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Zkušenosti z výuky èeštiny u imigrantù a cizincù

Pøiznám se, ûe jsem se teoretickými otázkami vyuèování cizincù
p r a k t i c k é èeštinì do zaèátku 90. let soustavnì nezabývala, i kdyû

jsem vyuèovala na Filozofické fakultì UK od poloviny 70. let i bohe-
misty cizince a po dvacet let, v 80. a 90. letech, jsem vedla aspiranty
a doktorandy bohemisty, a to i cizince, zvláštì Egyp�any, avšak to šlo
pøeváûnì o pokroèilé studenty zabývající se èeskou gramatikou a sty-
listikou odbornì. Aû na poèátku 90. let jsem dostala nabídku z novì
zaloûené vysoké školy v Zittau, abych vyuèovala èeštinì studenty
oboru pøekladatelství. Tehdy jsem si uvìdomila, ûe to je úkol pro mne
neakceptovatelný: nejsem oborem germanistka, nikdy jsem neuèila
èeštinì zaèínající cizince, a tak jsem nabídku odmítla, tøebaûe mì
potìšila. Pomohla jsem však vedení fakulty najít náhradu. Asi po dvou
tøech letech jsem byla vyzvána k další spolupráci: peèovat o nìmecké
studenty, kteøí pøijíûdìjí do Èeska na stáû, a pozdìji k vedení jejich
závìreèného semináøe pøed státními zkouškami. Tento semináø vedu
spolu s L. Zimovou kaûdoroènì.

Další podnìt k mému zájmu o praktické zvládání èeštiny cizinci
pøedstavoval pøíliv cizincù-imigrantù do Èeské republiky, nebo� èeš-
tina se stala v 90. letech postupnì prostøedkem multietnické a multi-
kulturní komunikace na vlastním èeském území. A tak jsem od roku
1996 pøipravovala a zpracovávala rùzné projekty a vedla odborné
týmy z UJEP, UK a JU, které se zabývají zvládáním èeštiny imigranty,
zvláštì ûáky našich škol.

Nejprve jsme zmapovali etnickou a komunikaèní situaci, a to pros-
tøednictvím státních institucí vèetnì školských úøadù ve vìtšinì regio-
nù Èech (informace jsme získali z nìkolika set škol základních a støed-

ních). Na to jsme se kontaktovali se školami, které se od první polovi-
ny 90. let potýkaly s problémy zaèlenìní ûákù-imigrantù do vyuèová-
ní a které také jako první v praxi pøekonávaly komunikaèní a vùbec
kulturní bariéry mezi uèiteli, ûáky èeskými a ûáky imigranty. Zvláštì,
ale nejen to byly školy v okolí uteèeneckých táborù, v nichû pøíliv
tìchto ûákù podstatnì ovlivnil jejich chod i výuku. Ve školách jsme
hospitovali, zadávali dotazníky, interviewovali jsme uèitele, ûáky-
-imigranty i s jejich rodièi, získávali jsme od nich slohové práce i dik-
táty, zadávali jsme sami standardizované diktáty, abychom mohli
srovnávat výsledky rùznì pokroèilých ûákù, ûákù rùzného pùvodu...

Za uplynulých zhruba sedm aû osm let jsme získali jisté zkušenosti
z oblasti multietnické komunikace a s jejím zvládáním ve škole. Na
tomto místì pøipomenu jen nìkteré její rysy a problémy: Èeské školy
pøistupují k výuce cizincù ve smíšených tøídách rùznì. Nìkde po-
vaûují tento problém za závaûný, jinde si ho vùbec nepøipouštìjí,
zejména je-li takovýchto dìtí ve škole málo nebo peèují-li o jejich
vzdìlávání cílevìdomí rodièe (napø. dost bìûné jsou èeské opatrova-
telky a soukromé douèování u èínských dìtí).

Vìtšina uèitelù byla a stále je pøi výuce cizincù odkázána pouze na
své vlastní schopnosti a zkušenosti. Uèitelé vymýšlejí uèební postupy,
ovìøují si jejich efektivnost a sami se uèí ze svých vlastních omylù.
Zkušenosti ukazují, ûe je naprosto nezbytné, aby do èeských škol
pøicházeli ûáci-cizinci aû po absolvování intenzivní jazykové pøípra-
vy, nebo� ûák, který není schopen se domluvit ve vyuèovacím jazyku,
má pochopitelnì potíûe nejen ve vyuèování èeštinì, ale také v jiných
vyuèovacích pøedmìtech a tak se ztìûuje i jeho pozdìjší uplatnìní
v majoritní spoleènosti.

Absolvování takového „vstupního kursu pro cizince” umoûòuje,
aby ûáci porozumìli elementárním pokynùm uèitelù a mohli se tak
postupnì zapojovat do výuky, aby byli s to komunikovat v èeštinì
o jednoduchých situacích. Osvojí si slovní zásobu nezbytnou pro po-
byt a výuku ve škole, základy gramatiky, spisovné výslovnosti a grafi-
ku, a pøedevším elementární dovednost souvislého mluveného vy-
jadøování a poslechu.
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Od roku 2000 dochází k pozitivní zmìnì, ve vybraných školách
(v blízkosti uteèeneckých táborù) se zøizují vyrovnávací tøídy, které
pomáhají ûákùm-cizincùm pøekonávat hlavní komunikaèní problémy.
I tak pøedstavuje vstup do èeské školy (èasto aû v prùbìhu 1. nebo
2. stupnì) pro vìtšinu cizincù z komunikaèního hlediska obrovský
verbální zvrat. Jsou totiû v situaci, kdy v hodinách èeského jazyka a li-
teratury poznávají jazyk, který není jejich mateøštinou, zpùsobem
urèeným rodilým mluvèím. Pøitom jsou to ûáci, jejichû kulturní a spo-
leèenské zázemí je nezøídka od èeského velmi odlišné.

Proto pøi výuce èeskému jazyku ûákù jiné národnosti hraje neza-
nedbatelnou roli, zda jde o národnostní menšinu ûijící na území ÈR
trvale (napø. Slováci, Poláci, Nìmci), nebo zda jde o etnické cizince,
kteøí pøicházejí do ÈR v posledním desetiletí a ûijí zde z rùzných
dùvodù (jsou to ve sledovaných regionech – severozápadní a jiûní
Èechy a Praha – zejména Rusové, Ukrajinci, Rumuni, Vietnamci, Èí-
òané, napø. v letech 1998–1999 jsme ve svých severoèeských výzku-
mech zaznamenali ûáky 45 národností), zvláštní postavení (zpravidla
nevýhodné) mezi nimi zaujímají dìti ûijící v uprchlických zaøízeních.
Do jisté míry svébytnou skupinu tvoøí repatriovaní Èeši z Ukrajiny,
Kazachstánu a Rumunska, nebo� mnozí z nich umìjí alespoò èásteènì
èesky. 

Vlastní mateøský jazyk nebo druhý, osvojený jazyk mohou sehrát
dùleûitou roli pøi zvládání èeštiny. Je pochopitelné, ûe èeštinou se nej-
rychleji domluví Slováci (avšak nikoli ti slovenští Romové, kteøí
neumìjí dobøe ani slovensky), dále Ukrajinci, Rusové a imigranti
ovládající nìkterý jiný slovanský jazyk. V další etapì ovládání èešti-
ny, zvláštì písmem, mívají však východní, ev. i jiûní Slované, znaèné
potíûe vyplývající z odlišné grafiky, z odlišné fonetiky i z mnoûství
tzv. falešných pøátel mezi slovy (srov. èesky a rusky: pitomec, èesky,
srbsky a chorvatsky: prkno). Ze zkušenosti lze vyvodit, ûe ve vyšším
stadiu studia je blízkost jazykù pøíèinou vìtších interferencí neû jazy-

ková nepøíbuznost, takûe napø. Rusové, Ukrajinci a další ûáci ovláda-
jící nìkterý z východo- nebo jihoslovanských jazykù mají velké pro-
blémy s kvantitou, pøitom kvantita v èeštinì je významonosná, srov.:
dal – dál, pul – pùl, kryt – krýt, domu – domù. V grafice jde o zámìnu
písmen oznaèujících rùzné fonémy (y, u, p, c, H, B...). Tyto a další
zavádìjící podobnosti jsou pramenem defektní znalosti èeštiny. Proto
je tøeba interferenèní jevy probírat konfrontaènì, ovšem to je moûné
jen za pøedpokladu, ûe uèitel zná oba jazyky a jejich moûné interferen-
ce, navíc to pøedpokládá výuku individuální èi alespoò skupinovou
a to je ve tøídì pøeváûnì naplnìné èeskými ûáky opravdu svízelné.
Uèitel musí volit metody obdobné práci v ménìtøídních školách,
v nichû byli (nebo jsou) v jedné tøídì spoleènì dìti rùzných roèníkù.

Proè spojuji informace o problémech výuky ûákù-imigrantù s výu-
kou dospìlých cizincù?

Zdá se mi, ûe nìkteré poznatky a zkušenosti získané z výzkumu
osvojování praktické èeštiny ûáky-imigranty a Nìmci-studenty èešti-
ny jsou obecnìji pøenosné. Lze totiû vysledovat jisté tendence, jeû

mají zøejmì obecnou platnost a jejichû respektování mùûe zabránit
nedostatkùm, jichû se ûáci, a to v kterémkoli vìku, dopouštìjí.

Také vysokoškolští studenti, dospìlí lidé, kteøí si zaèínají osvojo-
vat èeštinu, procházejí mnohými úskalími obdobnými úskalím ûá-
kù-imigrantù pøijíûdìjících do Èech. I oni by mìli projít nejprve inten-
zivním kursem èeštiny, vedeným èeským rodilým mluvèím souèasnì
dobøe ovládajícím nìmèinu, a to nejlépe pøímo v Èesku, aby mìli
pøíleûitost své nabyté vìdomosti bezprostøednì si ovìøovat v komuni-
kaèní praxi (v obchodì, v restauraci, na ulici, atd.). V kursu si mohou
uchazeèi o studium osvojit základní slovní zásobu vztahující se k bìû-
ným kaûdodenním èinnostem vèetnì školní komunikace, tzn. základní
slovní fond, obsahující nosná substantiva a slovesa i hodnotící výrazy
adjektivní a okolnostní výrazy adverbiální, vztahující se k dùleûitým
sémantickým okruhùm, nemìlo by se zapomínat uû v této etapì na
vztahová slova: pøedloûky a spojky, zvl. místní a èasové.

V této souvislosti je potøeba pøipomenout, jak je dùleûité, aby si
ûáci osvojili nejproduktivnìjší zpùsoby tvoøení slov v èeštinì, jazyku
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silnì flexivním. Pochopení principù slovotvorby totiû mnohonásobnì
rozmnoûí slovní zásobu studenta, nebo� ten pak mùûe na základì ana-
logie „tvoøit” nová pojmenování. Napø. pojmenování prostøedkù èin-
nosti pøíponou -dlo od sloves: drûet – drûadlo, mýt – mýdlo, lepit – le-

pidlo, mazat – mazadlo, ovšem je zde riziko v tom, ûe studenti mohou
mechanicky vytváøet v jazyce neexistující slova: (vìšet) – vìšadlo

místo vìšák, proto je potøeba ukazovat na synonymii a homonymii
jazykových prostøedkù (pøípona -ák rovnìû oznaèuje prostøedky: sme-

ták, zouvák, bodák), obdobnì -tko: kukátko (ale jiné je kukadlo, kukad-

la), mluvítko (na rozdíl od toho mluvidlo, ev. mluvidla), -è: vaøiè,

nosiè, -èka: praèka, èistièka...
Významné je osvojovat si slovní zásobu systémovì, tj. jednak pod-

le sémantických polí (napø. pole škola: uèitel/uèitelka – ûák/ûákynì –

øeditel/øeditelka – školník/školnice... tøída – øeditelna – sborovna –

tìlocvièna – jídelna ... stolek – lavice – tabule – køída — tuûka – pero

(propiska) – papír – sešit – uèebnice – kniha ... psát – èíst – odpovídat/

/odpovìdìt – ptát se/zeptat se – sedìt/sednout – stát/vstát...), jednak
podle pøíbuznosti slov „vytváøet” s ûáky celé èeledi slov odvíjejících
se od jednoho spoleèného nemotivovaného slova.

Viz napø. n e ú p l n o u øadu odvozenin od slova ryba:

– rybka – rybièka – rybièèin

– rybièkáø

– rybèin

– rybkovitý

– rybník – rybníkový

– rybnièní

– rybniènatý

– rybnièit

– rybníkáø – rybníkaøit

– rybníkáøský – rybníkáøství (mohlo
vzniknout i pøímo z rybníkáø)

– rybáø – rybáøka

– rybaøit – rybaøení

– rybaøina

– rybáøský – rybáøství (mohlo vzniknout i pøímo z rybáø)
– rybáøstvo

– rybaøík (synonymní název pro ledòáèka)
– rybárna – rybárenský

– rybina – rybinatý

– rybice

– rybí

– rybný

– rybnatý

– rybovitý .
K poznávání slovních druhù pøispìje znalost typických zakonèení,

napø. -t k poznání slovesa v infinitivu, -l v pøíèestí èinném, k poznání
adjektiva – hodnoticího slova – pøípona -n.

Znaèné potíûe pùsobí cizincùm flexe jmenná, zdá se, ûe více neû

slovesná.
Tady je potøeba postupovat podle paradigmat nejproduktivnìjších

typù jmen a podle pádù, napø. zakonèení na -a nejèastìji signalizuje
femininum, -o, -í neutrum, koncovka -ách 6. p. pl., -mi, ev. -ma 7. p.
pl. atd., a to bez ohledu na spisovnost v poèáteèní fázi výcviku, nebo�
v ní jde o prosté dorozumìní, teprve v další etapì zaènìme diferencovat.

Také napø. poznávání a uûívání slovesného vidu nebo zvratných
slovesných podob je záleûitostí aû vyspìlých studentù, protoûe v tìch-
to pøípadech vìtšinou v bìûné komunikaci nehrozí nedorozumìní.
Komunikaèní situace a kontext pomohou k pøesnìjší identifikaci (pro-

bouzím se, probouzím koho).
V poèáteèní etapì osvojování èeštiny by mìlo jít pøedevším o mlu-

venou formu komunikace – o produkci a recepci mluveného „slova”,
proto je nezbytné zamìøit se zvláštì na výslovnost tìch fonémù,
kterými se liší jazyk mateøský od jazyka studovaného, u nìmeckých
studentù zvláštì na odlišnost znìlých a neznìlých souhlásek. V proje-
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vech studentù dlouho pøetrvává jejich zamìòování, zjistili jsme napø.:
spalili místo sbalili, v diktátech jsme našli: uposlehli místo uposlechli,

hotnotami místo hodnotami, výdvarného místo výtvarného; dbát je
tøeba na odlišování mìkkých a tvrdých souhlásek, resp. písmen (rame-

ní místo rameny), tj. jevù, jeû mohou být nositeli sémantických dife-
rencí.

V grafice jde o zachycení slov a vìt, resp. pojmenování a výpovìdí
tak, aby mìly vypovídací hodnotu, v 1. ani v 2. etapì studia nemusíme
usilovat o bezchybné psaní podle Pravidel èeského pravopisu, tj.
odlišování -y v koncovkách, pøesné uûívání velkých a malých pís-
men... Dùleûité však je, aby nedocházelo k zámìnì písmen tak, ûe
vznikají jiná slova (imigranti: mraky – draky, bály – vály..., nìmeètí
studenti: váûí – vaši – vaší – váûný). Proto je nutné se zamìøovat na
identifikování slova v kontextu, protoûe v nìm je slovo po stránce
fonetické pouze potenciálnì samostatné, pøízvukové takty pøi dikto-
vání matou studenty a ti neidentifikují hranici slov. Èasto se stává, ûe
spojují v jedno grafické slovo nìkolik krátkých slov (ušsetoví...), zvl.
pøedloûek a zájmen (natom, vnìm...), pomocných tvarù sloves se slo-
vesem plnovýznamovým (šelby) nebo naopak nadmìrnì slova parce-
lují. Tyto chyby jsou velmi frekventované u slov, jeû ûáci neznají, ane-
bo jeû v rámci kontextu nevyèlení, a tedy neidentifikují. Tyto nedo-
statky jsme pravidelnì nacházeli v diktátech imigrantù i nìmeckých
studentù; ti napø. místo otcovy rady psali nejen otcovy hrady, odcovy

hradi, ale i od co vyhrali, od co vyhradí, místo vzájemnì pak: v zájemì,
ale i v zájem je, plurálový tvar objevù nadmìrnì dìlili na dvì slova:
pøedloûku o + bìvu; spojení s lidmi naopak chápali jako jedno slovo
slitmi... 

Nìkteré jazyky, jako angliètina, je vhodné si osvojovat pøímo
prostøednictvím celých výpovìdí, ale èeštinu (a ostatnì ani nìmèinu

nebo jiné jazyky slovanské) si zpravidla studující takto neosvojují, ne-
bo� k produkování výpovìdí je tøeba zvládnout základy gramatického
systému vèetnì základních vìtných struktur. Cizinci západní prove-
nience mùûe èinit problém princip aktuálního èlenìní výpovìdi, nebo�
aplikuje ze své mateøštiny osvojený princip gramatický, tj. uplatòuje
poøadí: subjekt + predikát + objekt + ostatní vìtné èleny a tak porušuje
princip výstavby èeské vìty, navíc tím mùûe zavinit nedorozumìní
(Kosy nahradily stroje). Pøi výstavbì vìty ve vyšší fázi studia by
vyuèující nemìl zapomínat na pøízvuèná a nepøízvuèná slova – posta-
vení nepøízvuèných zájmenných tvarù mi, ti, si, se a nepøízvuèných
slovesných tvarù bys, by na první místo ve vìtì nebo na jiné pøízvuèné
místo signalizuje cizince.

Tìchto nìkolik postøehù získaných z analýzy projevù ûákù-imi-
grantù navštìvujících èeské školy a z vedení semináøù nìmeckých
studentù èeštiny v Zittau lze zakonèit následujícím zobecnìním.

Cílem studia èeštiny je v obou pøípadech dosaûení co moûná
nejvyšší komunikaèní kompetence. Nejefektivnìji si ji lze osvojit
systémovým a systematickým postupem – ten jsme ilustrovali na
nìkolika ukázkách uvedených výše, pøitom nejde u cizincù o osvojení
si všech nepravidelností vèetnì zcela nefrekventovaných, ev. archaic-
kých konstrukcí, výrazù a tvarù, ale o osvojení si nejen morfologie
a syntaxe na základì analogie, ale také lexika a slovotvorby v jejich
systému.

Aû po nejvyšší stadium osvojování èeštiny by mìl rodilý Èech
akceptovat nerovné postavení neèeského mluvèího vùèi sobì, tedy i to,
ûe Neèech uûívá jakýsi univerzální kód, tedy èeštiny bez její funkènì-
stylové diferenciace nebo ûe diferenciaci výrazíva neuûívá adekvátnì.
Totéû Èech oèekává, je-li v obdobné situaci, od jiných rodilých mluv-
èích.

Ze zkušeností s nìmeckými a dalšími studenty i s imigranty shrnu-
ji: Pùl roku intenzivního styku s èeštinou pøímo v Èechách pomùûe
studujícím daleko více neû mnohem delší výuka v rodném prostøedí.
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