
IX. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM O ČEŠTINĚ JAKO CIZÍM JAZYKU

Ve dnech 14.–17. srpna 2018 uspořádal Ústav bohemistických studií FF UK již deváté 
mezinárodní setkání našich i zahraničních bohemistů zabývajících se češtinou jako 
jazykem nemateřským, jež bylo věnováno sto letům vývoje českého jazyka a litera-
tury v samostatném státě. Jednání, jehož se zúčastnilo na šedesát odborníků a peda-
gogů, se uskutečnilo pod záštitou rektora Univerzity Karlovy prof. T. Zimy a děkana 
Filozofické fakulty UK doc. M. Pullmanna.

Účastníci sympozia diskutovali o současném stavu a o perspektivách výuky češ-
tiny pro cizince ve světě, prezentovali nové učební materiály a elektronické aplikace, 
vystoupili s novými vědeckými poznatky v oboru, věnovali se rozboru řečové pro-
dukce jinojazyčných mluvčích češtiny, stejně jako dimenzi literární, kulturní, po-
tažmo reáliím. Sympozium poskytlo vhodnou platformu pro výměnu zkušeností i pro 
navázání nových odborných kontaktů.

V úvodu sympozia byly předneseny tři plenární přednášky. M. Balowski hovořil 
o ideji prvorepublikového československého jazyka a o myšlence nezávislého národa, 
I. Bozděchová referovala o historii a současnosti výuky češtiny v zahraničí, Z. Starý se 
v příspěvku Rozhraní mezi jazyky věnoval problematice lingvistické. Na úvodní před-
nášky navázala jednání v sekcích.

Dokladem rozmanitosti a pestrosti bohemistických pracovišť v zahraničí byla 
vystoupení H. Hanušové (Argentina), E. Roubalové a H. Chan (Čína), A. Shaturyho 
(Egypt), R. Šafijevy (Ázerbájdžán) i M. Štěpánové (USA). Otázku obtížnosti mluvnické 
látky rozebíral M. Hrdlička, S. Rylov se zastavil u kognitivního přístupu a odborného 
pojmosloví, problematiku partikulí v současné češtině přiblížila A. Adamovičová.

O různých aspektech výuky češtiny, kupř. o přípravě zahraničních bohemistů na 
produkci odborného textu, o přednáškách z teoretické gramatiky, o roli dramatic-
kých aktivit ve výuce i o korpusu a elektronických výukových aplikacích aj., pojednali 
M. Čechová, M. Gratzer, A. Izotov, I. Starý Kořánová, P. Vališová, I. Šmilauer, D. Hůl-
ková Nývltová, I. Kulhánková, I. Rešková, A. Charciarek, J. Cvejnová, H. Lehečková, 
B. Kukrechtová a H. Tivadar. U významu, pojetí a využití široce koncipovaných čes-
kých reálií a u literárních otázek se zastavili V. Belousova, K. Romaševská s J. Lahem, 
B. Hemelíková, T. Vučka, M. Bruna Gebhartová a S. Georgieva. Rozborem řečové pro-
dukce cizinců se z různých zorných úhlů (z perspektivy komparatistické, zvukové, 
sémantické aj.) zabývali V. Vasiljeva s N. Vorobjevou, S. Škodová, J. Veroňková s P. Pou-
karovou a A. Zasina. O osudech češtiny mezi dvěma totalitami v minulém století po-
jednal J. Hasil.

Sympozium, jak ostatně naznačuje i jeho bohatý program, prokázalo široké roz-
pětí, tematickou pestrost i bohatou diferencovanost oboru čeština jako cizí jazyk, jenž 
se v současném globalizovaném světě úspěšně rozvíjí a rozrůstá o nové výzvy i té-
mata povahy výzkumné či aplikované. Jeho materiály budou publikovány jak v elek-
tronické, tak v tištěné podobě, a to s finanční podporou projektu FF UK PROGRES 
(Progres Q10 — Jazyk v proměnách času, místa, kultury).

Součást sympozia tvořily rovněž předkonferenční workshopy seznamující zá-
jemce s novými výukovými aplikacemi, soutěžní posterová sekce vyhrazená zahra-
ničním doktorandům v oboru i divadelní představení zahraničních studentů bohe-
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mistiky z FF UK nazvané Krok za krokem, rok za rokem. Úspěšné a plodné mezinárodní 
setkání bylo zakončeno návštěvou zámku v Lužanech, kde pro jeho účastníky i pro 
posluchače 62. běhu Letní školy slovanských studií připravilo Nadání Josefa, Marie 
a Zdeňky Hlávkových společenský a kulturní program. 

IX. mezinárodní sympozium důstojně navázalo na dlouholetou tradici setkávání 
zahraničních bohemistů na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v  Praze 
a stalo se příslibem pro příští setkání, které se uskuteční za dva roky.
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