te dy pod ni kli krok do málo prozkoumaného
terénu a ačkoli se zdá, e ho probádali a zma po va li podrobně a e se
s úkolem vypořádali úspěšně, te pr ve čas ukáe, zda ke kýeným cílům 
všechny zvolené ce sty po ve dou přímo, ane bo některá moná a okli -
kou. 

V po pi su a pre zen ta ci jazykového materiálu práce me to di c ky vy-
chází z komunikativního přístupu, který je jak teoretickým výcho-
diskem pro zpracování materiálu, tak praktickým cílem je ho uplatnění 
při výuce. Autoři se po ku si li o vymezení typických situací, v nich se
stu dent pravděpodobně oci t ne, a posléze se zaměřili na kon kre ti za ci
jazykových funkcí a obecných i specifických pojmů v návaznosti
na dané tématické okru hy. Pu b li ka ce se skládá z 15 ka pi tol a 3 do-
datků, jmenovitě Lexikální ex po nen ty specifických pojmů (tématicky
a kontextově zpracovaná slovní zásoba v příkladech), Gramatický
přehled (mo r fo lo gie, tvoření slov a syn tax) a Výslovnost a in to na ce
(fo ne ti ka a fo no lo gie). Podobně ja ko u Prahové úrovně B1, jsou
i v úrovni B2 některé části, které mají převáně obecně me to dic kou
po va hu pouhým překladem, resp. mírnou úpravou anglického ori gi-
nálu, a to z důvodu maximálního zachování kom pati bi li ty jed no t li-
vých národních popisů (jedná se o první čtyři ka pi to ly pojednávající
v obecných ob ry sech o cílech úrovně B2, které tak svým způsobem
představují úvod k vlastnímu ob sa hu díla, dále o ka pi to ly věnující se
práci se slovníkem a s te x tem, psaní, kompenzačním strategiím, stup-
ňům do ved no sti a vedlejším výsledkům). Těmto bodům se ne bu de me
podrobněji věnovat, zastavíme se více po uze u ka pi tol, které si ce
vycházejí z anglické předlohy, avšak při jejich konkrétním zpracování 

by lo nezbytné přihlédnout k typologické po va ze to ho kterého národ-
ního ja zy ka. Ty to ka pi to ly by ve všech národních verzích měly být
opatřeny zřetelnou au to rskou pečetí zpracovatelů (míra odlišnosti pro
jednotlivé národní ja zy ky se u pro je vi la i při zpracování úrovně B1 –
některé národní ve rze, například maltská, švédská, norská či dánská se 
svou stručností vy ro v na ly anglické předloze, jiné, například ruská ne -
bo francouzská, by ly ve l mi objemné, drely se v po pi su národní tra di -
ce a tudí se značně vzdálily anglické ve rzi. Český po pis úrovně B1 se
me zi těmito dvěma extrémními přístupy po hy bu je někde uprostřed).
Toté platí pro úroveň B2: anglická předloha po slouila ja ko jistý
rámcový vzor; řada ka pi tol, aby splni la svůj účel po psat ja zyk pro da -
nou úroveň co nejúplněji a nejuspokojivěji, je však polyfonní variací
na zadané téma. 

Pátá ka pi to la úrovně B2, Jazykové fun kce, představuje sy ste ma tic-
ké jádro potřebného jazykového materiálu a v obecné míře pokrývá to, 
co lidé pomocí ja zy ka vyjadřují. Sestává z šesti, podrobně roz pra co va- 
ných dílčích ka pi tol (Sdělování a hledání faktických informací – tj.
iden ti fi ka ce, re fe ren ce, re kti fi ka ce, otázky a odpovědi, apod.; Vyjad-
řování postojů – tj. so u hlas, resp. ne so u hlas, ji sto ta, monostní a nut-
nostní mo da li ta, záměr, dovolení, resp. zákaz, přání, pre fe ren ce, emo -
cionální a morální po sto je;  Ovlivňování průběhu děje – tj. návrh,
ádost, po moc, ra da, přípustka, stínost, výhrůka, varování, pobídka, 
nabídka, pozvání, námitka; Společenský styk – tj. upoutání po zo r no sti, 
po zdra vy, navázání kon ta ktu, oslovení, představování, přivítání, bla -
hopřání, so u strast;  Stru ktu ra ce pro je vu – tj. je ho zahájení, vyjádření
názoru, řazení argumentů, uvádění příkladů, zdůraznění, definování,
shrnutí, změna tématu, přerušení, telefonování a Ko re kce při ko mu ni -
ka ci. Celý ten to bohatý repertoár jazykových prostředků a strategií je
opatřen četnými příklady, kterými se propojují jazykové a ko mu ni -
kační ko m pe ten ce.      

Další, šestá ka pi to la, Obecné po j my, úzce související s předchozí,
uvádí so u bo ry pojmů, s ni mi lidé při pouívání ja zy ka pracují. Jedná
se o po j my ja ko jsou Exi sten ce, tj. být, exi sto vat, vzni k no ut, za ni k no ut 
apod.; Pro stor, tj. být někde, zaujímat po lo hu, stav, místo, po hyb, směr 
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apod.; Čas, tj. časové úseky, oko l no sti, fáze, per spe kti va, fre k ven ce,
průběh děje, apod.; Kvan ti ta, tj. počitatelnost, mnoství, stupeň, apod.;
Vla st nost, tj. tvar, rozměr a míry, hodnocení, apod.; Mentální pro ce sy,
tj. re fle xe, in tu i ce, ci ty, po ci ty, ex pre se, apod.; Re la ce, tj. pro ce sy
a par ti ci pan ty, ste j nost, odlišnost, srovnání, posesivní re la ce, apod.;
De ixe, tj. od ka zy vně ja zy ka. Jde o primární výčet četných procesů,
stavů a pojmů a je jich sekundární sepětí a prolnutí s gramatickým
materiálem. V takovémto přístupu se odráí zdařilá sna ha o ma xi-
mální in te gra ci gramatického po pi su do lexikálního výstupu, který je
pro komunikativní ladění celého pro je ktu primární. Ne j de o to gra ma -
ti ku ni jak potlačit, ale ani o to za kadou ce nu ji pre fe ro vat, jinými slo -
vy gra ma ti ku je třeba chápat ja ko „va ria ci nad slovníkem a je potřeba
snait se, aby zbytečně nepřekračovala jím definované me ze po pi su”
(doc. M. Šára v interních poznámkách ke zpracování úrovní B1 a B2).
Na tu to ka pi to lu těsně navazují Specifické po j my, řazené ja ko Do da tek 
A k celému dílu. Zabývají se konkrétnějšími de ta i ly okamité potřeby
a uvádějí slovní zásobu pro úroveň B2 v jejím situačně kontextovém
vyuití v jednotlivých tématických okruzích (Osobní údaje, Byt a oko- 
lí, Kadodenní ivot, Volný čas, Cestování, Vzta hy s li d mi, Zdraví,
Vzdělání, Nákupy, Jídlo a pití, Sluby, Ja zyk, Počasí). Tvoří tak základ 
pro konverzační rámec jednotlivých kurzů a pro vymezování konkrét-
ního slovníku úrovně B2.

Osmá ka pi to la, Stru ktu ra te x tu a ko mu ni ka ce, se věnuje te o re tic-
kým východiskům a praktickým poznámkám porozumění psanému
a mluvenému slo vu. Jde o do ved nost stu den ta v pokročilejších fázích
ovládání ja zy ka up la t nit ko re fe ren ci, tj. například o je ho scho p nost
vy h no ut se málo zřetelným formulacím, ani se omezí na časté opa ko- 
vání tého výrazu, o porozumění synonymním pojmenováním a je jich 
významovým a stylovým rozdílům. Stu dent se u poměrně dobře
vyzná i v aktuálním členění větném a v dalších uspořádáních te x tu,
umí odstínit sta tus vlastního tvrzení zapojováním různých částic do
své výpovědi, ne bo navázat v písemné a mluvené ko mu ni ka ci s růz-
nými pa r t ne ry kon takt. Další část ka pi to ly, Or ga ni za ce roz ho vo ru,
pojednává o různých fázích roz ho vo ru, o je ho průběhu a strategiích.

Osvojení si komunikačních strategií je nezbytným předpokladem pro
vyjádření zdvořilosti, pro výběr vhodných jazykových prostředků
a správné porozumění různě laděným rozhovorům. 

Celá ta to pro ble ma ti ka úzce souvisí s 11. ka pi to lou, kte rou je So -
cio ku l turní ko m pe ten ce, tj. zna lost reálií, tra dic, historických so u vi s -
lostí, lidových zvyků a obyčejů, rituálů, způsobů chování a zdvořilost- 
ních konvencí. Do sociolingvistických kompetencí také neo dmy s li tel- 
ně patří zna lost fra ze o lo gie, v ní se často odráejí historické reálie
a obyčeje. V případě češtiny je také nesmírně důleité, co autoři
správně po sti hli, seznámit zahraniční stu den ty s jejím rozvrstvením,
no r mou a kodifikací a rolí, kte rou v běně mluveném pro je vu hra je
centrální nespisovný útvar, obecná čeština. Jde jak o rozdíly systé-
mové, postihující tvarosloví, tak i o ce lou škálu lexikálních prostředků 
a vhod nost je jich pouití v různých kon te x tech a situacích.

Uiva tel úrovně B 2 naj de systematické poučení o české gra ma ti ce
v Do da t ku B, který je poměrně značně rozsáhlý (s. 253–362). Bez
nadsázky je mono kon sta to vat, e ta to pasá po pi su úrovně B 2 je
zpracována novátorským způsobem, který v české lingvistické tra di ci
nemá ob do by. Při po pi su české gra ma ti ky, určenému pro vyspělé
nečeské zájemce, zvo li li autoři (hlavní autorský podíl na vypracování
to ho to do da t ku měl doc. Mi lan Šára) ja ko základní metodologický
prin cip hallidayovský přístup k po pi su gra ma ti ky, zvláště syn ta xe.
I kdy na první po hled můe nezasvěceného uiva te le ten to po stup
překvapit, ba i vyděsit, je nu t no kon sta to vat, e je to po stup po pi su
gra ma ti ky českého ja zy ka pro zahraničního zájemce – nerodilého
mluvčího –  mimořádně vhodný a uitečný. Ni k de se tu příliš nete ore -
ti zu je, neuívá se nadbytečných termínů, uiva tel není nu cen k for-
málním a pro ci zin ce málo uitečným analýzám šmilauerovského
střihu. K ja zy ku se přistupuje „ze z ho ra”, od výpovědi, a postupně se
se stu pu je níe a k náleitým gramatickým formám jednotlivých
členů výpovědi. Autorům se zde navíc podařilo setřít tradiční dvojí
přístup k pre zen ta ci české gra ma ti ky, zvláště mo r fo lo gie českého
jména, a si ce horizontální (tj. po jednotlivých pádech) a vertikální (tj.
po celých para di g ma tech). Vše se pre zen tu je komplexně, vce l ku. Ten -
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to po stup navíc umonil or ga ni c ky pro po jit do jed no ho ce l ku a na jed -
nom místě pre zen to vat tva ry spisovné a tva ry substandardní (přiroze-
ně v jistém „reprezentativním” zobecňujícím výběru – jednotlivé
nářeční a jiné va rian ty sem za hrnu ty ne j sou).

Takovýto po pis české gra ma ti ky, na první po hled pro uiva te le
náročný, je ale nesmírně informativní a inspirující, a pro to i mimořád-
ně uitečný, ba přímo návodný pro učitele češtiny ja ko cizího ja zy ka,
se sta vova te le učebnic a au to ry sylabů a kurikulí pro výuku češtiny ja -
ko cizího ja zy ka – te dy pro ty, jim jsou po pi sy jednotlivých úrovní
v so u la du se Společným evropským referenčním rámcem především
určeny. Po nutném rozšíření a jistých úpravách by si ten to do da tek za -
slouil samostatného publikování v podobě jakési univerzální gra ma -
ti ky češtiny určené speciálně jinojazyčným mluvčím.

Po pis úrovně B 2 ob sa hu je také do da tek nazvaný Výslovnost a in -
to na ce. Je vypracován ve l mi detailně a na vysoké teoretické úrovni.
I zde se setkáváme s po pi sem české fo ne ti ky a fo no lo gie zpracovaný
s vědomím, e je určen jinojazyčným mluvčím. Vzniká tu ale jistý do -
jem, e je ho příjemce, nespecializovaný na otázky fo ne ti ky a fo no lo -
gie, můe mít při re ce pci to ho to materiálu moná jisté problémy –
právě pro je ho vy so ce teoretické a odborně náročné zpracování a uití
speciální ter mi no lo gie (např. lenisová ar ti ku la ce, percepčně odlišitel-
ný tran zient…). Ta to dílčí výtka ale ne ch ce ni jak sniovat hod no tu to -
ho to do da t ku. 

Zvlášť cenný je po pis českých intonačních vzorců, ne boť s tímto
po pi sem se do sud uivatelé jednotlivých úrovní českého ja zy ka na
takto odborné úrovni ne se t ka li.  

 Čeština ja ko cizí ja zyk – úroveň B2 je ve l mi vyčerpávajícím
a zdařilým po pi sem českého spisovného i nespisovného ja zy ka pro
da nou úroveň zna lo sti, a to na vzdo ry to mu, e autoři při je ho zpra co-
vání čelili mno ha úskalím, která vzni ka la ji stou roztříštěnosti v ko or -
di na ci celého pro je ktu. Za ideálních podmínek by všechny úrovně ja -
zy ka A1 – B2 měly po pi so vat týmy pracovníků úzce spolupracující,
čím by by la zajištěna vysoká míra průběné info rmo va no sti, která by 
ve d la k vzájemnému tříbení dílčích výsledků a slaďování po stu pu

a ro z sa hu práce. Jak je u známo, prvním po pi sem češtiny by la úroveň 
B1. V době jejího vzni ku se s dalšími, ať u nišími, ne bo vyššími
úrovněmi, nepočítalo. To je také je den z důvodů ji zmíněného příliš
velkého roz sa hu materiálu, zahrnutého do této úrovně. Další, vyšší
(B2) a niší (A1 a A2) úrovně vzni ka ly víceméně souběně. Vzhle -
dem k těmto oko l no stem by lo ne moné za ji stit na pro sto ply nu lou
návaznost všech úrovní a zabránit skutečnosti, e se v po pi sech, byť
v malé míře (i kdy ne vdy a ve všem), ob je vi ly i jisté koncepční di -
ve r gen ce a částečné překrývání.

Do bu do u c na by by lo potřeba lépe pro my s let, do jaké míry mají
být jednotlivé národní výstupy kompatibilní s dalšími vznikajícími
po pi sy, resp. s an gli c kou předlohou a v čem se na opak musí lišit. By lo
by rovně ádoucí za my s let se nad důvody a mírou této odlišnosti
a získané po zna t ky průběně zpřístupňovat zájemcům. Celý pro jekt
od samého začátku to ti málo bral v po taz typo logi c kou rozdílnost
jazyků a z ní vyplývající odlišné přístupy k po pi su gramatických jevů.
S tím přímo souvisí i různě dlouhá do ba nezbytná k zvládnutí jed no t li- 
vých jazykových úrovní pro ten který ja zyk, která se promítá do různé
délky kurzů a minimálního počtu ho din výuky nutných k aktivnímu
osvojení si jazykového repertoáru jednotlivých úrovní. V neposlední
řadě je potřeba zdůraznit nu t nost maximálního vyuití korpusových
zpracování národních jazyků při budování lexikografických popisů.
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R E C E N Z J E,  O M Ó W I E N I A,  N O T Y

Inge Oh n he i ser, Rudolf Šrámek, Základy české gra ma ti ky 
s te x ty a cvičeními (Ko m pen dium určené jazykovým kurzům
a k samostatnému stu diu) – Grun d la gen der tsche chi s chen

Gram ma tik mit Te x ten und Übungen (Ein Ko m pen dium für
Spra ch ku r se und zum Sel b st stu dium), Masarykova univerzita,

Verlag des Instituts für Sprachen und Literaturen der
Universität Innsbruck, Br no a In nsbruck 2003, ISBN

80–-210–3243–X, ISBN 3–85124–207–6.

Ze spolupráce me zi Ka te drou českého ja zy ka Pedagogické fa ku l ty Ma sa ry ko vy
uni ve rzi ty v Brně a In sti tu tem sla vi sti ky Uni ve rzi ty Le o po l da Fran ze v In nsbru c ku
vzni kla další učebnice, či snad přesněji přehled gra ma ti ky s cvičeními, pro ci zin ce
(německy mluvící stu den ty) učící se česky. Vychází mj. z poada v ku změny v po-
měru aktivní a „pasivní” jazykové ko m pe ten ce při stu diu cizího ja zy ka, kdy se pod le
autorů musí zvýšit především receptivní scho p no sti (s. 7).

To mu odpovídá i pojetí Ko m pen dia. Po stručném úvodu o zajímavostech v České
re pu b li ce, dějinách českého ja zy ka a je ho současném sta vu následuje ka pi to la věnu-
jící se gra fi ce a výslovnosti češtiny (podrobněji viz níe).

Dalších devět ka pi tol se zabývá jednotlivými slovními dru hy (vynechány jsou
částice). Příslušné gramatické je vy opro ti tradičním učebnicím cizích jazyků ne j sou
prezentovány sukcesivně (např. ne j pr ve no mi na tiv singuláru, aku za tiv singuláru atd.,
ale celá de kli na ce např. sub stan tiv je představena na jed nou, v obou číslech). Největší
pro stor v těchto kapitolách je věnován gramatickým výkladům (s překladem do
němčiny), paradigmatům, příkladům apod. (oddíl B). Oddíl A podává (mírně ad ap to-
vané i neupravené) české te x ty, v oddíle C na le z ne me cvičení na probrané gramatické
je vy. Na kon ci učebnice je k di spo zi ci klíč, který spo lu s oddílem B činí materiál
vhodný i pro sa mo uky.

Učebnice se dotýká i tvoření slov a skla d by, stu den ti jistě ocení česko-německý
a německo-český se z nam pouitých termínů a vyuijí stejně ja ko vyučující výběrový
přehled li te ra tu ry (mlu v ni ce a jazykové příručky i učebnice češtiny pro německy
mluvící ci zin ce). Hlavní důraz je kla den na po pis para dig ma ti ky.

Příručka te dy v první řadě představuje ko m bi na ci (deskriptivní) gra ma ti ky, cviče- 
ní a textů. Lze jej tak vyuít ja ko doplněk tradičních učebnic, ja ko materiál pro

opakování ne bo procvičování gra ma ti ky, a to jak v rámci organizované výuky
(skupinové i individuální), tak při sa mo stu diu.

Pro toe učebnice k češtině nepřistupuje očima ci zin ce, ale re spe ktu je po pi sy
a přístupy tradičních českých gra ma tik, domníváme se, e ji bu dou vyuívat zejména
zahraniční bohemisté, případně slavisté. Pro jiné ku rzy je – mj. i pro uívání lin g vi -
stické ter mi no lo gie, ale také pro mnoství informací a je jich hu t nost – značně
náročná. Ko m pen dium není v ádném případě určeno začátečníkům, zdá se nám
vhodné pro pokročilé uiva te le češtiny ja ko cizího ja zy ka. Autoři pokládají za hlavní
uiva te le stu den ty sla vi sti ky, i kdy nevylučují uitečnost příručky pro zájemce
z jiných oborů.

Podrobně zpracovaná ka pi to la Gra fi ka a výslovnost, hláskové al te r na ce uvádí
v přehledné ta bu l ce grafém, hlásku, příklad a srovnání s němčinou. U výslovnostně
náročných hlásek (např. [r]) uvádí způsob ar ti ku la ce. Je škoda, e ka pi to la nevěnuje
větší po zo r nost výslovnostním chybám, ke kterým mají německy mluvící stu den ti
sklon vli vem své mateřštiny (např. výslovnost počátečního v ja ko [f] – víra [fi:ra],
výslovnost  ja ko [š] – am pio ny [šampijoni], aspi ra ce u německého [p], [t], [k]
apod.). By lo by také vhodné aspoň v úvodu ta bu l ky pod ot k no ut, e se v češtině
některé hlásky mo hou vli vem znělostní asi mi la ce či neu tra li za ce znělosti měnit (např. 
u grafému d je uve de na jen hláska [d], ale musíme uvaovat i o [t], např. had [hat]).
Problém by také vyřešil od kaz na pod ka pi to lu věnující se této otázce.

Te x ty v oddílech A lze po vaovat za poměrně aktuální (mnohé z nich jsou z kon ce 
90. let) a náročné (bez německého překladu). Některé z nich seznamují stu den ty
s českými reáliemi. Domníváme se ale, e část těchto textů bu de ry chle ztrácet na
aktuálnosti i atra kti v no sti. Navíc u stu den ta, který po této pu b li ka ci sáhne, lze
očekávat do brou zna lost českého ja zy ka, a te dy i českých reálií. Ne jen v oddíle A
máme výhrady k uití některých slov, se kterými se dle našeho názoru běně nesetká
ani rodilý uiva tel ja zy ka, na to ci zi nec (např. rená, jalovcová, hostinská, vynadívat
se). Kni hu ce lou ne bo aspoň některé te x ty mo hly oivit ilu stra ce či fo to gra fie.

V oddílech B na le z ne me gramatické po pi sy, ta bu l ky a příklady. Stu den ti se zde
dozvědí, jak se příslušné tva ry tvoří, ale podstatně méně se dovědí o je jich uití (např.
u jednotlivých pádů). Z vlastní zkušenosti mj. víme, e potíe činí i pokročilým
studentům va len ce slo ves – to mu to je vu by chom doporučili věnovat více cvičení
a např. i krátkou gra ma tic kou pasá.

U de kli na ce sub stan tiv na le z ne me upozornění na variantní kon co v ky v mlu ve-
ném ja zy ce, bo huel tu to in fo r ma ci postrádáme např. u ad je ktiv.

Pro stu den ta češtiny ja ko cizího ja zy ka ne po vauje me za nutné uvádět in fo r ma ci,
e „pod le vzo ru ena se skloňují sub stan ti va, která mají před kon co v kou -a kon so nant
pravopisně tvrdý..., obojetný..., ale také některá sub stan ti va s kon so nan tem pra vo-
pisně měkkým...” (s. 53) Stu den to vi postačí in fo r ma ce, e pod le vzo ru ena se
skloňují fe mi ni na zakončená v no mi na ti vu singuláru -a.
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U slovesných vzorů chybí poznámky o příslušnosti určitých typů slo ves k danému 
vzo ru. Stu den to vi je po sky t nut výčet slo ves, která k danému vzo ru patří, ten to výčet
ale nemůe být vyčerpávající, jedná se spíše o příklady. Stu dent pak nemusí být s to
přiřadit slo ve so ke vzo ru na základě zna lo sti in fi ni ti vu („pravidelného”) slo ve sa. Ta -
bu l ku pro celé pa ra di g ma některých nepravidelných slo ves po vauje me za zbytečnou
v těch případech, kde stu den to vi stačí pa ma to vat si in fi ni tiv s 1. os. sg., pod le které ji
přiřadí k danému vzo ru (např. in fi ni tiv spát – spím, tj. kon ju ga ce v prézentu ja ko
prosím).

Podobně u im pe ra ti vu by dle našeho názoru by lo pro zahraniční stu den ty češtiny
méně náročné vyuít rozdělení do tří sku pin – po „odtrení” kon co v ky 3. os. pl.
zakončení na je den kon so nant, dva kon so nan ty ne bo na -aj ja ko dělaj(í) – dělej. To ho -
to dělení ostatně vyuívá většina učebnic češtiny pro ci zin ce.

Dále postrádáme např. čtení letopočtů ne jen ja ko tisíc devět set devadesát devět,
ale (do kon ce moná častěji) devatenáct set devadesát devět. Podobně se také často
setkáváme s čtením desetinných čísel ja ko např. dva cet dva celých devět (dva cet dva
celých devět de se tin jen v odborné literatuře).

Oddíl C umoňuje pro bra nou gra ma ti ku procvičit. Většina cvičení je bo huel
koncipována obvyklým způsobem „de jte do správného tva ru”; cvičení tak působí ne -
jen jednotvárně, ale stu dent se nedokáe na opakující se ty py cvičení dlo u ho so u-
středit, na to pak např. daný jev vyuít v pra xi, při ko mu ni ka ci, pro toe v cvičení
často me cha ni c ky kopíruje vzor. Z vlastní zkušenosti by chom také doporučovali do -
dat více cvičení na je vy, které ob vy kle činí zahraničním studentům potíe (např.
posesivní zájmeno svůj).

Chy by v téměř třísetstránkovém te x tu jsou spíše výjimkou. Jedná se o drobné
grafické ne do sta t ky, např. ne jed no t nost v přepisu hlásky ja ko [n’] ve d le [ń]. Dále
přízvuk ne ne sou po uze da ti vy osobních zájmen – zdůrazňujeme, e  k r á t k ý c h
tvarů zájmen! –, ale také krátké tva ry zájmen v aku za ti vu. U ge ni ti vu singuláru ma -
sku lin neivotných s kon co v kou -a postrádáme ve výčtu běná česká slo va ja ko sýr –
sýra, večer – večera, chléb – chle ba. U deiktických slov postrádáme ve výčtu kromě
tu a zde časté ta dy, u slučovacího poměru nám chybí spo j ky i a ne bo (ačkoliv se pak
vy sky t nou ve cvičeních). U souřadicích spo jek není uve de na poznámka o in ter pun kci.

Za jisté nevýhody Ko m pen dia po vauje me, e přistupuje k češtině ni ko liv ja ko
k cizímu ja zy ku, ale vyuívá tradiční lingvistický po pis ja ko pro rodilého (ling vi sti c -
ky vzdělaného) uiva te le, čím se značně ome zu je okruh potenciálních uivatelů. Je
také škoda, e ne be re v po taz výchozí ja zyk – vzhle dem k to mu, e je určeno německy 
mluvícím studentům, mo hlo an ti ci po vat problémy, s ni mi se stu den ti přistupující
k češtině přes němčinu setkají.

Oceňujeme překlad všech gramatických pasáí do němčiny. Otázkou zůstává, zda 
je to u této pu b li ka ce nutné vzhle dem k to mu, ja kou úroveň znalostí u studentů
předpokládá.

Jak říkají autoři, „zkušenosti z práce s tímto ko m pen diem se musejí te pr ve
získávat” (s. 8). Věřím, e Základy české gra ma ti ky ja ko doplňkový materiál ve výuce 
ocení ne jen stu den ti, ale i vyučující, přinejmenším ja ko doplňující materiál. Mnozí
německy hovořící stu den ti ho jistě také vyuijí při sa mo stu diu ne bo opakování.

Kateřina Vlasáková, Praha
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K R O N I K A

Слово об Учителе

Многие согласятся с тем, что писать о человеке, которого любишь, иногда
бывает трудно. Трудно найти нужные слова, чтобы передать чувство уважения,
восхищения, признательности, гордости за своего Учителя, не впадая в край-
ности. Любовь не всегда поддаётся словесному описанию, а уж напрямую
высказать эти слова обожания нашей Галине Алесеевне, которая метким заме-
чанием пресекает излишние проявления чувств, и вовсе не всегда получается.

И всё же... Как не сказать о том волнении, которое невольно охватывает тебя, 
когда приближаешься после очередной разлуки к дому родного человека? Как
выразить непреходящее, ноющее чувство вины, за то, что в суете, всякой ерун-
де, мнимой занятости, в том, что А.С. Пушкин назвал «жизни мышья беготня»,
забывал сказать доброе слово, поздравить с праздником, просто заскочить на
минутку.? Как бесстрастно говорить о наших разговорах? и тех, с постоянными
перескакиваниями с одной темы на другую, и тех, с тщательным обсуждением
„мелочей”, которые нашей проницательной учительнице отнюдь не предста-
вляются пустяками, и тех, с паузами и молчанием, с неизвестно откуда возни-
кающей грустью или немотивированным весельем…

Для многих поколений питерских богемистов Галина Алексеевна Лилич
является родным, очень близким человеком. Наверное, нет ни одного выпуск-
ника чешского отделения, кто бы не побывал в квартире на Гранитной улице, не
делился с Галиной Алексеевной своими мелкими и крупными переживаниями,
не просил у неё помощи. Так уж как-то было заведено на кафедре: все, кому
нужна помощь, совет, сочувствие – и первокурсники, и солидные профессора –
тянутся к Галине Алексеевне!

Любое общество, объединение людей имеет свою душу, благодаря которой
оно и существует как единое целое, не распадаясь на самодостаточные отчуж-
дённые звенья. Душа нашей Славянки –– Галина Алексеевна. Пётр Андреевич
Дмитриев и Герман Иванович Сафронов (царство им небесное!) были умом,
головой кафедры: от них зависело решение всех кафедральных дел, они по-оте-
чески журили и вступались за нас в случае необходимости, несли груз ответ-
ственности перед неугомонным начальством. Именно от них зависело более
или менее благополучное существование коллектива. Но душой кафедры была
и есть все-таки Галина Алексеевна. Не было и нет таких важных кафедральных
дел, которых  сторонилась бы наша беспокойная учительница. 

И мы, её ученики, старались подражать ей, быть общественно активными:
участвовали в конференциях, помогали организовывать встречи выпускников,
сочиняли скетчи и частушки для капустников, готовили доклады и разучивали
славянские песни к заседаниям „Славянских пятниц” (так называлось наше
Cтуденческое научное общество), выпускали многометровые стенгазеты „Фи-
лолог” и „Славист”. (Выпускники тех давних лет помнят негласное соревнова-
ние между этими общефакультетской и славянской газетами). Однако, надо
признать, быть до конца растворёнными в людских заботах, подчинить личное
общественному, искренно забывая о себе, переживать горе и радоваться удачам
коллег и учеников так, как это умеет Галина Алексеевна, никому из нас, кажет-
ся, так и не удалось. Возможно, другие времена, другое поколение…

Галина Алексеевна родилась 10 июля 1926 года в селе Троицк Ковылкин-
ского района Мордовской АССР. Скорее всего прилежная ученица Галя Шилина 
стала бы хорошей сельской или городской учительницей, закончив местный
пединститут, – таков был обычный жизненный путь многих довоенных отлич-
ниц. Но школу она закончила в страшном 1943 году в городе Энгельсе, бывшей
столице ликвидированной к тому времени автономной республики Немцев
Поволжья. Напротив через Волгу находился красивый большой город Саратов,
куда в годы войны были эвакуированы многие вузы и театры. С 1942 года здесь
обосновался Ленинградский государственный университет, который, продол-
жая свою деятельность, объявлял набор студентов. И Галина Шилина стала
студенткой ЛГУ. Приехав вместе с университетом из эвакуации в северную
столицу, Галина Алексеевна переходит здесь на учреждённую в 1944 г. кафедру
славянской филологии. Закончившая в 1948 году с отличием польское отделе-
ние студентка сразу же была рекомендована в аспирантуру по специальности
„чешский язык”. Её научным руководителем стала заведующая кафедрой сла-
вянской филологии Э.А. Якубинская-Лемберг. В мае 1951 года талантливая
юная исследовательница была направлена на стажировку в Карлов университет. 
Среди её преподавателей в Праге были известные слависты Фр. Травничек,
Б. Гавранек, А. Едличка, К. Горалек, Я. Белич и др. Вернувшись в августе 1952
года из Чехословакии, она становится преподавателем родной славянской
кафедры.

В этом году у Галины Алексеевны двойной юбилей – ровно 50 лет назад ею
была защищена кандидатская диссертация. Тема соответствовала духу того
времени – „Обогащение чешского литературного языка в результате устано-
вления в Чехословакии народно-демократического строя”. А через два года
будем отмечать 30-летие защиты докторской диссертации. Это исследование,
отражённое в монографии Роль русского языка в развитии словарного состава
чешского литературного языка (конец XVIII–начало XIX века) (Ленинград,
1982), вошло в ряд классических трудов по славистике. Все, кто берётся за
изучение взаимодействия славянских языков, знает эту книгу, написанную
в классической петербургской манере, увлекательно и доступно. Как в своё
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время отмечал ученик Г.А. Лилич, проф. В.М Мокиенко, взаимодействие род-
ственных языков в этой и других работах учёного, посвященных лексическим
заимствованиям, анализируется не как упрощённое, одностороннее воздей-
ствие одного языка на другой, а как сложный динамический процесс, дви-
жущими силами которого являются и экстралингвистические факторы, и дав-
ление языковой системы с её собственными закономерностями1.

Всего же у Галины Алексеевны более ста научных работ, посвящённых
вопросам лексикологии, лексикографии, стилистики, транслятологии2. Начиная 
с 90-х годов, ведущей темой научной деятельности учёного становятся библе-
измы – библеизмы как объект сопоставительного исследования и лексикогра-
фического описания. Г.А. Лилич – участница международных съездов сла-
вистов, начиная с IV-го (1958 год). Не счесть количества научных конференций
различного ранга, в которых регулярно участвует Г.А. Лилич, тут и межву-
зовские научно-методические конференции на филологическом факультете
СПбГУ, и Дни славянской культуры в Самаре, и конференции в Чехии, Польше,
Германии...

И всё же главное в жизни нашей учительницы – это преподавание. Сколько
раз в жизни попадались талантливые учёные, авторы блестящих книг и статей,
которые терялись в студенческой аудитории, их лекции были неинтересными,
вялыми, мало что давали обучаемым. Галина Алексеевна расцветает на заня-
тиях, она наслаждается возможностью преподавать, обретает особую инто-
нацию, легко находит нужные слова, убеждает, даёт знания на всю жизнь.
„Педагог по генетике и призванию”, – так метко охарактеризовал этот дар В.М.
Мокиенко.

Нам – студентам славянского отделения – очень повезло в учёбе. Как и для
всех филологов за окнами аудиторий через мрачную Неву нам сиял Исаакий
и голубел Зимний дворец, в темноватых коридорах филфака царил особый дух
преобразований петровского времени. И советские профессора и доценты ка-
ким-то чудом сохранили дух Петербургского университета: нам преподавали не
набор знаний, сдобренный идеологией, а учили искать, мыслить, делать откры-
тия (и мы их делали чуть ли не с первого курса – маленькие, смешные, иногда
сразу же переходящие в „закрытия”, но оставившие след в биографии). Впро-
чем, это было дано всем студентам филфака и расположенного вперемешку
с ним востфака. Однако была одна особенность, отличавшая славистов от

студентов многих других отделений: в каждой группе нас было только по 5–-6
человек. Кто-то даже сказал в шутку: 

Да вас же готовили как космонавтов, поштучно!

Возможно, в тот период и не требовалось больше специалистов со славян-
скими языками. И так многие по окончании ЛГУ работали русистами (нам
давали и эту специальность), переходили на смежный (в паре к чешскому мы
изучали сербский) или просто другой славянский язык (например, богемист мог 
работать переводчиком с польского). Важно то, что при всех этих переменах все
неплохо справлялись с работой. Всё же университетское образование в те
далёкие доболонские времена давало основательные знания, которые можно
было развернуть в разных направлениях, найти своё призвание не только на
стезе славистики.

В таких „космонавтских” условиях обучения естественным образом скла-
дывалась атмосфера доверительности, а благодаря открытости и сердечности
Галины Алексеевны в чешских группах вообще всё было по-семейному. Бегали
отмечать дни рождения и удачно сданные экзамены в „Лягушатник” (кафе
Огонёк в начале Невского), заманивая туда и Галину Алексеевну, стреляли по
трёшке друг у друга до стипендии, сочувствовали любовным драмам и радо-
вались, когда любовь развивалась успешно (надо честно признаться, что в сту-
денческие годы любовные переживания занимали нас больше учебных). И всё
время ощущали материнскую опеку Галины Алексеевны: то она кофейку купит
на всю группу на перемене или даже во время занятия (под кофе лучше усваи-
вались всякие там палатализации и спряжения глаголов), то для шумных „Сла-
вянских пятниц” накупит бутербродов, которые голодные студенты беззастен-
чиво сметут за один присест, то внимательно выслушает сбивчивую речь сту-
диозуса о его „огромных” проблемах и „непреодолимых” препятствиях – ска-
жет несколько слов, и уже уменьшились, а то и исчезли затруднения.

Раз уж речь идёт о юбилеях, то можно вспомнить, что мы встретились
с Галиной Алексеевной 40 лет назад. Первая встреча была на собеседовании
с абитуриентами. Кафедра отправила Г.А. Лилич отговаривать нас поступать на
чешское отделение, поскольку конкурс был большим – 18 человек на место.
Абитуриентов было не так и много, всего 90 человек, но мест-то было всего 5!
Вот Галина Алексеевна и предлагала подумать, стоит ли тратить годы на изу-
чение экзотического языка, чтобы потом по распределению поехать в Архан-
гельскую область и преподавать там русский язык. Таковы были условия того
времени: по окончании университета нужно было отработать 3 года там, куда
тебя направит Родина. А мест переводческих было не так уж и много, поэтому
выпускники Славянки, особенно студенты без ленинградской прописки, попа-
дали в сельские школы Северо-Запада, сея там „разумное, доброе, вечное”
и потихоньку забывая язык.
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А после того, как наша пятёрка прошла экзаменационное сито, встречи
с Галиной Алексеевной стали постоянными. С занятий они плавно переходили
в консультации на кафедре или в словарном кабинете, в беседы за чашкой кофе
в факультетском буфете (Г. А. Лилич в те годы была отчаянной кофеманкой),
в прогулки по дворику филфака или через Дворцовый мост на Невский до
станции метро, в посиделки (редкие, правда) в том же „Лягушатнике”. Сбив-
шись на патетику, мы могли бы сказать: 

Всем хорошим в нас мы обязаны Галине Алексеевне.

Главным, конечно, была учёба… Написали мы эту фразу, прочитали её,
поняли, что это благоглупость – как раз внеучебные дела, общение с Галиной
Алексеевной за пределами аудитории сделали нас такими, какие мы сейчас есть
(суть). Но раз уж совершён такой неуклюжий переход к учёбе, продолжим. Г.А.
Лилич вела и ведёт занятия по всем разделам чешского языка: проводила
вводно-фонетические уроки с первокурсниками, преподавала практическую
грамматику и разговорную практику, нашему курсу читала историческую грам-
матику, другие теоретические курсы, проводила спецсеминары, руководила
нашими курсовыми и дипломными работами. Где-то в официальных бумажках
мы нашли информацию, что за годы работы Г.А. Лилич на кафедре под её
руководством защищено 11 кандидатских диссертаций. Это неправда! Число
взращённых Галиной Алексеевной кандидатов и докторов наук гораздо боль-
шеё, она помогает любому, обратившемуся к ней, пусть он формально и числит-
ся за другим научным руководителем. Уж четыре – пять десятков таковых точно
найдётся в нашей стране и за её пределами. 

А как замечательно Галина Алексеевна принимала экзамены! Это была
беседа не столько по билетам, сколько о предмете, о лингвистике, о зако-
номерностях науки. Не страшно было что-то забыть, невозможно было расте-
ряться, от волнения перепутать конкретные факты. Экзамен превращался в пе-
редачу знаний, в совместный их поиск. Интересно, что Г.А. Лилич волновала
тема организации экзамена, она анализировала опыт классиков, наверное, срав-
нивала его со своим. 11 октября 2002 года в Тартуском университете на между-
народной конференции „200 лет русско-славянской филологии в Тарту” она сде- 
лала доклад „Профессор И. А. Бодуэн де Куртенэ как экзаменатор”.

Переход к официальному стилю требует перечислить награды юбиляра. Их
не так уж и много. Г.А. Лилич награждена медалью „В память 250-летия
Ленинграда” (1957), юбилейной медалью „За доблестный труд: В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В.И. Ленина” (1970), знаком „Победитель
соцсоревнования” (1979), знаком Министерства высшего и среднего специаль-
ного образования СССР «За научную работу» (в связи с завершением коллек-
тивного труда Лексика и фразеология »Моления Даниила Заточника«) (1982),
памятной серебряной медалью Карлова университета (Чехия) за заслуги в обла-
сти обучения и воспитания студентов (1985), медалью Санкт-Петербургского

государственного университета за большой вклад в подготовку научно-педа-
гогических кадров (1996). Она является заслуженным работником высшей шко-
лы РФ. Может быть, за последние годы ещё какие-нибудь подобные медали
и знаки прибавились в послужном списке у этой самозабвенной труженицы.
И пусть у некоторых её учеников есть награды посолиднее, каждый при этом
понимает, что на самом деле эта награда должна принадлежать Галине Алек-
сеевне. А сама она относится к подобным наградам спокойно: дали – приятно,
что твой труд оценён. Однако можно было почувствовать понятную гардость,
когда Галина Алексеевна говорила о том, что её избрали почётным профессором 
СПбГУ.

Сейчас Г.А. Лилич возглавляет Петербургскую школу славяноведения и те-
ории межславянского перевода. Она первой в стране начала разрабатывать
проблему Влияние Библии на современные славянские литературные языки,
первый сборник Библия и возрождение духовной культуры русского и других
славянских народов был опубликован в 1995 году, с тех пор ежегодно на научной
конференции преподавателей филологического факультета СПбГУ работала
секция библеистики. И в этом году в марте на XXXV конференции Г.А. Лилич
возглавляла секцию „Библия и христианская письменность”, делала доклад
„Библеизмы в языке А. Ф. Кони” (вместе с Д.М. Поцепнёй). А несколько ранее
на Х Конгрессе Международной ассоциации преподавателей русского языка
и литературы в Санкт-Петербурге (2003) Галина Алексеевна прочитала фунда-
ментальный доклад „Библеизмы в русском языке (вехи исторического раз-
вития)”.

Думается, хватит официальщины. Наша учительница её не слишком жалует. 
Она научила нас любить науку, добросовестно относиться к делу, уважать
коллег, студентов и вообще всех людей, но не забывать о принципиальности, не
быть добренькими, всепрощающими. К сожалению, не всё нам удаётся, что-то
мы делаем на „троечку”, в чём-то являемся бледной копией учительницы,
а где-то и вообще „проваливаемся”. Но она нас прощает, по-прежнему ждёт
у себя на Гранитной, угощает вкусностями, расспрашивает о жизни семьи,
о делах, дарит книжки, рассказывает о своих встречах, вспоминает смешные
истории (часто из жизни своего супруга Луки Стояновича), показывает много-
численные альбомы фотографий, делает очередную (сотую? тысячную!) фотку
на память, а когда прощается, улыбается, даже слегка посмеивается, но потом
чуть-чуть отводит глаза… 

Спасибо Вам, наш дорогой Учитель!

Тамара Милютина, Ополе 
Василий Супрун,  Волгоград
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