
nou stopu. Na Rusavì pod Hostýnem a� do své smrti pùsobil evangelický faráø z My-
javy Daniel Sloboda � aè se podle V�etièkových slov celý �ivot cítil být Synem Tatry,
jak je nazván i fejeton jemu vìnovaný, zùstal celý �ivot na Rusavì. Je dal�í velmi
v�estrannou osobností: spojil èinnost kazatelskou, básnickou a vìdeckou � V�etièka
zdùrazòuje, �e nejvíce pozornosti vìnoval Sloboda práci botanické, o èem� svìdèí je-
ho dílo Rostlinictví, vydané roku 1852 Maticí moravskou a prozrazující obdiv k hor-
ské kvìtenì východní Moravy. Díky Slobodovi a dal�ímu významnému Slovákovi
MiloslavuUrbanovi, po nìm� je pojmenována i Studánka na Rusavì (V�etièka tak na-
zval i svùj fejeton o tomto autorovi) se stala Rusava v 19. století na nìkolik let
významným kulturním místem.

Název Propast vìènì krásná není pro fejeton o Jiøím Mahenovi zvolen náhodnì,
a zøejmì ani pouze podle názvu jeho stejnojmenné hry, ale vychází i z �ivotního po-
stoje tohoto umìlce: název Propast vìènì krásná jako by byl symbolem pro osudMa-
hena i samotné hry: pøi prvním uvedení témìø propadla jak u kritiky, tak u publika,
V�etièka v�ak je toho názoru, �e pøíèinou nebyla kvalita tohoto díla, ale spí�e
nekvalitní divadelní provedení. V závìru fejetonu se název hry objevuje jako metafo-
ra dobrovolného ukonèení Mahenova �ivota.

Pøipomenout jsme mohli pouze nìkteré z fejetonù knihy Morava a Slezsko lite-
rární. Zámìrnì jsme se nìkdy zamìøili i na ty, které jsou vìnovány tvùrcùm mo�ná
ménì známým. Domníváme se toti�, �e v tom lze vidìt pøínos V�etièkovi knihy:
poutavou formou seznamuje ètenáøe s osobnostmi pozapomenutými nebo, jak on sám
konstatuje, nedocenìnými. Obdivuhodná je nejen detailní V�etièkova znalost díla
i �ivota tìchto rùzných autorù, ale té� historických souvislostí a konkrétních míst: je-
jich zobrazení v knize prozrazuje hluboký vztah spojený s vìdomím pøíslu�nosti
k daným regionùm.

Ivana Koláøová, Brno
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V poøadí pátý �Sborník Asociace uèitelù èe�tiny jako cizího jazyka� obsahuje
tøináct pøíspìvkù, které zaznìly na pravidelných ètvrtletních setkáních vyuèujících
èe�tiny jako cizího jazyka v prùbìhu roku 2009�2010. Autory pøíspìvkù jsou
vyuèující z univerzitního prostøedí i vyuèující z jazykových �kol. Sborník je vydáván
s podporou ministerstva �kolství, mládeûe a tìlovýchovy, je souèástí projektu

�Metodické semináøe a workshopy pro uèitele èe�tiny jako cizího jazyka jako
prostøedek integrace cizincù na území Èeské republiky�.

Sborník reflektuje souèasné dìní v oboru, pøiná�í nové pohledy na aktuální
témata. Za klíèové mùûeme oznaèit zejména pøíspìvky z teorie metodiky výuky
èe�tiny jako cizího jazyka. Dále zde jsou zaøazeny pøíspìvky vìnující se metodám
uûívaným ve výuce èe�tiny jako cizího jazyka, pøíspìvky zamìøené na pøedstavení
nových výukovýchmateriálù a jazykových pøíruèek, vìnované hodnocení výukových
materiálù z pohledu vyuèujících. Souèástí sborníku jsou i mezioborovì zamìøené
èlánky (psycholingvistika, autorské právo).

Jedním ze zásadních pøíspìvkù sborníkù je podle mého názoru pøíspìvek
D . H á n k o v é (Gramatika jako proces), v nìmû autorka pøedstavuje anglosaské
pojetí prezentace gramatiky a i v rámci nepøíbuzných jazykových skupin nachází
spoleèné rysy metodiky výuky obou jazykù. Podporuje tak nejen my�lenku eklektici-
smu metodologie výuky cizích jazykù, ale i koncept metadidaktiky cizích jazykù.
Zejména pasáûe o pojetí plynulosti a pøesnosti projevu z gramatického hlediska jsou
rozpracovávány souèasnými didaktiky cizích jazykù a jsou také doloûené praxí.

Pøíspìvek P. H e r c i k a (E-learning jako forma distanèního vzdìlávání) doka-
zuje, ûe obor èe�tina pro cizince zahrnuje moderní svìtové didaktické trendy. Autor
prokazuje hluboké teoretické i praktické znalosti problematiky. Díky tomu srozumi-
telnou formou vysvìtluje pozitivní i problematické stránky e-learningu z nejrùznìj-
�ích aspektù. �íøí znalostí potøebnou ke zpracování tématu dokazuje i více neû tøí-
stranný seznam pouûité literatury a rozsah pøíspìvkù (19 stran); bylo by bývalo vhod-
nìj�í ho rozdìlit na více èástí.

Druhý pøíspìvek D. H á n k o v é (Opravit, èi neopravit? K práci s chybou v úst-
ním projevu studentù èe�tiny jako cizího jazyka) zprostøedkovává anglosaské pojetí
definice chyby. Pøíspìvek je více neû aktuální, neboÙ pøístup k chybì se dostává do
centra pozornosti èe�tiny jako cizího jazyka: na Technické univerzitì v Liberci pro-
bíhá v souèasnosti sbìr materiálu pro korpus psaných a mluvených projevù ûákù-ci-
zincù, který má poslouûit právì k analýze chyb. Upozornìme opìt na výbornou teore-
tickou èást, praktická èást pøiná�í konkrétní metodický postup pro práci s chybou
a polemiku s M. Hrdlièkou.

M. K e s t ø á n k o v á (Metoda jevi�tního tvaru) svou propracovanou a osvìd-
èenoumetodiku prokládá postøehy z praxe, upozoròuje na psycholingvistické aspekty
dané metody, potvrzuje vhodnost pøístupu k chybì popisovaného D. Hánkovou.

J. � i n d e l á ø o v á (Sociokulturní kompetence pro pracovníky �kol a �kolských
zaøízení) pøichází s pøedstavením stejnojmenného projektu vznikajícího na Pedago-
gické fakultì Univerzity J. E. Purkynì v Ústí nad Labem. Plánované výstupy projektu
znìjí velmi slibnì a snad se díky nim v èeských podmínkách podaøí propracovat tolik
potøebnou a zatím málo zpracovanou oblast výuky èe�tiny jako cizího jazyka (dosud
jen Hrdlièka, Bischofová; Cvejnová, popø. Hádková).
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Nový didaktický materiál pøedstavují pøíspìvky Moniky È e k a l o v é (Lingua-
film Czech � Èe�tina pro cizince na DVD) a N e l l y D a v l e t s h i n o v é (Výuka
odborné èe�tiny pro rusky mluvící studenty). M. Èekalová prezentuje interaktivní
didaktický materiál pro úroveò A2 podle spoleèného evropského referenèního
rámce1, který v èe�tinì pro cizince chybìl. Souèástí pøíspìvku M. Èekalové jsou také
podnìtné metodické rady a pøepis workshopu k práci s videonahrávkou, který autorka
v rámci �Sborník Asociace uèitelù èe�tiny jako cizího jazyka� vedla.

N. D a v l e t s h i n o v á prezentuje novou uèebnici èe�tiny pro specifické úèely,
vydanou v roce 2004 pod názvem Èe�tina pro obchodní komunikaci v Moskvì.
Signifikantní pro uèebnici je snaha autorù o zachování maximální míry autenticity
mluvené i psané podoby jazyka, promy�lená práce s pøekladovou metodou, moûnosti
vyplývající ze srovnávacího aspektu èe�tiny a ru�tiny. Zajímavostí z hlediska tradièní
klasifikace funkèních stylù v èe�tinì je, ûe autorka øadí texty do funkèního stylu
ekonomického.

Pøíspìvek L. K o l á è k o v é (Hlediska, podle nichû uèitelé ÈCJ vybírají uèeb-
nice) zamìøený na výsledky dotazníkového �etøení potvrzuje tradièní pøístup èeských
vyuèujících k výbìru uèebnice (autor, dostupnost, procvièování v�ech dovedností
atd.). Za zajímavé v�ak povaûují zji�tìní, ûe èe�tí uèitelé preferují uèebnice, u nichû
mohou vyuûívat zprostøedkovací jazyk.

Se tøetí pøíruèkou seznamuje pøíspìvek V. C v r è k a (Mluvnice souèasné èe�tiny
a výuka èe�tiny jako cizího jazyka) vìnovaný pøedstavení prvního dílu Mluvnice
souèasné èe�tiny. Jako zásadní se vzhledem k výuce èe�tiny jako cizího jazyka jeví
postoj autorského kolektivu Mluvnice souèasné èe�tiny, který odmítá souèasný kon-
cept spisovnosti a pøichází s novou definicí jazykového standardu. Av�ak právì
exaktní vymezení spisovnosti a jazykové normy je pro studium jakéhokoliv cizího ja-
zyka zásadní. Pokud cizinec není seznamován s normou, nemùûe odhalit odchylku,
chybí mu systematický pohled na jazyk. Cizinec mluvící èesky bìûnì mluveným ja-
zykem navíc nenaplòuje oèekávání èeského mluvèího o prestiûním postavení
a uûívání spisovné èe�tiny, a právì z tohoto dùvodu cizojazyèný mluvèí nemusí být
komunikaènì úspì�ný, jak jiû bylo v èe�tinì jako cizím jazyce opakovanì prokázáno.

Autoøi Mluvnice souèasné èe�tiny dále vidí propojení s výukou èe�tiny jako
cizího jazyka v tzv. determinátorech. Z praxe v�ak vyplývá, ûe právì správné
pouûívání èlenù je jeden ze zásadních problémù studia angliètiny jako cizího jazyka,
nehledì na fakt, ûe vìt�ina studentù (a i nìkteøí vyuèující) èe�tiny pro cizince umìjí
anglicky �komunikaèní�, popø. jejich mateøským/východiskovým jazykem je jazyk
jiný neû angliètina, a transfer do èe�tiny by byl tedy spí�e záporný.

Lze konstatovat, ûe sborník je pro odbornou i studentskou veøejnost na
univerzitách i mimo nì publikací znaènì aktuální a pøínosnou zejména s ohledem na

zastoupení peèlivì vybraného reprezentativního odborného materiálu. Svým tema-
tickým rozpìtím podává sborník pøehled o aktuálním vývoji èe�tiny jako cizího
jazyka.

Jitka Luká�ová, Plzeò

1 Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky. Jak se uèíme jazykùm, jak je vyuèujeme
a jak v jazycích hodnotíme. 1. vyd., Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2002.
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