
Propojování tradièního evropského strukturalismu s generativní gramatikou
Chomského stojí za pozornost v popisu Šaumjanových teorií, však otázkou je – jak
poznamenává Janeèka – co jejich sluèování získává. Konèíc naše úvahy o tvorbì
Šaumjana a jeho stì�ejních tøí teorií, Janeèka uvadí, �e nejvìtší nedostatek jeho teorií
je zpùsoben kombinováním nìkolika teoretických pøístupù, a také to, jak nepøesnì in-
terpretuje jiné autory bez ohledu na to, zda na jejich myšlenky navazuje, èi zda je kriti-
zuje13.

V knize autorství Martina Janeèky je zaznanenána a shromá�dìna velice bohatá
jazykovìdná terminologie. Chtìlbych však upozornit na jednu zále�itost, která se týká
vyexcerpovaného názvosloví. V této velice zajímavé monografii mohl autor ujednoli-
tit základní jazykovìdnou terminologii, proto�e se velice èasto setkáváme (hlavnì
v teorii souèasného pøekladu – vèetnì s její realizací) s dùle�itými jazykozpytnými
procesy: exotizací (cizojazyèností) a zdomácnìním (domestikací // èeskojazyènou ob-
dobou). Jedná se o to, �e autor v této zmínìné kategorii nedùslednì na stránkách své
knihy pou�ívá mluvnické názvosloví slovních druhù. Z jedné strany profiluje latinské
termíny (substantivum, adverbium, adjektivum – viz. s. 60, 63, 78, 84, 117, 126, 133 –
[proè ne podstatné jméno, pøíslovce, pøídavné jméno]), a z druhé strany exponuje èe-
skojazyèné ekvivalenty (slovesa, zájmena, citoslovce, pøedlo�ky, spojky, èástice –
viz. napø. s. 60, 63, 78, 84, 109, 111, 126, 133 – [analogicky proè ne verbum, prono-
men, interjekce, praepositio, conjunctio, partikule]).

Závìrem je nutné jednoznaènì zdùraznit, �e celá Janeèkova kniha je z hlediska
koncepce vìdomì promyšlena a následovnì vhodným zpùsobem zpracována,
s vyu�itím øady odborných lingvistických termínù. Struktura výkladu je vnitønì lo-
gická. Po pøeètení knihy mù�eme dospìt k závìru, �e Janeèka má obsáhlou znalost
teoretického kontextu zkoumaných jazykozpytných jevù, co zpùsobuje obohacení èe-
skojazyèné lingvistické literatury v oblasti pøedmìtnì analyzované problematiky (tzv.
sémiotické pojetí gramatiky), jakou uskuteèòoval Sebastian Šaumjan. Tato mono-
grafie by se mohla ocitnout v seznamu základní pou�ívané literatury v oborech mnoha
lingvistických pøedmìtù, které jsou urèené pøedevším pro studenty vysokých škol fi-
lologického smìru (také pro øadu odborných ètenáøù), proto�e jsou v této studii
zkoumány podstatné otázky a popisovány jsou srozumitelným jazykem dùle�ité as-
pekty jazykovìdných teorií.

Lubomír Hampl, Bielsko-Bia³a

Nová bìloruská uèebnice èeských reálií

Reálie, jak je dnes ji� všeobecnì uznáváno, tvoøí pevnou souèást ka�dé výuky
cizího jazyka. Nejinak je tomu i v pøípadì èeštiny pro cizince. Ale napsat kvalitní
a vyèerpávající uèebnici reálií je pøi tom nesmírnì obtí�né, ba pøímo nemo�né. Je
tomu tak nejen proto, �e pojem reálií je znaènì rozsáhlý a v èase velmi promìnlivý
(pøedevším fakta z oblasti politické, ekonomické, sociologické rychle zastarávají), ale
i proto, �e dosud nemáme jednoznaènì ujasnìno, co všechno pojem reálií do sebe
zahrnuje a jak dané mno�ství faktù efektivnì tøídit a didakticky zpracovat a úèelnì
traktovat ve výuce.

Pøed nedávnem se o klasifikaci reálií pokusil ve své monografii Interkulturní as-
pekty mezikulturní komunikace (Hasil 2011) autor této recenze. Reálie zde chápe jako
vìdomostní základ sociokulturní a sociolingvální kompetence mluvèího a tento po-
jem blí�e specifikuje jako reálie vnìjší, vnitøní a komplexní1.

Nejnovìji se o definici pojmu reálie pokusili Kateøina Romaševská a Josip Lah
(Romaševská, Lah 2017). Ve své studii se pokoušejí analyzovat „reálie nikoli z hle-
diska jejich základních strukturních vlastností, ale podle jejich spoleèenské role
a komunikaèního zámìru” (Romaševská, Lah 2017, s. 36). A na základì tohoto prag-
matického pøístupu k reáliím rozlišují reálie vysoké, nízké a konkrétní2.
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1 A/ Reálie vnìjší; mimojazykové, neboli zemìvìdu, tvoøí soubor poznatkù charakterizují-
cích zemi èi zemì, jejich� jazyk uèíme jako jazyk cizí (anebo ho studujeme), a to z mnoha
hledisek.

B/ Reálie vnitøní; jazykové, neboli lingvoreálie, které pøedstavují široký okruh faktù
odrá�ejících se pøímo v jazyce, pøedevším ve slovní zásobì, ve frazeologii, ve stylovém
ztvárnìní komunikátù i ve vlastním komunikaèním aktu. Jsou to jazykové jednotky a frazémy
velmi obtí�nì pøelo�itelné do druhého jazyka nebo vùbec nepøelo�itelné a také další jevy,
které umo�òují èi naopak znesnadòují sociální komunikaci v daném jazyce a rùznì tuto komu-
nikaci modifikují. Týkají se jak komunikace verbální, tak i neverbální.

C/ Komplexnì chápané reálie; pøedstavují souhrn reálií vnìjších a vnitøních. Výèet výše
uvedených jevù (v bodì A a B), které lze zahrnout pod pojem komplexnì chápaných reálií,
který je nadøazený pojmùm lingvoreálie a zemìvìda, není zdaleka vyèerpávající, ale všechny
tyto, ale i další jevy jsou dùle�ité pro bezchybnou a bezporuchovou komunikaci, tj. jak pro
oblast produkce, tak i percepce v procesu komunikaèního aktu.

2 „Vysoké reálie jsou tvoøeny tìmi prvky, které mají vysokou identifikaèní hodnotu a jsou
obvykle zalo�eny na kulturních datech, která jsou ménì vìcná, ale mnohem více interpretaèní.”
(Romaševská, Lah 2017, s. 43).

Nízké reálie „se skládají z informací, je� jsou u�iteèné pro ka�dodenní �ivotní situace v dané
spoleènosti, spíše ne� pro proces identifikace. Z tohoto dùvodu lze takové reálie oznaèit za
praktické” (Romaševská, Lah 2017, s. 44).

Konkrétní reálie „se skládají z informací, je� nejsou ani jasnì identifikaèní, ani pøímo
u�iteèné v ka�dodenních �ivotních situacích, i kdy� se v urèitých kontextech dají vyu�ít k obìma
úèelùm” (Romaševská, Lah 2017, s. 44–45).
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I pøes naše tvrzení, �e napsat dobrou uèebnici je témìø nemo�né, nìkolik takových
uèebnic èeských reálií v Èeskoslovensku (resp. v Èesku) i v zahranièí vzniklo. Jme-
nujme kupøíkladu dodnes metodicky nepøekonanou Vejvodovu uèebnici zemìvìdy
(Vejvoda 1964) (po stránce faktografické ovšem dnes zcela nepou�itelnou) a aktuální
uèebnici Jitky Cvejnové (2015). Jiný typ uèebnice, kombinující uèebnici reálií s èítan-
kou èeských textù a uèebnicí slovní zásoby pro pokroèilé, byl vydán v Berlínì (Hasil,
Hasilová 1997) a ve Lvovì (Atonenko, Lobur, Palamarèuk, Hasil, Hasilová 2010).

Autoøi nejnovìjší uèebnice èeských reálií (Pastuchovièová, Janovec, 2017) vy-
cházeli pøi jejím koncipování z podobného principu. I jejich uèebnice je polyfunkèní
a spojuje v sobì èítanku èeských textù s cvièebnicí a uèebnicí èeské zemìvìdy. Uplat-
nìním tohoto principu toti� autoøi jednak „prodlou�í �ivot” uèebnice reálií (tehdy
o tomto faktu se takto psalo, i kdy� dnes je to u� jinak), jednak vhodnì ve výuce pøi
práci s uèebnicí docílí propojení rùzných jazykových dovedností s pøedáním infor-
mací o reáliích: ètení s porozumìním, poslech, mluvení (napø. diskuse na dané téma),
psaní (konspekt, resumé, úvaha na dané téma) apod. Tento typ uèebnice rovnì� umo�-
ní i srovnání situace v Èesku se situací v zemi, odkud studenti pocházejí. A navíc
uèebnice pøináší i obraz o úrovni a kvalitách souèasné èeské publicistiky a literatury.

Autory textové cvièebnice Reálie èeské spoleènosti jsou odborná asistentka kate-
dry teoretické a slovanské jazykovìdy Filologické fakulty Bìloruské státní univerzity
v Minsku Jelena Pastuchovièová a odborný asistent katedry èeského jazyka Pedago-
gické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Ladislav Janovec. Autoøi v rozsáhlé pøed-
mluvì konstatují:

Pøedlo�ená publikace textovou cvièebnici pro studenty èeského jazyka pro cizince jako
vysokoškolského oboru. Pøíruèka proto sleduje vedle procvièení a prohloubení jazykových
kompetencí studentù také rozšíøení jejich kulturní kompetence a na základì autentických textù je
seznamuje s rùznými kulturními aspekty spoleèenství, jeho� jazyk se uèí (Pastuchovièová,
Janovec 2017, s. 3).

A dále:

Texty byly získávány z elektronických i tištìných médií a èeské beletrie, prošly èásteènou ja-
zykovou úpravou, byly odstranìny zjevné chyby, které v nich zùstaly i po práci redaktorù
a korektorù, výjimeènì jsme texty pøizpùsobili souèasnému pravopisnému úzu, pøípadnì odstra-
nili zøetelnì chybné a nadbyteèné informace. Stylizaènì texty upravovány nebyly, aby byl co
nejvíce zachován pøirozený ráz komunikátù. Cvièení jsou vybírána tak, aby odpovídala rázu
zpracovávaných textù a zároveò podporovala rozvoj komunikaèních kompetencí studenta.
Z toho dùvodu jsou v rùzných typech textù vyu�ívány rùzné typy cvièení, zamìøená jednak na
rozvoj slovní zásoby, vysvìtlení frazeologie, pøípadnì slo�itìjších gramatických konstrukcí,
jednak na stylizaci textu a jeho porozumìní. Velký prostor je vìnován také úkolùm, které
pøedpokládají další vyhledávání informací souvisejících s hlavním tématem textù (Pastuchovi-
èová, Janovec 2017, s. 4).

Autoøi pøedpokládají, �e s cvièebnicí bude mo�no pracovat pøímo v hodinách
praktického èeského jazyka, tak i v samostatné pøípravì studentù.

Uèebnice se skládá ze sedmi kapitol, do nich� jsou autentické èeské texty øazeny.

První kapitola je vìnována významným osobnostem z území Èech. Autoøi se sou-
støedili zejména na osobnosti ménì známé, a to i rodilým mluvèím èeštiny. Neomezili
se pouze na osobnosti èeské národnosti, ale seznamují i s osobnostmi nìmeckými èi
�idovskými spjatými s èeským územím (Bernard Bolzano, Ernst Mach, František Køi-
�ík, Josef Bo�ek, Johann Gregor Mendel, Prokop Diviš, Otto Wichterle, Václav Do-
lejšek, Viktor Kaplan a další). Medailonky osobností pocházejí pøedevším z èasopisu
Ekonom. Mo�ná by pro studenty filologických oborù bylo zajímavé uvést i osobnosti
spojené s humanitními vìdami a také s èeským umìním.

Druhá kapitola je nazvána Praha je všech Èechù ráj a obsahuje texty pøedstavu-
jící pra�ské památky od nejstarších dob (Vyšehrad, Zlatá ulièka) a� po souèasnost
(Tanèící dùm) a také turisticky zajímavé pra�ské lokality (Èertovka).

Do tøetí kapitoly autoøi zaøadili texty pøedstavující turisticky zajímavá místa Èe-
ské republiky. Autoøi vyu�ili textù napøíklad o Chebu, èeských lázních, Èeském
Krumlovì, Doma�licích, Kralicích nad Oslavou èi o Terezínì.

Ètvrtou kapitolu Pastuchovièová a Janovec nazvali Souèasný �ivot v Èesku, èeská
mentalita. Ètenáø zde najde rùznorodé zajímavé texty o èeské mentalitì, èasto hu-
morného charakteru, napø. Fenomén doby kanceláøské: open space; Prázdná státní
kasa aneb Co se dá ještì zdanit; Trendy souèasné èeské gastronomie; Za co utrácejí
milionáøi; Policie hledala v Doma�licích samopalem ozbrojeného uprchlíka. Byl to
kominík; Proè by mìly dìti v zimì plavat?; Ke kávì koèku? atd.

V páté kapitole nazvané Zasmìjte se jsou ukázky z èeské literatury: Školní výlet
(Jaroslav Hašek), Ani� (Emanuel Frynta), Jak mi bylo líto dìtí z rozvrácených rodin
(Miloslav Šimek, Jiøí Grossmann) a další.

Šestá kapitola Slavme slavnì svátky je nejstruènìjší a obsahuje známé èeské
vánoèní a velikonoèní koledy.

Poslední sedmá kapitola bude asi mezi studenty nejoblíbenìjší. Pøináší toti� texty
známých èeských lidových i umìlých písní, známých napøíklad z èeských filmù.
Autoøi sice pøedpokládají vyu�ití kanálu YOU TUBE a dalších internetových zdrojù,
ale pøesto by bylo mo�ná u�iteèné, kdyby texty písní byly podlo�eny notami.

Na závìr cvièebnice je uveden seznam pou�itých zdrojù.

Výbìr textù a popisovaných reálií je nutnì subjektivní a zákonitì neúplný. Jiný
ani být logicky nemù�e. Tato útr�kovitost ale vùbec není na závadu, uèebnice svým
u�ivatelùm poskytuje dostatek relevantních informací, aby si vytvoøili pøedstavu o èe-
ské mentalitì a o �ivotì v souèasné Èeské republice.

Cvièení za ka�dým textem jsou rùznorodá, úèelná, dobøe zvolená a u�iteèná.
Nepochybnì pøispìjí k prohloubení komunikaèní kompetence studentù.
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Textová cvièebnice Reálie èeské spoleènosti byla peèlivì pøipravena a prošla dù-
kladnou korekturou. Tiskové chyby a pøeklepy, jak� i jiné nedostatky se vyskytují
zcela výjimeènì (jde pøedevším o oznaèení kvantity samohlásek). Pøi detailním ètení
objevíme i další drobné faktické nepøesnosti. Jméno ruského tenoristy, sólisty opery
Slovenského národního divadla v Bratislavì a pozdìji sólisty opery Národního di-
vadla v Praze, švagra herce Josefa Kemra, se nále�itì píše Bronislav Choroviè, nikoli
Choroviæ. Køestní jméno èlena divadla Semafor a partnera Jiøího Grossmanna Šimka
je Miloslav, nikoli Miroslav a v èeském kulturnì historickém prostøedí se uvádí Bol-
zanovo køestní jméno v podobì Bernard a ne Bernardo. Jsou to ale detaily, které nijak
nesni�ují kvalitní technické a polygrafické zpracování uèebnice vydané ve vkusné
pevné vazbì.

V uèebnici je u�ita pouze èeština, mohou s ní pracovat nejen studenti bìloruští,
jim� je primárnì urèena, ale i studenti z dalších zemí.

Jelenì Pastuchovièové a Ladislavu Janovcovi je tøeba pogratulovat ke kvalitní,
zajímavé i zábavné uèebnici a jejím u�ivatelùm – uèitelùm i studentùm – popøát hezké
chvilky strávené nad studiem èeského jazyka a èeské kultury.3

Jiøí Hasil, Praha
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