
vech (cítící, trpící) a posiluje tak jmenný a kondenzovaný charakter èeského textu. In-
terpunkce se dostává na nenáleûitá místa (napø. za poèáteèní pøísloveèné urèení),
zatímco pøed vìtou vedlej�í mnohdy èárka chybí. Slovosled nezøídka vypadá asi tak-
to: Okresu Bexar Èeského Dìdictví Spolek� Pøibývá vazebných kontaminací a ana-
kolutù. Zde uû se dá skuteènì mluvit o svérázné variantì èe�tiny.
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Kritických pøipomínek k recenzované monografii lze uvést jen málo, mají okra-
jový charakter a mohou být diskutabilní. Rozsahem monografie a jejím èlenìním do
oddílù podle vývojové periodizace je zpùsobeno, ûe se obèas nìco opakuje � napø.
výklad o tøech generacích amerických Èechù se vrací nìkolikrát, stejnì tak i informa-
ce o kvótách, jeû od roku 1921 omezily poèet pøistìhovalcù, nebo o tom, ûe �Chicago
se stalo do roku 1900 po Praze a Vídni mìstským centrem s tøetí nejpoèetnìj�í èeskou
populací na svìtì� (s. 46 a 308). Na s. 316 a 319 se opakuje naprosto tentýû odstavec.
Na s. 214 jsou �praûská èe�tina� a �spisovná hovorová èe�tina� oznaèeny jako útvary;
pokud se tím myslí útvary národního jazyka tak, jak jsme zvyklí tento termín pou-
ûívat, není zde asi na místì. A je�tì mì zarazily (s. 285) pøíklady na pronikání nestan-
dardních, nespisovných prvkù do jazyka analyzovaných periodik. Podle autorky je tu
zastupují �pøedev�ím obecnìèeské prvky morfologické�, ménì èasto �obecnìèeské
jednotky lexikální�; a mezi pøíklady je napø. archaický výraz ûen�tina nebo hyper-
korektní tvar kdyby jsme (podobnì i na s. 405 mohl by jste). Také ve spojení necítì
jistou pùdu pod nohami je tvar �pod nohami� hyperkorektní a celkem logicky zapadá
do kontextu navozeného pøechodníkem. Jde v�ak opravdu ve v�ech tìchto pøípadech
o obecnou èe�tinu?

Je tedy zøejmé, ûe lingvistická profese A. Jaklové se pøi prezentaci výsledkù vý-
zkumu dostateènì prosadila a nijak neutrpìla nutností ponoøit se i do studia prací
historických, etnografických èi sociologických. Kromì uû uvedených lingvistických
metod vyuûila autorka i pøístupy sociolingvistické a s pomocí zkoumaného materiálu
napø. pøesvìdèivì rozli�ila støídání, pøepínání amí�ení kódù. Práci si nijak neulehèila:
staèí si pøedstavit, kolik knihoven a rùzných institucí musela kvùli poøízení materiálu
kontaktovat, nebo jak nároèné bylo sestavení rejstøíku periodik, osob i pojmù. V jejím
pøípadì se potvrdilo, ûe je výhodné, kdyû badatel bìhem svého vìdeckého ûivota
vystøídá více témat: Alena Jaklová pøi zkoumání èechoamerického tisku mohla zúro-
èit zku�enosti z výzkumu jihoèeských dialektù a slangù, èesko-nìmeckých jazyko-
vých kontaktù a interkulturní komunikace, stylu publicistických a reklamních textù,
ale i èe�tiny barokních kázání. Díky této pøipravenosti se jí podaøilo zvládnout ná-
roèné téma s pøehledem, a navíc (pøes mnoûství shromáûdìných fakt) nabídnout ète-
náøùm zajímavou publikaci, s mnoûstvím názorných ukázek i atraktivních obrázkù4.

Jana Hoffmannová, Praha
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Autorzy podrêcznika Èe�tina � ðàçãîâîðíûé ÷åøñêèé â äèàëîãàõ wychodz¹
z za³o¿enia, ¿e jêzyka obcego nale¿y uczyæ wed³ug zasady �od góry w dó³�, tzn. wy-
chodz¹c od aktu komunikacji ku systemowi jêzyka literackiego. Zatem nie znajdzie-
my w omawianej pracy zasad gramatycznych, których trzeba siê nauczyæ, by zrozu-
mieæ dany tekst, czy æwiczeñ jêzykowych, których celem jest utrwalenie przerobione-
go materia³u gramatycznego. Za to znajduj¹ siê tutaj dialogi, które mo¿na wykorzy-
staæ w codziennej komunikacji jêzykowej z Czechami przyje¿d¿aj¹cymi do Rosji, ale
tak¿e które mo¿na zastosowaæ w podobnych sytuacjach, bêd¹c np. w Republice Czes-
kiej. Z tego wzglêdu autorzy wyznaczyli 13 zakresów tematycznych (Seznamení, Byt,
Hotel, Volno, Nákupy, Mìsto a doprava, Slu�by, Peníze, Pøíjmy a výdaje, U lekáøe
i V kanceláøi), w obrêbie których wydzielono najbardziej frekwentowane krótkie dia-
logi (np. dla krêgu Seznamení s¹ to: Jak se jmenujete?, Mluvíte èesky?, Jaké máte
povolání? i Máte rodinu?) z kilkoma lub kilkunastoma wariantami. Zestaw ten nie
odbiega od ogólnie przyjêtych krêgów tematycznych w podobnych pracach. Nato-
miast ze sposobu dobrania dialogów oraz s³ownictwa mo¿na wywnioskowaæ, ¿e pra-
ca jest przeznaczona g³ównie dla Rosjan, zatrudnionych w turystyce. Dodatkowym
atutem tego podrêcznika jest jego objêto�æ; jest to praca niewielka, zatem mo¿na
szybko nauczyæ siê zawartych w niej dialogów.

Wa¿nym aspektem pracy jest zawarte w niej s³ownictwo i frazeologia. Wszystkie
leksemy i zwroty pochodz¹ z czeskiego jêzyka potocznego literackiego (tzw. hovo-
rovej èe�tiny). W ten sposób nawi¹zuj¹ do innych podrêczników jêzyka czeskiego
jako obcego. Warto by jednak w³¹czyæ do tego zestawu kilka zwrotów z uwzglêdnie-
niem leksyki potocznej nieliterackiej (tzw. obecnej èe�tiny).

Èe�tinê � ðàçãîâîðíûé ÷åøñêèé â äèàëîãàõ zamyka krótki s³owniczek (s. 113�
�125), który zawiera leksemy wystêpuj¹ce w poszczególnych dialogach. W ten spo-
sób autorzy chcieli uczyniæ ze swojej pracy samouczek w stylu rozmówek.

Mieczys³aw Balowski, Poznañ
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