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Milana Hrdlièky

Gramatika a výuka èetiny jako cizího jazyka.

Odborná veøejnost

zabývající se oborem èetina jako cizí jazyk zná tohoto bohemistu ji díky jeho
pøedelým pracím. M. Hrdlièka je v obecném povìdomí známý jako autor pøíspìvkù,
èlánkù a studií vztahujících se k problematice výkladu gramatiky èeského jazyka jako
jazyka cílového, k prezentaci gramatiky v uèebnicích èetiny pro cizince a k definování rozdílného pojetí gramatiky pro rodilé a nerodilé mluvèí. Z celé øady publikací
jmenujme napøíklad
2000);

Pøedloky ve výuce èetiny jako cizího jazyka

Cizí jazyk èetina

(Karolinum, Praha

(ISV, Praha 2002). Práce tohoto autora se obracejí nejen

k lingvistùm a lingvodidaktikùm, ale i k irokému spektru zájemcù o jazyk.
Ve srovnání s autorovými pøedelými publikacemi se v pøípadì této monografie
v mnohém jedná o studii zcela novou. Pøináí komplexní a ucelený pohled na problematiku gramatiky naeho národního jazyka jako jazyka cizího, cílového. Autor vychází od definování obecných podmínek nabývání znalosti cizího jazyka a zabývá se
napøíklad relací mezi uèením se gramatice a osvojováním si gramatiky. Dotýká se
vyuèovacích metod, a dochází k analýze vybraných problémù uèebních materiálù
èetiny jako cizího jazyka. Lze øíci, e díky uchopení celé íøe pojímané gramatiky,
díky jejímu teoretickému zakotvení v lingvodidaktickém systému a také díky
systematickému postupu od obecných otázek ke konkrétním závìrùm a praktickým
doporuèením autor pøináí práci zajímavou. Zdùraznìme také, e celá monografie
vyniká srozumitelným, jasným a kultivovaným jazykem.
Práce je rozdìlena do esti kapitol, z nich jsou první ètyøi pojaty teoreticky,
a pøedstavují tak jakýsi výchozí bod a metodické zázemí pro následující prakticky
zamìøené èásti. V posledních dvou kapitolách se tak setkáme s praktickým rozborem
nìkterých gramatických jevù, jejich analýzy jsou do znaèné míry výsledkem teoretických závìrù popsaných v pøedchozích kapitolách.
Jedním z hlavních cílù monografie je analyzovat vybrané problémy zpracování
gramatiky a nalézt optimální lingvodidaktické pravidlo, o nì by se mohli vestrannì
opírat autoøi uèebních materiálù. Dalím cílem bylo popsání vývoje pojmu gramatika
a nalezení jeho místa v lingvodidaktických koncepcích.
V první kapitole (Základní
ho jazyka)
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podmínky, zpùsoby a koncepce nabývání znalosti cizí-

se M. Hrdlièka zabývá pøirozenými dispozicemi èi schopnostmi osvojení

cizího jazyka a klasifikuje rùzné zpùsoby a metody osvojování cizojazyèného kódu.

Z výe nastínìného je zøejmé, e se jedná o práci zcela novou, pùvodní. Je rovnì

Dále poukazuje na nezbytnou motivaci, která po celou dobu provází dlouhodobý pro-

vhodné upozornit, e ètenáø z øad praktikù by ocenil více konkrétních pøíkladù

ces nabývání znalosti cizího jazyka. Nakonec se autor vìnuje zasazení gramatického

z uèebnic, které by mohly tvoøit samostatnou kapitolu. Pøestoe je pochopitelný po-

systému do tohoto procesu studia cizího jazyka. Sám autor pojímá v tomto kontextu

stoj autora vyhýbající se analýze jednotlivostí, mìla by být náleitou souèástí

mluvnici èetiny pro cizince jako úèinný a úsporný soubor prostøedkù umoòující

posledních dvou praktických kapitol i ukázka dokládající teoreticky popisovaný

mluvèímu podstatnì zjednoduit celou øadu operací, které jsou nezbytné pro

problém (napø. pøíloha s oscanovanými ukázkami výkladu, popø. se cvièeními v uèeb-

formulování výpovìdí i pro jejich dekódování (s. 21). Výe øeèeným M. Hrdlièka

nicích). Tento praktický prvek by rovnì poskytl budoucím autorùm uèebních

poukazuje na skuteènost, e je nezbytné postupovat pøi osvojování jazyka mateøského

materiálù odbornou argumentaci pro zaøazení svých konkrétních jednotlivých krokù

zcela odlinì ne pøi nabývání jazyka cizího.

pøi parcelaci gramatiky. Dále by existence takové pøílohy podpoøila lingvodidaktiky,

Druhá kapitola,

Gramatika  její vznik, vývoj a jednotlivé druhy,

se ji podle

svého názvu vìnuje vývoji lingvistického mylení vztaeného ke gramatické koncepci. Obzvlátì pøínosná je sta zabývající se nejen souèasnou lingvistikou, ale i úplným prvopoèátkem této vìdy, o èem se ètenáø v souèasných studiích nedoèítá èasto.
Autor dává ètenáøi monost si povimnout, e ji v jakési vìdecké pøedepoe byly
koncipovány otázky, na nì se dodnes hledají pøesné odpovìdi. Dále zde také sleduje
vznik lingvistiky a gramatiky a dokládá, jak jsou vzájemnì úzce spjaty. Pochopitelnì
nejvìtí prostor je vìnovaný vývoji gramatiky ve 20. století a koncepci takzvané

a vyuèovací metody cizích jazykù)

se vìnuje metodice

od støedovìku do souèasnosti. Je upozornìno na skuteènost, e dodnes není k dispozici komplexnì zpracovaná didaktika èetiny pro cizince. Z tohoto dùvodu se autor
zamìøuje na obecné metody cizích jazykù jak v minulosti, tak ve století dvacátém,
a zámìrnì se vyhýbá rozíøené komunikaèní metodì, která je do podrobností podána v celé kapitole ètvrté (Komunikaèní

metoda: její vznik a podstata, základní princi-

py a vybrané problémy aplikace ve výuce èetiny jako cizího jazyka).

Ètenáø ve ètvrté

kapitole dostane informace jak o hlavních slokách, dùvodech irokého rozíøení výe
zmínìné lingvoddaktické koncepce, tak i o jejích obecných problematických aspektech a nìkdy komplikované aplikaci v praxi.
Pátá kapitola (Zpracování
zince)

poskytuje

mluvnického pravidla. Mohl by tím být pozitivnì ovlivnìn pøístup uèitelù, kteøí
obzvlátì pøi výuce nejniích jazykových úrovní povaují plné zprostøedkování pravidla vdy jako kontraproduktivní. K takovýmto otázkám je potøeba pøistupovat s citem, není proto moné dojít k jednotnému striktnímu øeení, ale pøítomnost
naznaèované pøílohy a její rozbor by mohly putování po této neprobádané cestì
znaènì usnadnit.
Posuzujme krátce tuto studii také z jiného úhlu. Domníváme se, e souèasný lingvodidaktik bude pátrat po ukotvení mluvnických pravidel, pohledù a postupù do

pedagogické gramatiky.
Tøetí kapitola (Gramatika

kteøí v konkrétních pøípadech zastávají názor potøeby plného zprostøedkování

analýzu

referenèním rámcem pro jazyky

(dále ji

SERR)

Spoleèným evropským

a jazykovými úrovnìmi. Na tento

zdrojový dokument tato studie mnoho neodkazuje a problematikou jazykových
úrovní se nezabývá, pøestoe by nejeden ètenáø zajisté pøivítal celou kapitolu vìnující
se parcelaci gramatiky podle jednotlivých úrovní popsaných v

SERR.

Problematice

jazykových úrovní se vìnuje mnoho souèasných konferencí a jedním z cílù je dojít
k definování rozdílù mezi úrovnìmi v rámci gramatické kompetence. O tomto problému se sice doèteme v na sebe navazující øadì publikací
A2, B2

a v knize

Èetina jako cizí jazyk A1,

Prahová úroveò  Èetina jako cizí jazyk,

ale jistì by bylo uiteèné

urèité autorovy výsledky a závìry vztahovat k tìmto zdrojovým dokumentùm. Z tohoto dùvodu zastáváme názor, e výe zmínìné definování rozdílù gramatické kom-

mluvnice èeského jazyka v uèebnicích èetiny pro ci-

lingvodidaktickou

(v souèasnosti velmi diskutované) problematiky spojené se

souèasných,

dostupných

a

bìnì

uívaných uèebních materiálù urèených jinojazyèným mluvèím. Rozbor vybraných
uèebnic se zamìøuje na prezentaci a nácvik gramatiky. M. Hrdlièka své výsledky bádání komentuje, odkazuje na teoretické závìry uvedené v pøedchozích kapitolách.

petence mezi úrovnìmi podle

SERR

a posouzení materiálù pøedevím v tomto duchu

by mohly pøedstavovat téma pro dalí publikace M. Hrdlièky.
Na závìr je vhodné zdùraznit, e M. Hrdlièka v díle zúroèuje výsledky svého
bádání a svého dlouholetého zájmu o obor. Nejedená se proto jen o zdánlivì aktualizovaná bìná témata, ale jde o zasazení gramatiky èetiny jako jazyka cizího do kon-

Autor se opírá o své praktické zkuenosti s výukou jinojazyèných mluvèí a o vlastní

textu lidské komunikace iroce pojímané. Gramatiku lze tak nahlíet jako aspekt

zkuenosti s tvorbou uèebnic èetiny pro cizince. Monografie podrobnì porovnává

systému komunikace, která je základním stavebním kamenem nejen jazykovìdy, ale

a zkoumá celkem 16 uèebnic èetiny pro cizince, postupuje od posouzení jejich chara-

i praktické výuky. Z výe øeèeného je zøejmé, e monografii lze doporuèit nejen

kteru pøedmluvy pøes prezentaci mluvnických kategorií a jevù po stránce formální

odborné veøejnosti z oblasti dnes ji samostatného oboru èetiny jako jazyka cizího,

i funkèní a po konkrétní praktická doporuèení. Poslední kapitola,

ale i vem ètenáøùm s pøísluným odborným zájmem.

lo v uèebnicích èetiny pro cizince,

Mluvnické pravid-

se zamìøuje na hledání optimální ligvodidaktické

instrukce v uèebnicích.

Marie Kestøánková, Praha
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