
1 
 

 

Univerzita Karlova 

Filozofická fakulta 

Ústav českého jazyka a teorie komunikace 

Didaktika konkrétního jazyka 

 

Autoreferát disertační práce 

Mgr. Karel Kulich 

 

 

Srovnání české a ruské deklinace podstatných a přídavných jmen 

se zaměřením na výuku češtiny pro cizince 

Comparison of Czech and Russian Declension of Nouns and 

Adjectives with a Focus on Teaching Czech for Foreigners 

 

Vedoucí práce PhDr. Jiří Hasil, Ph.D 

2018 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Úvod 

Deklinační systém jako klíčová partie gramatických systémů obou srovnávaných jazyků 

(češtiny a ruštiny) je v předkládané disertační práci zkoumán z hlediska učitele, jenž se v rámci 

výuky češtiny pro cizince zaměřuje na vědecky podloženou lingvodidaktickou koncepci 

adresné výuky cílové skupiny ruskojazyčných cizinců. Z důvodu značného rozsahu látky, která 

je spjata s kategorií pádu, je téma práce zúženo na formální morfologii. Komplexní zpracování 

daného tématu z hlediska oboru čeština jako cizí jazyk dosud nebylo provedeno a je z řady 

důvodů velmi žádoucí. Nestejné funkční zatížení podobných gramatických struktur blízce 

příbuzných jazyků bývá příčinou častých interferenčních jevů, jejichž znalost může výrazně 

napomoci při tvorbě učebních materiálů a při výuce s daným zaměřením. Hlavním cílem 

předkládané disertační práce je důkladné poznání deklinačního systému v obou srovnávaných 

jazycích, poznání tvarových variant v mezijazyce ruskojazyčných cizinců s dosaženou úrovní 

znalosti češtiny B2 podle SERR a navržení konkrétních postupů, jak výuku češtiny s daným 

adresným zaměřením zefektivnit. 

1 Srovnávací studium češtiny a ruštiny (se zřetelem k deklinaci 

substantiv a adjektiv) 

V úvodní kapitole je představena formální podoba deklinačního systému ruských 

substantiv a adjektiv na pozadí češtiny. Připomenut je rovněž zásadní význam morfosyntaxe. 

Na základě srovnání je upozorněno na neparalelní i paralelní gramatické jevy, které je třeba 

zohledňovat při lingvodidaktickém přístupu k dané problematice. Výklad je doprovázen 

bohatým souborem tabulek. Provedeno je srovnání systému jako celku i srovnání vybraných 

skupin deklinačních paradigmat (viz přílohy č. 1–14). 

1.1 Formální podoba deklinačního systému substantiv v ruštině v porovnání 

s češtinou 

Deklinační systém ruských substantiv tradičně představují tři skupiny skloňování 

organizované nikoliv primárně na základě rodové příslušnosti, nýbrž na základě 

meziparadigmatické shody většiny koncovek. K tzv. prvnímu skloňování patří substantiva 

mužského a středního rodu končící buď na souhlásku (absolutní většina maskulin), nebo na -o 

(v písmu též -ё) a na -e (absolutní většina neuter). Z historického hlediska jde o původní o-

kmeny, jo-kmeny a ьjo-kmeny. Druhé skloňování zahrnuje feminina a maskulina s koncovkou 
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-a/-я v Nsg, tj. historické a-kmeny, ja-kmeny a ьja-kmeny. Třetí skloňování představuje jediný 

standardní substantivní typ площадь (кость) a s výjimkou osamoceného maskulina путь jde 

o feminina zakončená v nominativu singuláru souhláskou a v písmu měkkým znakem. Jde o 

pokračování historických i-kmenů. Uvedená klasifikace ruských deklinačních typů je zaměřena 

na produktivní jádro deklinačního systému. V tabulce v příloze č. 1 (v barev. provedení též 

v příl. č. 39) přičleňujeme k uvedeným třem skloňováním také neproduktivní skloňování čtvrté 

– typ имя, время – z hlediska historie pokračování středních n-kmenů. Česká substantivní 

deklinace využívá 24 různých koncovek, zatímco ruská pouze 17. 

V češtině se původní praslovanské rozdíly mezi tvrdým a měkkým skloňováním 

uchovaly a v důsledku morfologických vývojových změn ve středověku k nim přibyly rozdíly 

další, např.: без мужа – bez muže, улица – ulice, искать улицу – hledat ulici, к мужу – k 

muži. Vývoj v ruštině směřoval k vyrovnání tvrdého a měkkého skloňování, a tudíž došlo u 

většiny původních praslovanských koncovek měkkých typů k přizpůsobení koncovkám 

analogických vzorů tvrdých (např. psl. o muži, o mori, o duši, k duši, bez dušě → rus. о муже, 

о море, о душе, к душе, без души). Přesto však nalézáme ojedinělá styčná místa, kde se pádové 

koncovky měkkých substantiv v obou jazycích shodují. Především jde o Dsg a Lsg 

substantivního typu профессия/фотография, v češtině feminina typu profese, fotografie, 

Marie, laboratoř atd. (viz např. příl. č. 8). 

Ve vývoji ruštiny došlo k absolutnímu sjednocení koncovek substantiv ve tvarech Dpl, 

Lpl a Ipl. Třem ruským koncovkám odpovídá celkem dvanáct různých koncovek českých. 

Ruské koncovkové morfémy -ам, -ах, -ами tedy nenesou žádnou informaci o jmenném rodu a 

deklinačním typu. Jsou v nich nedělitelně soustředěny pouze dvě informace, a to o čísle a pádu. 

V aglutinačním jazyce by číslo a pád představovaly dva oddělené morfémy. Přesto ale jde o 

velké přiblížení aglutinačnímu principu. 

Všechny typy maskulin a neuter, které jsou sloučeny v rámci I. skloňování, mají v Gsg 

stejnou standardní koncovku -a (v písmu též -я) a v Dsg jednotnou koncovku -у (v písmu též -

ю). Substantiva s tvrdým a měkkým zakončením se totiž liší pouze tvrdou a měkkou 

výslovností souhlásky na konci tvarotvorného základu, nicméně koncovka (mající dvě grafické 

varianty) je stejná. 

V ruském Lsg vystupují dvě standardní koncovky -е [e] a -и [i]. Koncovka -е figuruje 

u většiny substantivních typů, z historického hlediska u všech původních ruských 

substantivních typů v I. a II. skloňování. Koncovka -и je vlastní původním i-kmenům a středním 
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n-kmenům (площади, времени) a také substantivním typům přejatým z církevní slovanštiny 

(сценарии, профессии, здании). U všech jmenovaných typů představuje koncovka -и 

konzervaci původního praslovanského stavu. V češtině se na stejném místě vyskytuje ve 

tvarech typu „kosti, břemeni, fotografii, (příp. též profesi, laboratoři, tj. růži a písni)“. V Lsg 

ruských neživotných maskulin ovšem existuje také nestandardní přízvučná koncovka -у/-ю. Té 

se užívá v příslovečném významu místním (výjimečně i časovém či způsobovém) pouze u 

uzavřené skupiny M.i. zvlášť významově vhodných. Ve stejném oddílu je nastíněna 

problematika distribuce koncovek -u a -e/-ě v Lsg českých M.i. a neuter. V souvislosti 

s popisem grafických variant -e/-ě v češtině je mj. upozorněno na skupinu feminin typu láhev, 

krev, pánev, u nichž nedochází k palatalizaci. 

Velký rozdíl mezi životnými a neživotnými maskuliny v češtině způsobilo mimo jiné 

také rozšíření koncovky -ovi v Dsg a v Lsg životných maskulin. V ruštině se v uvedených 

tvarech životná a neživotná maskulina koncovkami neliší. Koncovka -ovi zde během 

historického vývoje zcela zanikla. Životnost je v ruštině morfologicky vyjádřena pouze v Asg 

M.a. a zejména v Apl životných substantiv všech tří rodů. S tím kontrastuje situace v češtině, 

kde životná maskulina mají svá odlišná paradigmata. V předkládané práci jsou zavedeny a 

odůvodněny termíny životné / neživotné femininum a životné / neživotné neutrum, které byly 

doposud užívány pouze v ruské mluvnici při morfologickém popisu Apl. Děje se tak z vnitřní 

potřeby oboru čeština jako cizí jazyk, neboť v jazykovém vědomí sledované cílové skupiny 

dochází v souvislosti s daným morfologickým zařazením k odlišným procesům, které je třeba 

zohledňovat při lingvodidaktickém přístupu k lexiku a při tvorbě učebních materiálů. 

Distribuce standardních koncovek Npl se v ruštině vyznačuje jednoduchou 

systematičností, užití měkké a tvrdé varianty -и/-ы a -а/-я závisí na zakončení tvarotvorného 

základu. Ruský Npl představuje nicméně komplikovanější soubor tvarů při komplexním 

zobrazení, kdy jsou do přehledu zahrnuty neproduktivní substantivní podtypy s nestandardními 

koncovkami. V prvé řadě jde o významnou skupinu maskulin typu города, доктора, 

учителя s přízvučnou koncovkou -а/-я. Uvedená koncovka má původ pravděpodobně v 1. pádě 

duálu. Původní nt-kmeny se staly pouhým podtypem maskulin (телёнок – телята). Z hlediska 

mezijazykového vlivu je významná skupina slov typu горожанин – горожане, méně pak tvary 

typu братья, друзья, князья, сыновья, стулья, колосья atd. Zatímco čeština v Npl životných 

maskulin uchovává původní praslovanský stav, v ruštině alternace v Npl, resp. v rámci celého 

deklinačního systému až na zcela ojedinělé výjimky typu друг – друзья, сосед – соседи 

vývojem zanikly. 
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V rámci substantivních typů слово, школа, неделя) se v ruštině setkáváme ve tvarech 

Gpl se dvěma variantami vkladné samohlásky, -o-/-e-, u neuter a v II. skloňování nulová 

koncovka reprezentuje tvary základní. Tvary воскресений, зданий, статей, судей, колдуний, 

профессий v ruském Gpl jsou ve své podstatě tvary s nulovou koncovkou a se souhláskou -й 

v zakončení tvarotvorného základu. Kromě nulové koncovky vystupují v ruském Gpl variantní 

koncovkové morfémy -ов/-ёв, -ев, které se vyvinuly z u-kmenové koncovky -ovъ a odpovídá 

jim tedy z diachronního hlediska česká koncovka -ů. Vedle nich je využita také původem i-

kmenová koncovka -ей odpovídající české genitivní koncovce -í. Formální vyjádření Gpl je při 

srovnání obou jazyků výrazně odlišeno. Podobně výrazné odlišení, tzn. malý rozsah 

mezijazykové homonymie koncovkových morfémů, se projevuje rovněž u souboru tvarů Isg a 

v případě deklinačního typu stavení, jemuž odpovídá ruský ekvivalent строение / счастье. 

Volba použitého lexika při mezijazykovém srovnání vybraných paradigmat ve shrnujících 

tabulkách (viz zejm. přílohy č. 3–14) je vedena snahou nalézt etymologicky i významově 

shodné ekvivalenty (např. женщина – žena; кость – kost; огонь – oheň; училище – učiliště; 

студент – student; котята – koťata; фотография – fotografie atp.). 

1.2 Přídavná jména v češtině a v ruštině a jejich skloňování 

Podkapitola 1.2 je zaměřena především na klasifikaci adjektiv a na hledání společných 

principů i vzájemných vztahů mezi jednotlivými skupinami jmen adjektivního charakteru 

v rovině vnitrojazykové i mezijazykové. Běžná složená adjektiva jsou uvedena do kontextu 

substantivizovaných adjektiv, komparativů/superlativů, příjmení, zeměpisných názvů, 

posesivních adjektiv, jmenných tvarů, verbálních tvarů i vybraných adjektiválií. Přehled 

relevantního lexika a jeho klasifikace je počátkem racionálního přístupu k lingvodidaktickému 

uchopení problematiky jmenné flexe, v obecném smyslu jakýchkoliv paradigmatických 

lexikálních skupin. 

1.3 Akcentologická typologie substantiv a adjektiv v ruštině 

Samostatná podkapitola je věnována též akcentologické paradigmatice ruských 

substantiv, která se prolíná se základním systémem deklinačních distinkcí. Každé ruské 

substantivum má vedle deklinačního paradigmatu základního taktéž paralelní paradigma 

přízvukové. Ruský deklinační systém nelze tudíž chápat jako pouhý repertoár koncovkových 

morfémů, který by se sám o sobě ve srovnání s češtinou vyznačoval relativní jednoduchostí. 

Někteří jazykovědci hovoří o tzv. „upřednostňovaném místě přízvuku“ (srov. Straková, 1978, 
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s. 24), čímž je míněn, poněkud neexaktně, „konec tvarotvorného základu“ (např. 

стихотворение, фамилиа, школа atp.). Pohyblivému přízvuku podléhá menší část 

podstatných jmen často starého původu. Na poloze přízvuku v ruštině závisí mj. distribuce 

vkladných samohlásek -o- a -e- v Gpl, ale rovněž i v Nsg mužských jmenných tvarů adjektiv, 

tj. jev, který se řídí relativně složitými pravidly (srov. Žaža, 1999, s. 49). Při ústním vyjadřování 

ruskojazyčných cizinců v češtině může mít negativní transfer přízvuku značný vliv na 

fonetickou kvalitu jejich řeči, v písemných projevech komplikuje správné označování kvantity. 

Lze předpokládat, že interferenční vliv ruského přízvuku se zčásti podílí na záměnách koncovek 

-i a -e v pádových tvarech měkkých českých vzorů zatížených vysokou mírou homonymie. 

K záměnám totiž dochází i při diktátech. Pro přesný popis zmíněného jevu by bylo nutné 

provést rozsáhlejší výzkum, jehož výsledky by pravděpodobně pouze potvrdily to, co všichni 

zkušení učitelé vědí: Množství chyb daného charakteru lze výrazně omezit pečlivým 

fonetickým nácvikem v počátečních lekcích a důsledným procvičováním morfosyntaktických 

vztahů, tj. určování pádů a přiřazování k deklinačním vzorům. 

1.4 Společný původ češtiny a ruštiny: Několik poznámek k vývoji české a 

ruské deklinace 

Znalost souvislostí mezi současnými gramatickými jevy a staršími fázemi vývoje jazyka 

otevírá prostor pro lingvodidaktickou systematizaci a přehlednost. Pro poznání vývojových 

zákonitostí slovanských, v širším měřítku indoevropských deklinací je zcela zásadní znalost 

stavby slovního tvaru. Při diachronním a zároveň lingvodidaktickém pohledu na slovanské 

jazyky tvoří velmi významnou oblast vznik a vývoj měkkých substantivních typů a s tím 

souvisejících palatalizací. Měkké deklinační typy se formovaly již v hloubi předhistorického 

praslovanského období a jejich další vývoj v rámci ruštiny a češtiny rozhodně nepředstavuje 

ani na jedné straně pouhou konzervaci či naopak pouhou transformaci. Ruština přizpůsobuje 

měkké deklinační typy tvrdým a tím se vrací (z hlediska vztahu tvarotvorného základu a 

koncovky) k dávnému stavu existujícímu ještě před praslovanskými palatalizacemi. Čeština 

zachovává a dále rozmnožuje odlišnost měkkého skloňování, ale většinu měkkých deklinačních 

typů vyrovnává mezi sebou navzájem. V dané souvislosti je upozorněno rovněž na pádové tvary 

ve frazémech a v textech lidových písní, které mohou být při výuce využity pro srovnání 

s moderní češtinou a implicitně i s ruštinou. Znalost vývoje deklinace může mít svůj význam 

rovněž při studiu variability pádových tvarů v mezijazyce ruskojazyčných cizinců, neboť jak 
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bylo zjištěno v níže popisovaném výzkumu, posuny ve funkčním zatížení koncovkových 

morfémů a vývojové změny podléhají podobným zákonitostem. 

1.5 Gramatické kategorie jmen: Hlavní rozdíly mezi češtinou ruštinou, které 

mají vliv na osvojování češtiny u cílové skupiny ruskojazyčných cizinců 

Mnohé z chybných pádových tvarů, které bývají pravidelně zaznamenávány u 

ruskojazyčných cizinců osvojujících si češtinu, mají původ nikoliv v neznalosti formálních 

pravidel skloňování, ale v neznalosti rodového zařazení, v neznalosti syntaktické pádové 

konstrukce, tj. funkcí pádů, méně pak v chybném použití kategorie čísla. Velmi významnou 

oblast v daném kontextu představuje formální vyjádření kategorie životnosti a neživotnosti, 

např. пригласить новых студентов a rovněž gramatické jevy spjaté s počítaným předmětem, 

např.: принести два новых стола х принести новые столы, česky přinést (dva) nové stoly. 

Dochází zde k výraznému, nikoliv však úplnému mezijazykovému posunu ve formálním 

vyznačení jednotlivých funkcí. Struktury zahrnující částečné shody a částečné rozdíly se stávají 

příčinou velkého množství interferenčních chyb. Proto jsou neparalelní jevy v rámci 

jednotlivých jmenných kategorií připomenuty v samostatných oddílech. Výrazné lexikální 

skupiny jsou vyčleněny u substantiv s rozdílem v rodovém zařazení. Mnohdy jsou snadno 

identifikovatelné díky určité slovotvorné příponě. Rozdíly existují jak u jmen domácích, tak 

zejména u přejatých, např. -áž (garáž – гараж m., pláž – пляж m., pasáž – пассаж m.); -óza 

(prognóza – пргноз m., diagnóza – диагноз m.); -ma (téma n. – тема f., schéma n. – схема f.); 

-um (kritérium – критерий m., teritorium – территория f., antibiotikum – антибиотик m.) 

atd. 

Zásadní je z hlediska oboru čeština jako cizí jazyk systematický a relativně úplný výklad 

funkcí pádů. Jednotlivé funkce pádů představují soubor syntaktických modelů, jejichž osvojení 

vede ke správnému užití pádů. Funkce pádů lze pro potřeby lingvodidaktiky klasifikovat na 

základě jejich spojení se slovními druhy tak, jak činí např. K. Hausenblas (1958, s. 24) při 

popisu funkcí českého genitivu. Vycházet lze též ze sémantiky pádů, jak ukazují práce 

amerických kognitivistů (srov. např. Janda & Glancy, 2008, s. 74). „Pády jsou kategorie 

morfologická, jejich užívání je jev syntaktický.“ (Hausenblas, 1958, s. 13). Lingvodidaktické 

zkoumání kategorie pádu a deklinace nemůže být omezeno na pouhou oblast morfologie 

formální. Nicméně popis funkcí jednotlivých českých pádů v konfrontaci se situací v ruštině 

představuje rozsáhlý materiál, který přesahuje vymezený rámec předkládané disertační práce a 

zasluhuje si samostatné zpracování. 
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Pokud učitel založí prezentaci české gramatiky primárně na systému sloves, dospěje 

skrze jejich valenci k deklinaci. Pokud má tendenci spatřovat základní rys češtiny v deklinaci, 

dospěje k nutnosti klasifikovat slovesa a další slovní druhy skrze funkce pádů. Při utváření 

obrazu funkcí jednotlivých pádů nelze opominout předložky. Pozornost je též věnována 

příkladům etymologického původu některých neohebných slov v pádových tvarech. 

2 K prezentaci morfologie podstatných jmen v soudobých 

mluvnicích češtiny 

Mluvnice jakéhokoliv jazyka byly tradičně pojímány jako normativní příručky, šlo o 

gramatiky deskriptivní a zároveň i preskriptivní, tj. normativní. Takový charakter má i moderní 

Internetová jazyková příručka a de facto všechny mluvnice starší roku 2010, tj. Příruční 

mluvnice češtiny (2012/1995), Čeština – řeč a jazyk (2011/1996) a všechny mluvnice starší. 

Mluvnice současné češtiny 1 (2015/2010) je jiná tím, že není normativní, ale výhradně 

deskriptivní. V předmluvě je dále řečeno: „Materiálovou základnou pro vytváření této příručky 

byly (vůbec poprvé v historii popisů češtiny) jazykové korpusy […].“ Autoři vycházejí 

z konceptu tzv. minimální intervence, odmítají posuzovat jazykové jevy na ose spisovnost – 

nespisovnost, operují s termínem standard. Vzniká nebezpečí, že chyby, např. publicistů, budou 

z korpusu přejímány jako vzor správného užití. (V roce 2014 vyšel druhý díl s názvem 

Mluvnice současné češtiny. Syntax češtiny na základě anotovaného korpusu.) Poslední ze 

čtveřice kompletních moderních mluvnic češtiny je Akademická gramatika spisovné češtiny 

(2013). Výrazně se opírá o korpusové materiály. Ze samotného jejího názvu vyplývá, že 

z konceptu minimální intervence nevychází. Rozbor uvedených čtyř mluvnic prezentovaný 

v kapitole 2 je zaměřen na tři okruhy: kategorie pádu v rámci funkční morfologie, formální 

morfologie substantiv, stavba (jmenného) slovního tvaru. 

2.1 Funkční morfologie: funkce a sémantika pádů 

Procesu hledání společných sémantických či skladebných principů s výsledným 

seřazením materiálu předchází důsledný soupis funkcí jednotlivých pádů. V žádné ze 

sledovaných mluvnic není výčet funkcí kompletní. Neúměrně minimalizován je zejména 

v Mluvnici současné češtiny 1. Pro hlubší poznání dané problematiky je ve všech mluvnicích 

nutné prostudovat i oddíl věnovaný stavbě věty a větným členům v rámci syntaxe, ale ani zde 

není popis funkcí pádů úplný. Jednotlivé mluvnice se mohou lišit i v celkovém pojetí syntaxe, 
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tj. v charakteristice, rozlišování i pojmenovávání jednotlivých větných členů, v použité 

terminologii. 

2.2 Formální morfologie: skloňování substantiv 

Příruční mluvnice češtiny i Čeština – řeč a jazyk se vyznačují v zásadě promyšleným a 

pečlivým zpracováním tématu skloňování substantiv v rámci formální morfologie. Obě 

vycházejí z principů funkčního strukturalismu, a tudíž jsou si svou koncepcí blízké. Věnují se 

distribuci koncovek, kolísání mezi variantními koncovkami i mezi jednotlivými vzory, dále 

tvarům i paradigmatům nepravidelným, skloňování jmen přejatých a v jejich rámci i skloňování 

osobních jmen a příjmení cizího původu. Při podrobném rozboru lze oběma mluvnicím 

v konkrétních pasážích vytknout dílčí nedostatky či opomenutí, jež jsou ale snadno 

napravitelná. Mluvnice se vzájemně doplňují a mohou sloužit jako důvěryhodný a kompletní 

zdroj poznatků o češtině. Autoři Mluvnice současné češtiny 1. Jak se píše a jak se mluví. 

(2015/2010) zavádějí řadu nových vzorových výrazů pro skloňování, jejichž volbu 

nezdůvodňují. Netradiční rozřazení deklinačních typů (list, město, had, táta, žena // muž, stroj, 

duše, píseň, moře // kost // stavení), tj. sloučení měkkých substantivních typů do jedné skupiny 

na základě úplné nebo částečné meziparadigmatické homonymie pádových koncovek 

v několika pádových tvarech, se jeví jako přínosné a inspirativní. Akademická gramatika 

spisovné češtiny se stává užitečnou, pokud jsou nedostatečně zpracované pasáže doplněny 

použitím některé z dalších současných normativních mluvnic či příruček. Naposledy 

jmenované dvě mluvnice neobstojí jako samostatný, komplexní zdroj informací o českém 

jazyce, mohou však posloužit jako inspirativní databáze doplňujících informací. Zejména autoři 

Akademické gramatiky spisovné češtiny dokládají jednotlivé jevy velkým množstvím 

lexikálních příkladů a příkladových vět převzatých z ČNK a to patří k přednostem dané 

publikace. 

2.3 Stavba slovního tvaru 

Stavba slovního tvaru je zdaleka nejuspokojivějším způsobem vysvětlena v mluvnici 

Čeština - řeč a jazyk. Autoři především pracují s veškerou základní existující terminologií 

k danému tématu a uvádějí ji do vzájemných souvislostí. Přehledné schéma zachycuje jmenné 

i slovesné tvary. Vycházejí ze tříčlenné struktury indoevropského slovního tvaru (tvarotvorný 

základ, kmenotvorná přípona, tvaroslovná přípona) a snaží se vnést pořádek do 

terminologického chaosu, se kterým se v dané oblasti běžně setkáváme. Jde především o 
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upřesnění termínů (tvaroslovný) kmen, tvaroslovná přípona a termínu koncovka. Jako jediná ze 

čtyř sledovaných mluvnic nezapomíná na důležitý termín „komplexní zakončení“. Z výkladu 

v mluvnici Čeština – řeč a jazyk a z výkladu Skaličkova (In Čermák et al. (Eds.), 2004–2006, 

s. 210–247) vycházíme i v naší disertační práci. 

3 Problematika lingvodidaktické prezentace jmenné flexe  

Přední světoví autoři uvádění v dějinách lingvodidaktiky se ve svých dílech zaměřují 

převážně na obecné otázky. Zkušenost s konkrétní problematikou prezentace jmenné flexe mají 

především slavisté zaměření na výuku cizinců. Z hlediska našeho vymezení mohou být 

přínosná díla zahraničních bohemistů a rusistů různých národností (L. A. Jandová, S. Clancy, 

A. G. Širokova, A. Cienki, D. S. Danaher, E. Dąbrowska, Ch. E. Townsend ad.). Vedle autorů, 

kteří se věnují přímo oboru čeština jako cizí jazyk, poskytují cenné podněty též didaktikové 

ruštiny jako cizího jazyka, kam patří i čeští didaktikové ruštiny (např. R. Choděra, L. Ries, J. 

Veselý ad.). Užitečné podněty mohou přinést i další menší obory, jako např. didaktiky ostatních 

slovanských jazyků, příp. i neslovanských jazyků se zachovalou jmennou flexí. 

3.1 Otázka výuky jmenné flexe s adresným zaměřením 

S požadavkem kvalitní výuky cizího jazyka a s tématem lingvodidaktického zpracování 

obtížného gramatického celku jmenné flexe úzce souvisí požadavek adresnosti. M. Hrdlička 

(2009, 55) uvádí adresnost jako jeden ze tří klíčových rysů tzv. komunikativní metody, která 

reprezentuje v současnosti uznávané pojetí cizojazyčné výuky. V rámci oboru čeština jako cizí 

jazyk se v ideální perspektivě předpokládá, že vznikne řada didaktických studií, na jejichž 

základě by se výuka češtiny pro cizince uzpůsobovala podle typologie prvního jazyka studentů. 

Většina v současnosti používaných učebních materiálů však konkrétní adresné zaměření nemá, 

většinou jde o učebnice univerzálně určené anglofonním cizincům všech národností. V praxi 

vidíme, že různí Neslované se tempu a struktuře univerzálních učebnic dokáží přizpůsobit a u 

Slovanů shledáváme danou schopnost téměř samozřejmostí. Z opačné strany by bylo 

nemyslitelné učit např. Japonce či Korejce na začátečnické úrovni z učebnice češtiny pro Rusy. 

V případě slovanských jazyků, jako typologicky nejbližších, může mít praktický 

význam také kontrastivní studium gramatiky, v našem případě formální i funkční morfologie 

jmen a s tím související interferenční výzkum. Adresně zaměřená výuka skloňování 

podstatných a přídavných jmen zde spočívá zejména v ucelenější a časově méně náročné 

prezentaci deklinačních paradigmat a v promyšleném souboru kontrainterferenčních cvičení. 
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Deklinace substantiv v různých slovanských jazycích představuje strukturálně a lexikálně 

podobné systémy, které vytvářejí prostor pro výskyt celé řady typických negativních transferů, 

v prvé řadě tzv. interlingválních chyb (srov. Štindlová, 2013, s. 38). 

V souvislosti s vytvářením celkové koncepce výuky češtiny s adresným zaměřením na 

rodilé mluvčí ruštiny se odborníci v základních aspektech shodují. Shoda panuje zejména 

v preferenci paradigmatického způsobu prezentace deklinačních paradigmat. Úskalím učebnice 

pro rusky hovořící, která je opatřena četnými komentáři v ruštině, je skutečnost, že je zcela 

nepoužitelná nejen v heterogenní skupině, ale dokonce i v případě skupiny zahrnující Slovany 

neznalé ruštiny. Pokud by se podařilo vytvořit učebnici pro ruskojazyčné cizince bez 

zprostředkujícího jazyka, byly by možnosti jejího použití mnohem širší, např. ve skupinách 

složených z různých Slovanů. Názor, v daném kontextu podnětný, že existují univerzální 

principy pro výuku a tvorbu učebnic jednoho konkrétního cizího jazyka, nepřímo potvrzuje 

s odkazem na výzkumy prováděné v zahraničí K. Šebesta (In Šebesta & Škodová, 2012, s. 20). 

Je zde parafrázován následující důležitý poznatek, a to s odkazem na článek S. Romainové 

(Romaine, 2003, s. 409–410): „Žáci s různými prvními jazyky osvojující si týž druhý/cizí jazyk 

procházejí v zásadě týmiž vývojovými fázemi bez ohledu na podmínky jeho osvojování.“ 

Adresnost tedy spočívá v odborně realizovaných doplněních zmíněného univerzálního základu, 

která se týkají jak prezentace gramatiky a lexika, tak textů a cvičení různého typu. Výběr všech 

cvičení je založen zejména na praktickém povědomí o typologii chyb konkrétní cílové skupiny, 

jež lze podložit výzkumem, např. analýzou textů z akvizičních korpusů. Je však třeba důrazně 

připomenout, že uvedený adresně zaměřený doplňující učební materiál v žádném případě 

nepředstavuje pouhou jazykovou mutaci prvotní učebnice ani pouhý překlad gramatické 

přílohy. 

3.2 K prezentaci skloňování podstatných a přídavných jmen v mluvnicích 

češtiny pro cizince 

Čeština jazyk cizí. Mluvnice češtiny pro cizince autorů I. Poldaufa a K. Šprunka (1968) 

není v současné době nikterak prakticky využívána, nicméně v historii oboru čeština jako cizí 

jazyk představuje významný autorský počin. Problematický a dnes již jednoznačně odmítaný 

je pokus zmíněných autorů o zjednodušení českého pádového systému sloučením N a A do tzv. 

bázového tvaru a D s L do tvaru dativního, což vypovídá o skutečnosti, že se soustředili na 

homonymii pádových tvarů pouze v rovině paradigmatické. 
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Moderní, ve svém základu kvalitně zpracovanou mluvnici češtiny pro cizince 

představuje A Grammar of Czech as a Foreign Language od Karla Tahala (2010). Vyznačuje 

se přehlednou strukturou, kterou logicky propojuje anglický komentář. Hodnota díla spočívá 

rovněž v promyšleném výběru a řazení příkladového lexika, jehož rozsah je volen v závislosti 

na frekvenci konkrétního pádového souboru. Autor využívá simplifikace v únosné míře tak, 

aby nebyla snížena komplexnost díla. V mluvnici jsou využity tradiční vzorové výrazy pro 

skloňování s jedinou obměnou, vzor stavení je nahrazen vzorem nádraží. Výklad deklinace je 

primárně koncipován horizontálním způsobem, ale na str. 129–132 v rámci kapitoly „Podstatná 

jména: Další deklinační skupiny“ autor vertikálním způsobem prezentuje deklinační 

paradigmata nezařazená do předchozího výkladu pádů. Plurálové pádové soubory jsou uváděny 

v kontextu singulárových, z výkladu zřetelně vyplývá, že na plurálové tvary se vztahují 

v zásadě stejné pádové funkce jako na tvary singulárové. 

Funkce jednotlivých pádů autor dokumentuje množstvím výstižných příkladových vět. 

Soustřeďuje se však pouze na nejfrekventovanější jevy. Výjimečnou pozornost věnuje 

problému české diglosie, a to v samostatné závěrečné kapitole Information about „obecná 

čeština“ na s. 245–253. Po uvedené kapitole následuje ještě rejstřík užitých gramatických 

pojmů, jde tedy o relativně rozsáhlé dílo. 

3.3 Posouzení přístupu k problematice skloňování podstatných a přídavných 

jmen ve vybraných učebnicích češtiny s adresným zaměřením na 

ruskojazyčné cizince 

Prezentace deklinačního systému substantiv a adjektiv a s ním úzce související soubor 

cvičebních úloh tvoří ve svém celku neobyčejně složitý organismus zasahující všechny 

podstatné části jazykové učebnice. Platí to v obecném smyslu pro všechny jazyky typu češtiny, 

tj. jazyky s vysoce rozvinutou flexí. Je tomu tak z toho důvodu, že morfologicko-syntaktická 

kategorie pádu je spjata de facto se všemi slovními druhy. Didaktická koncepce výkladu 

deklinace substantiv a adjektiv tudíž nespočívá v pouhé časové posloupnosti prezentace 

deklinačních paradigmat. S výkladem deklinace je mj. neoddělitelně spojen celý systém 

předložek, způsob prezentace slovesného i jmenného lexika s ohledem na rekci a další pádové 

konstrukce a v neposlední řadě též většina pravopisných pravidel. Není proto v možnostech 

předkládané práce provést analýzu vybraných učebnic s důsledným sledováním všech 

zmíněných aspektů. Ve všech vybraných učebnicích, bez ohledu na podrobnost analýzy, jsou 

pak sledovány následující základní aspekty: 
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• Způsob prezentace deklinačních paradigmat 

• Způsob rozřazení substantiv podle rodu a deklinačního typu 

• Volba vzorových výrazů pro skloňování 

• Volba vzorových výrazů pro deklinační podtypy a jejich umístění ve vztahu 

k základnímu vzoru 

• Posloupnost prezentace deklinačních paradigmat, příp. souborů pádových tvarů 

• Přítomnost souhrnných tabulek skloňování substantiv a adjektiv a jejich organizace 

(způsob řazení paradigmat) 

• Stručná charakteristika komentářů k jednotlivým probíraným partiím deklinace 

• Stručná charakteristika základních cvičení k probíraným jevům zejména s ohledem na 

jejich rozsah a výběr lexika k jednotlivým deklinačním typům. 

• Klíč ke cvičením jako hlavní kritérium použitelnosti učebnice pro samostudium. 

V samostatných oddílech je zhodnoceno následujících sedm učebnic: Чешский язык. 

Čeština pro rusky hovořící. (Confortiová, Cvejnová & Rajnochová, 2013), Учебник чешского 

языка (для I. и II. курсов). (Širokova, Adamec, Vlček & Rogovskaja, 1973), Чешский язык. 

(Porák, 1984), Čeština pro cizince H + H. Чешский язык для иностранцев. (Hronová & Hron, 

2013), Samoučiteľ češskogo jazyka. (Izotov, 2016), Чешский яызк для русскоговорящих. 

Čeština pro rusky mluvící. (Mrověcová, 2009), Čeština křížem krážem. (Beková et al., 2013). 

Ostatní existující učebnice, z jejichž názvu vyplývá, že jsou určeny pro ruskojazyčné cizince, 

zde nejsou analyzovány, neboť jejich rozbor neshledáváme vedle výše uvedených děl nezbytně 

nutným. Vzhledem k adekvátnímu rozsahu disertační práce je vše podstatné, co se vztahuje 

k tvorbě učebnic pro mluvčí ruštiny a prezentace deklinace substantiv a adjektiv v nich, shrnuto 

de facto v rozboru dvou nejvýznačnějších učebnic z dané kategorie, a to učebnice A. G. 

Širokovové a kol. a učebnice autorek H. Confortiové, J. Cvejnové a N. Rajnochové (viz výše). 

Základní charakteristika dalších, zde neuvedených učebnic je podána ve studii D. Ivanovové a 

J. Hasila (In Gladkova et al., 2016a, s. 191–213). Ruské jazykové mutace učebnic s původně 

jiným určením nejsou v podstatě přínosné z hlediska teorie tvorby učebnic pro mluvčí ruštiny. 

Na závěr je třeba zdůraznit, že obeznámenost s existujícími jazykovými učebnicemi 

vymezeného zaměření patří k základním předpokladům smysluplného lingvodidaktického 

přístupu k dané problematice. 
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4 K otázce kontrastivní teorie, chybové analýzy a interferenčního 

výzkumu 

Pojmy kontrastivní teorie a kontrastivní analýza zavádí a rozpracovává americký 

lingvista se španělskými kořeny R. Lado (1964) v souvislosti s problematikou žákovských chyb 

a učení se jazyku. Shrnutím vývoje přístupu k chybám se zabývá vedle množství jiných autorů 

např. B. Štindlová (2013, 28), která ke kritice kontrastivní analýzy poznamenává: „Chyby, 

jejichž explanace není ukotvena v komparaci jazykových jevů, tj. nejsou interferenční, tento 

metodologický přístup podceňuje.“ Je evidentní, že všechny kontrasty nevedou automaticky 

k těžkostem a chybám. V současné době se zjednodušená forma kontrastivní analýzy orientuje 

pouze na objasňování chyb. V souvislosti s geneticky blízkými flexivními jazyky se jeví jako 

aktuální následující pasáž, uvedená rovněž B. Štindlovou: 

Oller a Ziahosseiny (1970: 184) ... postulují tzv. umírněnou, střední variantu kontrastivní 

analýzy (moderate version), která tvrdí, že zásadní obtíže při akvizici cílového jazyka způsobují ne 

rozdíly mezi jazyky, ale naopak podobnosti, které se liší pouze jemnými distinkcemi, tj. interference 

může být větší v případě, že učené jevy jsou podobné odpovídajícím jevům v mateřském jazyce než 

v případě, kdy jsou rysy prvního jazyka od rysů cílového jazyka zcela odlišné (2013, s. 29). 

Na redukovanou verzi kontrastivní analýzy metodologicky navazuje chybová analýza, 

která chybu vnímá jako klíč k porozumění procesu jazykové akvizice. I bez hypotézy vytvořené 

na základě konfrontačního studia dvou deklinačních systémů blízce příbuzných jazyků lze určit, 

ve kterých pádových tvarech se vyskytují systémové chyby. Vyplynou totiž z výzkumu 

žákovského mezijazyka, resp. z analýzy žákovského jazyka a jako případné interferémy mohou 

být klasifikovány i zpětně. Předpokladem je dostatečně rozsáhlý sběr materiálů. Data, která 

vypovídají pouze o explicitních znalostech studentů (např. výsledky gramatických testů) je 

vhodné podepřít srovnáním s autentičtějšími projevy na úrovni klinicky elicitovaných projevů 

(srov. Šebesta & Škodová (Eds.), 2012, s. 18). Zmíněnou oporu představují právě akviziční 

korpusy, a to buď veřejné, nebo soukromé vytvořené samotnými učiteli. 

4.1 K pojmu interference 

Interferenci (v našem případě s ohledem na vztah blízce příbuzných jazyků češtiny a 

ruštiny) se věnuje několik prací vzniklých před rokem 1989 (viz níže) a v obecném smyslu se 

daným problémem zabývá moderní didaktika jazyků nepřetržitě. Pro interferenční chybu je 

v české odborné literatuře použito označení interferém, které se vzhledem k existenci 
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pravidelně se opakujících chyb stejného typu jeví jako praktické (Srov. např. Rudolfová In 

Zatovkaňuk (Ed.), 1979, s. 185. Autoři J. Zimová, R. Choděra a L. Rozkovcová (In 

Konstantinova, Širokova & Zatovkaňuk, 1974, s. 292) uvádějí, že „k interferenci dochází buď 

z důvodu nedostatečného pojmového učení, tj. z důvodu neúplnosti vědomostí o osvojeném 

jazyce, nebo kvůli nedostatečně rozvinutým řečovým mechanismům, tj. pro nedostatečné 

motorické učení“. Často se obě příčiny projevují současně. Ve stejném článku je uveden pojem 

primární interference (ibid., s. 294), tj. subdiferenciace (nedostatečná diferenciace, přenos bez 

jakékoli vědomé kontroly, např. použití koncovky -a v Gsg neživotných maskulin tam, kde by 

měla být koncovka -u) a pojem sekundární interference, tj. supradiferenciace (nadbytečná 

diferenciace, mylný předpoklad, např. použití koncovky -u v Gsg u slov typu život, les, kostel, 

Mnichov, Kijev atp.) Veselý (1985, s. 19) používá ve stejném smyslu termíny asimilace (pro 

nedostatečnou diferenciaci, kdy jde o tendenci vnucovat cizímu jazyku tvary a konstrukce z 

mateřštiny) a disimilace (pro nadbytečnou diferenciaci). Praktičtější a častěji používané 

synonymum pro primární interferenci představuje pojem zjevná interference. K interferenci 

v oblasti jmenné flexe se bezprostředně vztahuje podkap. 4.2. 

4.2 Zhodnocení literatury popisující interferenční výzkumy prováděné ve 2. 

polovině 20. století pro potřeby výuky ruštiny na českých školách 

Ve 2. polovině 20. století, zejména mezi lety 1960–1965 a 1975–1977, byl na českých 

středních a vysokých školách prováděn výzkum zabývající se interferencí v oblasti ruské 

gramatiky (při výuce ruštiny na českých školách). Výsledky jsou shrnuty v několika 

publikacích, s ohledem na problematiku deklinace substantiv a adjektiv je zásadní monografie 

Interference v ruské morfologii (Šourková & Zajíčková (Eds.), 1968/1967) a speciálně 

zaměřené kapitoly v následujícím sborníku a monografii: (Zajíčková & Holoubková, 1974; 

Rudolfová, 1979). Tehdejší výzkumy prováděné z opačné perspektivy mohou i v současné 

době poskytnout cenné podněty. Svým rozsahem, zejména pokud jde o osvojování jmenné 

flexe, dosud nebyly v našich podmínkách překonány. Samostatné oddíly jsou věnovány článku 

K otázce vztahu jazykové interference a konfrontace (na materiálu skloňování substantiv) 

(Zajíčková & Holoubková, 1974) a příslušným kapitolám v monografii Interference v ruské 

morfologii (Šourková & Zajíčková (Eds.), 1968), Ve zmíněných výstupech je dvěma různými 

způsoby provedena kategorizace zjištěných chyb v oblasti formálního vyjádření jmenné flexe. 

V článku z roku 1974 jsou chyby primárně rozděleny do dvou okruhů. Jde o „chyby 

zaviněné mechanickým přenosem specificky českých pádových koncovek do ruštiny (-ům, ové, 
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ovi, ů, ou, ích)“, které se v pracích žáků vyskytují zcela ojediněle a „chyby zaviněné česko-

ruskou homonymií pádových koncovek“. K prvnímu případu autorky v pozdější pasáži 

výslovně dodávají: „Žák určité úrovně je schopen celkem bezpečně vyloučit ze svého 

jazykového povědomí elementy cizí pro ruský pádový systém.“ (1974, s. 308). Ve druhém, 

závažnějším případě jde o koncovky, které se vyskytují v obou jazycích, ale jejich funkční 

zatížení není v obou paradigmatických systémech identické (srov. ibid., s. 303). Absolutně 

největší počet chyb byl zaznamenán ve tvarech Lsg. Chyby zaviněné česko-ruskou homonymií 

pádových koncovek jsou pak dále podrobněji klasifikovány: 

a) „Chyby vzniklé nerozlišením koncovek dvou pádů na základě homonymie uvnitř jednoho 

paradigmatu českého pádového systému a její vliv na výběr ruských pádových koncovek“ 

Hlavní příčinu autorky spatřují v homonymii koncovkových morfémů D a L v češtině: 

Лодка подъехала к *мостике. A dále příp. i v blízkosti českého pádového formantu -i a -í 

(vůli – vůlí) v Asg a Isg feminin, např. Над *деревню пролетел самолёт. Z opačného 

pohledu, tj. z hlediska výuky češtiny s adresným zaměřením na ruskojazyčné cizince, ruština 

jako první jazyk nezadává mnoho příčin k interferencím daného typu, neboť se vyznačuje u 

maskulin a neuter výraznou pádovou distinkcí. Komplexní homonymie Dsg a Lsg u feminin je 

jevem paralelním, který napomáhá pozitivnímu transferu. 

b) „Chyby ovlivněné meziparadigmatickou homonymií českého koncovkového morfému“ 

Autorky uvádějí jako příklad chyby způsobené českou meziparadigmatickou 

homonymií tvarů Ipl deklinačních typů neděle/růže a kost (česky: s nedělí, s kostí; rusky: с 

неделей, с костью). Chyby v dané oblasti byly evidentním příkladem zjevné interference. 

Z opačného pohledu ruština nezadává příčiny ke vzniku chyb daného typu, neboť homonymie 

koncovky Isg měkkých feminin a Gpl feminin typu площадь/кость je jevem paralelním. 

c) „Chyby zaviněné mezijazykovou (česko-ruskou) homonymií koncovkových morfémů“ 

Jako jeden příklad za ostatní lze uvést tehdy zjištěný častý výskyt chybně užité 

koncovky -e v Gsg, přestože se v ruštině v daném pádě nevyskytuje u žádného deklinačního 

typu (např. Мне понравилась книга *Алексее Фадеева.) či chyby ve formálním vyjádření 

kategorie životnosti. Právě popsaný třetí typ chyb c) se vyznačuje širokým spektrem chyb, a to 

jak z perspektivy tehdejších výzkumů, tak i z opačného pohledu, tj. z hlediska výuky češtiny 

s adresným zaměřením na ruskojazyčné cizince. 
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V monografii z roku 1968 je na základě analýz písemných projevů českých žáků 

definováno pět typů interference: 

1) Interference češtiny, která se v oblasti jmenné deklinace projevuje dvojím způsobem: a) jako 

tendence sblížit jevy rozdílné, b) jako tendence rozlišit jevy shodné. 

2) Interference kombinovaná, kde žákovo jazykové vědomí je „vystaveno tlaku dvojí analogie, 

pokaždé ovšem analogie chybné, a žák vytváří formy, které jsou kontaminací tvarů ruských a 

českých.“ (1968, s. 16). 

3) Interference způsobená tím, že v jednom z jazyků chybí některý diferenciální příznak vlastní 

druhému jazykovému systému, kde jako výchozí příklad autorky uvádějí absenci korelace 

měkkých a tvrdých souhlásek (s výjimkou d, t, n) v hláskoslovném systému češtiny. 

4) Interference vnitřní neboli rusko-ruská, která se projevuje se v mnoha případech několika 

způsoby, autorky vydělují tři: a) Více rozšířené typy skloňování působí na typy méně 

frekventované. b) Běžnější a frekventovanější forma podléhá vlivu formy zvláštní, která se 

žákům vryje do paměti jako forma „typicky ruská“. c) V neproduktivním tvoření jsou ostatní 

tvary ovlivňovány výchozím tvarem. 

5) Případy zvlášť složité interference. 

Pro vytvoření kategoriálního systému chyb v předkládané disertační práci v rámci 

kapitoly 5 (viz příloha č. 81) byla převzata terminologie z výše zmiňovaných předešlých 

výzkumů, obsahově jsou však kategorie chyb uzpůsobeny specifikům obou jazyků, a tudíž jde 

o dva samostatné systémy. Z výše popisovaných výsledků výzkumu prováděného na českých 

školách lze nicméně vyčíst určité obecné principy, které platí při kontaktu češtiny a ruštiny 

oboustranně. Jde např. o problém mezijazykové homonymie koncovkových morfémů 

s nestejným funkčním zatížením či o výše formulované pravidlo, že koncovky specifické pro 

první jazyk se nepřenášejí do druhého jazyka. I u kategorií z hlediska lingvodidaktiky 

oboustranně problematických, mezi něž patří např. morfologické vyjádření životnosti nebo 

variantní koncovky Lsg, vykazuje každý jazyk odlišná specifika a jako ryze specifická se jeví 

většina sledovaných jevů. Didaktiky obou srovnávaných jazyků představují dva obory s 

nezbytností výrazně odlišných přístupů k lingvodidaktické prezentaci deklinace. 
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4.3 Korpus jazyka nerodilých mluvčích a jeho využití při zkoumání procesu 

nabývání znalosti českého skloňování substantiv a adjektiv v případě cizinců 

s ruštinou jako prvním jazykem 

V relativně nedávné době byl zpřístupněn akviziční korpus CzeSL-SGT, tj. Korpus 

češtiny nerodilých mluvčích s automaticky provedenou anotací (Šebesta et al., 2014), který 

tvoří součást celé řady žákovských korpusů v rámci ČNK. „Primární funkcí žákovských 

korpusů je sloužit jako zdroj dat pro empirické studium mezijazyka v jeho vývoji a v jeho 

variabilitě.“ (Šebesta & Škodová (Eds.), 2012, s. 17). Materiál shromážděný v uvedeném 

korpusu obsahuje složku písemných prací cizinců s ruštinou jako prvním jazykem s rozlišením 

úrovní podle SERR. Jde o korpus průřezový (transverzální), lze jej nicméně využívat i 

k náhledům pseudolongitudinálním. Zmíněný textový materiál může být tedy uplatněn rovněž 

při výzkumu osvojování české deklinace u dané cílové skupiny. V souladu se zaměřením práce 

a její praktické části jsou sledovány projevy cizinců s ruštinou jako prvním jazykem a 

dosaženou úrovní B2 podle SERR. Zúžení výběru na respondenty s dosaženou úrovní B2 

představuje zhruba dvojnásobné zmenšení objemu dat oproti nejbohatšímu subkorpusu 

zahrnujícímu úroveň B1. 

Testování funkčnosti anotace korpusu CzeSL-SGT se týkalo mj. problematiky tvarů Apl 

v mezijazyce dané cílové skupiny. Vyhledávací značka [lemma1=".*d"&tag1="..MP4.*"] má 

za úkol separovat M.a. se zakončením tvarotvorného základu na -d- ve tvaru Apl. Při omezení 

na úroveň B2 se objevilo 20 výskytů, 1x tvar Poděbrady a 19x tvar kamarády, který sice jako 

izolovaný tvar odpovídá hledanému Apl, ve skutečnosti však tvar kamarády plní funkci Apl 

pouze v 11 případech. Ve zbývajících devíti případech jde o chybné morfologické tvary Npl 

(6x), chyby v syntaktickém určení Gpl (2x) a jedno chybné zařazení správného užití tvaru Ipl. 

Pozoruhodná je následující ukázka, kde pisatel užil Apl kamarády správně, ale v kontextu 

paralelního charakteristického interferému: „Socialní síť pomaha, např. když mame příbuzných 

nebo kamarady z jiného státu.“. Při zadání tagové značky [lemma1=".*d"&tag1="..MP2.*"] 

korpus ukazuje pro úroveň B2 pouhých 8 výskytů, které vyhodnocuje jako tvar Gpl lemmatu 

kamarád. Skutečný tvar Gpl představuje 6 výskytů. Zbývající dva výskyty („připravím večeře 

pro svých kamarádů“1; „zvát nebo ne zvát svých kamarádů, protože ne moc ráda oslavovat 

narozeniny doma“ dokládají interferenci ruského Apl životných jmen, neboť český tvar Gpl 

                                                           
1 Může jít i o kombinovanou interferenci, kdy vedle vlivu ruského Apl přichází v úvahu též podvědomé 
spolupůsobení ruské předložkové konstrukce для + G ve významu české konstrukce pro + A. 
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respondenti použili ve funkci Apl. Uvedené příklady zároveň demonstrují překvapivě vysokou 

přítomnost gramatických chyb na úrovni B2. Jak z příkladu vyplývá, tvary Apl je třeba 

dohledávat složitějším způsobem než pouhým zadáním příslušné vyhledávací značky. 

Uvedená sonda demonstruje úskalí automatických korpusových anotací, zároveň ale 

ukazuje i funkčnost korpusu, v daném případě při ověřování předpokládaného výskytu 

typických chyb ve tvarech Apl M.a. Další vybrané příklady ověřování výzkumem zjištěných 

pádových tvarů s využitím korpusu CzeSL-SGT jsou zařazeny do podkapitoly 5.4. 

5 Analýza problémů, které se objevují u ruskojazyčných cizinců při 

osvojování české deklinace substantiv a adjektiv (v oblasti formální 

morfologie) 

5.1 Metodologie provedení výzkumu 

Nedílnou součástí předkládané disertační práce je výzkum zaměřený na zjištění, příp. 

potvrzení jevů z oblasti formální morfologie substantiv a adjektiv, které jsou obtížné z pohledu 

uváděné cílové skupiny. Jde o výzkum variability pádových tvarů v mezijazyce cizinců, kteří 

se učí češtinu, mají ruštinu jako první jazyk a dosáhli úrovně znalosti češtiny B2 podle SERR. 

Charakter použitých testů (viz 5.2) omezuje výzkum pouze na produkci, v jejímž rámci je 

systematicky sledována a mapována explicitní znalost české deklinace substantiv a adjektiv. 

Stav explicitních znalostí z oblasti formální morfologie vypovídá též do značné míry o 

implicitní znalosti daného segmentu jazyka, což ostatně potvrzuje řada shod s tvary obsaženými 

v korpusu CzeSL-SGT. Vybrané jevy, které jsou na základě kvalitativní analýzy s pomocnou 

kvantifikací shledány jako významné, jsou porovnávány se stavem ve zmiňovaném korpusu. 

Popisovaný výzkum byl inspirován metodologií výše zhodnocených interferenčních výzkumů 

z 2. poloviny 20. století. Vzhledem k tomu, že systematický, komplexní výzkum osvojování 

české deklinace jinojazyčnými mluvčími dosud proveden nebyl, předkládané primární 

zmapování situace je žádoucí. V souvislosti s výsledky srovnávací (kontrastivní) analýzy 

deklinace českých a ruských podstatných i přídavných jmen a rovněž na základě podnětů z 

běžné výukové praxe byly stanoveny následující výzkumné otázky: 

Jakého charakteru jsou opakovaně se vyskytující varianty pádových tvarů v mezijazyce 

sledované skupiny respondentů a do jakých kategoriálních okruhů lze častěji se vyskytující 

tvary (tj. chybné i gramaticky správné tvary) rozčlenit? 
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U kterých substantivních typů a pádových tvarů se vyskytuje negativní transfer ruských 

gramatických tvarů v oblasti deklinace substantiv a adjektiv, tj. zjevná interference, v 

případě cílové skupiny ruskojazyčných cizinců s dosaženou úrovní znalosti češtiny B2? 

Jaká je pravděpodobná příčina opakovaně se vyskytujících chyb? 

Základním cílem výzkumu je zmapování míry obtížnosti jednotlivých partií formální 

morfologie českých substantiv a adjektiv z hlediska ruskojazyčných cizinců a vytvoření 

kategorií vyskytujících se (chybných) tvarů. Porovnání vybraných jazykových jevů v obou 

výzkumných platformách, tj. v tabulkách s výsledky testů v rámci předkládané práce (přílohy 

č. 65–78) a v korpusu CzeSL-SGT, patří též k cílům prováděného výzkumu. 

5.2 Formulování testu a sběr dat 

Pro účely výzkumu byl autorem předkládané práce sestaven soubor testů (viz přílohy č. 

27–38 a 79–80), který představuje metodu sběru dat. Testy tvoří ucelenou sadu výzkumných 

sond zacílených vždy na určitý segment deklinačního systému, čímž jsou myšleny komplexní 

soubory tvarů jednotlivých pádů zvlášť v singuláru a v plurálu. Paradigmaticky jsou pojaty dvě 

sondy zaměřené na deklinaci individuálně přivlastňovacích přídavných jmen. Nekomplexní 

charakter má pouze test sestávající ze souboru tvarů Asg, kde chybí tvary formálně shodné 

s Nsg a test obsahující syntagmata ve tvaru Nsg zaměřený výhradně na přiřazování adjektiv 

k tvrdému a měkkému vzoru. Do výzkumu nebyly zařazeny soubory tvarů vokativu obou čísel. 

Výběr lexika reprezentujícího jednotlivé substantivní typy vychází ze vstupních 

předpokladů, tzn. z údajů zjištěných na základě kontrastivní analýzy a také na základě běžné 

pedagogické praxe. Při výběru substantivního a adjektivního lexika byla zohledňována též 

mezijazyková etymologická shoda či neshoda použitých výrazů. U sledovaných substantiv a 

adjektiv jsou vynechány nejenom pádové koncovky, ale i vybraná zakončení tvarotvorného 

základu. Aby se vynechání konce tvarotvorného základu nestávalo poznávacím znamením 

alternace, je rozšířeno na širší část lexika. Tvar Nsg je vždy uveden v závorce před každou 

větou. Jde o typ doplňovacího cvičení, které rovněž může formálně připomínat C-testy (srov. 

Stranz-Nikitina In Gladkova et al., 2016b, s. 84–85; 101–103). Jednotlivý test má zpravidla 

rozsah dvou stran formátu A4. Obsahuje kolem osmdesáti různě dlouhých na sebe 

nenavazujících vět. Věty byly zčásti vytvořeny uměle autorem, z velké části byly převzaty 

z ČNK, konkrétně z korpusů SYN2015 a SYN verze 5. V testu jsou záměrně využívány 

syntaktické konstrukce, jejichž struktura je v obou jazycích shodná. Neparalelní syntaktické 
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vzorce jsou v konkrétních případech rovněž využity, pokud se předpokládá, že jde o natolik 

frekventovanou konstrukci, že studenti s úrovní B2 ji mají zcela osvojenu. 

Dostupný vzorek tvořila vnitřně homogenní skupina studentů prvního ročníku 

magisterského studijního programu na vysoké škole praktického zaměření, jejichž prvním 

jazykem je ruština a kteří dosáhli úrovně znalosti češtiny B2. Výzkum probíhal během tří let, a 

tudíž je skupina respondentů složena ze tří generací při zachování shodné logiky výběru.  Test 

zaměřený na soubor tvarů Apl (144 pozic) absolvovalo 13 respondentů, ostatní testy 10 

respondentů. V celé (jedné) sadě testů bylo respondenty doplněno a následně analyzováno 1706 

koncovkových morfémů, z toho 938 v zakončení substantiv a 698 v zakončení adjektiv (včetně 

individuálně posesivních). Při výše uvedeném počtu respondentů bylo tedy celkem 

analyzováno 17 492 pozic. Získání většího počtu respondentů nebylo v daných podmínkách 

možné, tudíž nasycení vzorku není ověřeno. Studenti nebyli při vypracovávání testu časově 

omezeni, doba potřebná k dokončení testu se pohybovala v rozmezí 20 až 40 minut. 

Výsledný soubor variant pádových tvarů, které byly sledovanou skupinou respondentů 

v testech užity, je zanesen do přehledných tabulek (přílohy č. 65–78). Tabulky jsou 

koncipovány na principu tzv. otevřeného kódování s využitím techniky „vyložení karet“ (viz 

Švaříček, Šeďová et al., 2014, s. 211, 226). Uvedená analytická strategie umožňuje komplexní 

zobrazení zjištěných dat a libovolný výběr případů určených k následné interpretaci. 

5.3 Vstupní předpoklady: Gramatické jevy z oblasti jmenné flexe, u nichž se 

na základě kontrastivní analýzy předpokládá, že budou obtížné z hlediska 

ruskojazyčného cizince 

Morfologické rozdíly mezi českým a ruským skloňováním, jsou popsány v první 

kapitole a v předkládané práci jsou sumarizovány rovněž v samostatné podkapitole 5.3. 

V rámci autoreferátu se jeví jako dostačující výše zařazené shrnutí obsahu kapitoly 1. Dalším 

místem, které nabízí rychlé orientační srovnání příslušných pádových tvarů, jsou záhlaví 

databáze vyhodnocených chyb, viz přílohy 66–78. 

5.4 Údaje zjištěné na základě provedené chybové analýzy a jejich 

interpretace 

Náhled do mezijazyka studentů dané cílové skupiny byl vytvořen na základě 

vyhodnocení výše představeného souboru testů. Výsledky mohou být do jisté míry zkresleny 
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omezeným rozsahem testů, omezeným počtem respondentů a dalšími faktory. Většinu 

zaznamenaných tvarových variant však lze doložit i údaji z dalších zdrojů, např. z korpusu 

CzeSL, příp. ze soukromých akvizičních korpusů učitelů a dalších osob zabývajících se stejnou 

problematikou. Zatímco při vyhodnocování výsledků interferenčního výzkumu prováděného 

od šedesátých let minulého století na českých školách byly různé typy chyb českých žáků 

učících se ruštinu statisticky vyčísleny a interpretovány pouze z hlediska interference, u 

současného, zde předkládaného výzkumu jde v prvé řadě o možnost sledovat veškerý repertoár 

koncovek vyskytujících se v testech. 

Celkem 25 stran textu je věnováno interpretaci vybraných tvarových variant, které byly 

při vyhodnocování testů shledány významnými. V rámci jednotlivých oddílů 5.4.1–5.4.13 je u 

vybraných tvarů prováděno srovnání se situací v korpusu CzeSL-SGT (při zúžení výběru na L1 

– R a úroveň B2 podle SERR). Nadpisy oddílů s názvem „poznámky k vyhodnocení“ 

odpovídají zaměření jednotlivých testů. Jde o následující soubory pádových tvarů: Nsg 

(přiřazování složených adjektiv k tvrdému a měkkému vzoru), Gsg, Dsg, Asg, Lsg, Isg, Npl, 

Gpl, Dpl, Apl, Lpl, Ipl a paradigmaticky pojatý soubor pádových tvarů posesivních adjektiv 

typu otcův a matčin. 

5.5 Závěry výzkumu 

Na úvod závěrečného shrnutí výsledků provedeného výzkumu jsou připomenuty jevy, 

které se opakují v rámci všech souborů pádových tvarů. V prvé řadě velmi často chybí označení 

délky u všech substantivních a adjektivních typů, kde kvantita vokálu figuruje. U většiny 

sledovaných respondentů jde o jev nesystémový. Složená adjektiva se ve většině testů (ve všech 

s výjimkou testů zaměřených na soubory tvarů Npl a Apl) vyznačují relativně nízkou 

chybovostí, a to zejména v gramaticky paralelních tvarech se zachovalou shodou tvaroslovných 

přípon. Velmi nízký až marginální je výskyt obecně českých koncovek jak v testech, tak 

v korpusu CzeSL-SGT. Zjištěná skutečnost by zasluhovala samostatný výzkum, neboť kromě 

vlivu učebnic a výuky zde mohou hrát roli i sociologické aspekty. Zmíněnou problematikou se 

zabývá např. H. Gladkova (2016b). Diskutabilní je relativně nízká četnost pravopisných chyb 

v koncovkách, a to i v případě shody podmětu se jmennou částí přísudku, jež byla zkoumána 

ve spojení s Npl posesivních adjektiv. Korpus CzeSL-SGT po zadání slovního tvaru byli 

zobrazuje 12 chybných tvarů z celkového počtu 50 a po zadání částí slova ki, cy se objevuje 

rovněž nezanedbatelný počet chybných tvarů. 

Zjevná mezijazyková interference tvoří nedílnou součást kategoriálního systému chyb 

sledované cílové skupiny cizinců. Četnost jejího výskytu stoupá zpravidla u méně 
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frekventovaných tvarů, příp. celých deklinačních typů. V daném případě jde o koncovkové 

morfémy, které jsou využívány v obou jazycích, ovšem s neshodným nebo částečně neshodným 

funkčním zatížením. Jako typologické příklady lze uvést následující interferémy, které se na 

úrovni B2 vyskytly buď v testech, nebo byly dohledány v korpusu CzeSL-SGT: „negativná 

strana, starša sestra, to bude zajímavo; prezidenta Viktora Janukoviča, narozeniny hlavniho 

kuchařa, život každoho člověka, téma toho filma, výsledek ateisma; důvěřujeme našemu 

dodavatelu, řekli jsme to předsedě komise; znáte hokejista Patrika Eliáša; to záleží na člověkě, 

v moře, na nebě, v lesu; setkali jsme se s (Nikolajem) Repinym; policisty objasnili 70% případů, 

měsícy, fotografii, dva osla pocitili hlad; množství myší a zmij; k těm vekým oknam; znáte 

českých hereček a zpěvaček, převážíme ovec a prasat, hledáme vhodných zájemců, dva 

příjemných menších tříhvězdičkové hotely; centrach, podpadkach, zajmách, Karlových Varách; 

velkými plážami, kolegami, kamarádami, statami“. Kvantitativní analýza výskytu uvedeného 

typu zjevné interference (jakož i ostatních tvarových variant) není vzhledem k omezeným 

podmínkám provedeného výzkumu možná. 

Druhá varianta zjevné interference spočívá v přenosu koncovkových morfémů 

charakteristických pouze pro ruštinu (v synchronním smyslu). V oblasti substantiv sem patří -

ом/-ём, -ой/-ёй, -ей, -ов/-ёв, ев, příp. též -ью/-ою/-ею; -ие/-ия/-ую/-иям/-иях/-иями, tj. [-om, 

-oj, -ej, -ov, -ev], příp. též [-ju/-oju/-eju; -ije/-ija/-iju/-ijam/-ijach/-ijami] a oblasti adjektiv -ий, 

-ая/-яя, -ое, -ее, -ой, -ей, -ую/-юю, -ого, -его, -ые, -ие, -ьи tj. [-ij, -aja, -oje, -eje, -oj, -ej, -uju, 

-ogo, -ego, -yje, -ije, -ji]. Užití uvedených koncovek (v některých případech v těsném sepětí 

s rozšířením tvarotvorného základu) je na úrovni B2 málo pravděpodobné. V testech byly 

zaznamenány zcela okrajově (např. 1x Isg „panom“ či 1x Gsg „(Boženy) Němcovoj“). 

Překvapující jsou ojedinělé případy jejich výskytu v korpusu CzeSL-SGT (při výše uvedeném 

zúžení výběru): „měla jsem randu s sympatickém klukom“ a „v nedele hrajeme tenis 

z kamaradom“; „na Karlovej univerzite“; „uviděla jsem hodnego kluka“. 

Do oblasti interference kombinované spadá zdaleka nejpočetnější a nejrozšířenější okruh chyb, 

kterým je míněna nesprávná distribuce koncovek -e a -i v singulárových paradigmatech 

měkkých českých substantiv. Např. koncovku -i v Gsg měkkých feminin lze interpretovat jako 

projev zjevného negativního přenosu ruské koncovky (недели, песни), vyloučit ovšem 

nemůžeme rovněž vliv české koncovky -i figurující v dalších tvarech paradigmatu a příp. i 

v Gsg feminin typu kost. Příčina obtíží při osvojování dotyčných paradigmat tkví nejen 

v podobnosti struktur v obou jazycích, ale i ve vysoké míře homonymie v rámci češtiny 

samotné. „Homonymie pak neslouží jednoduchosti jazyka, nýbrž jej komplikuje.“ (Skalička In 
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Čermák et al., 2004–2006, s. 214). Jednu z markantních a výrazně doložených ukázek 

kombinované interference v oblasti Npl adjektiv představuje rozšíření koncovky -é (M.i. a f.) 

na tvary adjektiv M.a. (a rovněž i n.). Výrazně se projevuje rovněž v oblasti posesivních 

adjektiv, kde dochází k nahrazování jmenných tvarů tvary složenými na základě 

vnitrojazykových i mezijazykových vlivů. Dalším frekventovaným charakteristickým 

příkladem kombinované interference s výraznou složkou interference zjevné jsou tvary Apl 

„podnikatelů, dodavatelů/dodavatelu, mistrů/mistru, specialistů/specialistu“. Jde o negativní 

přenos ruské homonymie Gpl a Apl u životných jmen, ovšem s využitím české koncovky Gpl. 

Interpretace tvarů Apl typu „tanečnicí, průvodkyní“ u životných feminin je nejednoznačná, 

neboť stejná koncovka se objevuje ve stejné míře i u neživotných feminin typu růže a píseň. 

Užití délky může (a nemusí) představovat pouhou chybu v kvantitě. Přesto jde zejména u 

životných feminin o charakteristický projev kombinované interference, neboť uživatel se sice 

přizpůsobuje typické české homonymii Apl a Npl, ale na místo českého Npl–Apl dosadí ruský 

tvar Npl (viz též varianty „tanečnici, průvodkyni, bakterii“ atp. 

V rámci celého deklinačního systému se často vyskytují chyby mající charakter 

vnitrojazykové česko-české interference. V singuláru jde o obecný problém měkkých 

substantivních typů zatížených vysokou mírou homonymie. V plurálu jsou případy 

vnitrojazykové interference obzvláště markantní zejména v oblasti Dpl, Lpl a Ipl, kde tvoří 

určitou část tvarových variant ve všech paradigmatech. V jazykovém vědomí studentů dochází 

k přesunu koncovkových morfémů mezi jednotlivými deklinačními typy. Funkce morfému 

v daném případě zůstává zachována. S obdobným jevem se setkáváme i v historické mluvnici, 

kde jsou dotyčné přesuny koncovek charakterizovány jako vývojové změny a některé 

z takových změn nejsou dosud ani v současné spisové češtině uzavřeny, např. přechod lexika 

od vzoru kost ke vzoru píseň, nahrazování alternujících tvarů Lpl nealternujícími tvary s a-

kmenovou koncovkou atd. Paralela s historickou mluvnicí, kdy variabilita tvarů jednotlivých 

slov ve sledované skupině respondentů může připomínat rovněž určité fáze vývoje jazyka, je 

evidentní např. u Ipl, kde některé tvary chybné z hlediska současné normy nepostrádají svou 

vnitřní logiku (např. „mořemi, mořmi, srdcemi“ atd.) (srov. Komárek, 2012, s. 178). 

V souhrnu lze konstatovat, že většina charakteristických chyb vyskytujících se v testech 

je paralelně přítomna též v korpusu CzeSL-SGT, mnohdy však v nižším početním zastoupení. 

Primárním ovšem shledáváme kvalitativní hodnocení. Dohledávání některých konkrétních 

tvarů v korpusu je komplikováno složitou strukturou anotací, které se vyznačují 

nezanedbatelnou mírou chybovosti. Tak např. pozoruhodná ukázka přesunu koncovky v rovině 
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Ipl („klyčovimí zdrojemí bude černé uhli a zemny plyn“) byla objevena náhodně při dohledávání 

tvarů Nsg adjektiv atp.  

Výše popsané kategorie chyb jsou soustředěny do souhrnného přehledu v příloze č. 81. 

Vedle kategoriálních okruhů chybných tvarů je mezijazyk tvořen rovněž soubory tvarů se 

zřetelně nízkou mírou chybovosti, která byla potvrzena zejména u částečných paradigmat typu 

škola/žena, kost, město, pán, hrad, předseda (ovšem nikoliv turista) a adj. žen. rodu typu mladá. 

Podrobnější popis je zahrnut do podkapitoly 5.5. Gramaticky paralelní tvary se ovšem 

nevyznačují vždy relativní bezchybností. Významnou roli v celkovém přehledu tvarových 

variant hrají i tzv. chyby disimilační (viz příloha č. 81).  

Výsledky testů jednoznačně dokládají skutečnost, že méně frekventovaná paradigmata 

typu téma, muzeum, kuře, moře, soudce, předseda / turista (srov. Bartoň et al., 2009, s. 139) se 

vyznačují celkovou neosvojeností. Podobnou podstatu mají zřejmě i časté chyby ve skloňování 

příjmení a substantivizovaných adjektiv typu pokojská, kde si respondenti mnohdy 

neuvědomují jejich spojitost s deklinací běžných substantiv a adjektiv. K právě uvedeným 

problematickým celkům lze přičlenit rovněž oblast částečných paradigmat posesivních adjektiv 

se jmenným skloňováním, kde respondenti většinou nemají vybudovanou uvědomělou vazbu 

se stejně se skloňujícími substantivy. Zmíněné skutečnosti zjištěné v testech byly porovnávány 

se situací v korpusu CzeSL-SGT při zúžení výběru na L1 ruština a úroveň B2. Výsledky jsou 

však u řady pádových tvarů nepřesvědčivé z důvodu velmi nízkého výskytu lexikálních 

zástupců uvedených substantivních typů v daném subkorpusu. Při vyhledávání celých 

substantivních typů (viz [lemma1=".*ma" & tag1="..N.*"], [lemma1=".*um" & tag1="..N.*"], 

[lemma1=".*ta" & tag1="..M.*"] atp.) jsou mnohé charakteristické chyby v korpusu přítomny, 

ovšem v relativně nízkém počtu. 

Četnost výskytu chyb pravděpodobně závisí na frekvenci použití konkrétního slova ve 

studentově praxi. Substantiva často opakovaná v odborných předmětech a např. i na 

pracovištích studentů jsou v testech většinou použita ve správném tvaru. Méně frekventované 

slovo téhož deklinačního typu je zatíženo větším výskytem chybných koncovkových morfémů, 

přičemž některé chybné koncovky představují typickou ukázku zjevného negativního přenosu 

tvaru z prvního jazyka, tj. subdiferenciace. Ukazuje se tedy, že gramatika je v mezijazyce 

sledovaných studentů výrazně vázána na jednotlivé lexémy. Daný princip lze považovat za 

obecně platný, to znamená, že se projevuje nejenom v mezijazyce, ale že je základem použití 

jazyka i u rodilých mluvčích. P. Sgall (2001, s. 256) připomíná Skaličkovu myšlenku, že flexe 
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dovedená do krajnosti by se vyznačovala tím, že každé slovo by mělo svou vlastní deklinaci. 

Většina respondentů nepracuje se substantivy primárně jako se systémem vzorů, ale jako 

s izolovanými, více či méně osvojenými lexémy, příp. paradigmaty lexémů. Při výuce lze 

uvedené tendenci vyjít vstříc tím, že textová cvičení mohou mít podobu častých „etud“ na 

pečlivě vybíraná důležitá slova použitá v textu v různých (ideálně ve všech) tvarech jejich 

paradigmatu. 

5.6 Diskuse výsledků 

Předkládaný výzkum a jeho výsledky lze do jisté míry srovnávat s výše zhodnocenými 

obdobnými výzkumy osvojování ruštiny na českých školách. Jazykový materiál získaný 

pomocí testů byl porovnáván rovněž s vybranými texty obsaženými v akvizičním korpusu 

CzeSL. Technika sběru dat se u testů a u zmíněného akvizičního korpusu liší, nicméně 

dohledávané a porovnávané soubory tvarů se nevylučují, ale naopak doplňují. Při interpretaci 

výsledků výzkumu provedeného v rámci předkládané práce byla od autorů z 2. poloviny 20. 

století (viz oddíly 4.2.1 a 4.2.2) převzata terminologie. Ta se projevuje mj. podobnou, zdaleka 

však ne stejnou strukturou kategoriálního systému chyb (viz příloha č. 81), který patří mezi 

hlavní výstupy obou srovnávaných výzkumů. Obecné zjištění, že hlavní příčinou interference 

v oblasti formální morfologie jmen je homonymie koncovkových morfémů existujících v obou 

jazycích, ovšem s různým funkčním zatížením či výše formulované pravidlo, že koncovky 

specifické pouze pro první jazyk se (po dosažení určité úrovně znalosti) nepřenášejí do druhého 

jazyka, patří k principům oboustranně platným. Konkrétní jevy pak jsou zcela podřízeny 

struktuře každého z jazyků. 

V rámci kapitoly 5 a v diskusi výsledků jsou rovněž připomenuty limity zde 

provedeného výzkumu. Přes relativně rozsáhlý textový materiál obsažený v testech (17 492 

analyzovaných pozic) je výpovědní hodnota získaných výsledků kvantitativně omezena počtem 

respondentů (10–13) a rovněž i únosnou kapacitou jednoho testu. Tudíž není ověřeno nasycení 

vzorku. Kvantifikace pak slouží pouze jako pomocný, orientační údaj. K výše uvedeným 

limitujícím faktorům patří rovněž relativně nízký objem dat v korpusu CzeSL-SGT při zúžení 

výběru na L1 ruština a úroveň B2 podle SERR, který má za následek absenci některých 

sledovaných tvarů u konkrétních substantivních typů. 

Přínos předkládaného výzkumu pro obor čeština jako cizí jazyk spočívá v tom, že může 

posloužit jako inspirace a iniciace pro další autory zabývající se obdobným tématem. Ve 

výukové praxi a při tvorbě učebních materiálů lze využít celou řadu zjištění, která jsou 



27 
 

formulována při popisu výsledků i v závěrech výzkumu. Jde především o promyšlený výběr 

lexika ve vztahu k jednotlivým substantivním typům. Celková koncepce prezentace 

deklinačních paradigmat, obměněné opakované prezentace i systému cvičebních úloh pak může 

být založena na implicitním kontrainterferenčním přístupu. Jako pomůcka pro učitele mohou 

posloužit též samotné tabulky s výčtem tvarových variant v mezijazyce dané cílové skupiny. 

Pro případné pokračovatele v obdobně zaměřených výzkumech lze formulovat řadu 

doporučení, která jsou rovněž uvedena v rámci diskuse výsledků v podkapitole 5.6. Jde 

zejména o obsahové rozšíření sady testů, důsledné vynechávání všech zakončení tvarotvorného 

základu, tabulkové zpřístupňování celých jmenných syntagmat ve všech analyzovaných 

pádových tvarech (např. „ruského spisovatela Ivanu Alexejeviču Buninu“ /test Gsg/), 

systematické dokládání tvarů zaznamenaných v testech i výskyty z tzv. klinicky elicitovaných 

projevů a koncepce sledování mezijazyka vybraných respondentů (či skupin respondentů) 

v longitudinální perspektivě. S tím souvisí též požadavek, aby byly systematicky sledovány 

vztahy mezi tvary v mezijazyce nejen na úrovni vnitřně homogenní skupiny, ale také na úrovni 

jednoho respondenta. Aby mohlo být ověřeno nasycení vzorku a provedena kvantifikace 

jednotlivých kategorií chyb i přesnější popis souboru relativně bezchybných tvarů, je třeba 

získat vyšší počet respondentů. Žádoucí je proto navázání spolupráce s různými pracovišti, kde 

probíhá jazyková příprava zahraničních studentů a kde lze ověřit jejich dosaženou úroveň 

znalosti češtiny. Z toho, co bylo výše nastíněno, vyplývá, že jde o rozsáhlý úkol, který 

překračuje možnosti jednotlivce a vyžaduje sestavení výzkumného týmu. 

6 Příklady možného přístupu k výuce české jmenné flexe 

s adresným zaměřením na ruskojazyčné cizince 

6.1 Deklinační tabulka jako východisko lingvodidaktické prezentace jmenné 

flexe 

Zásadní otázkou při tvorbě učebnic češtiny pro cizince je způsob zobrazení a zejména 

seřazení vzorových deklinačních paradigmat v souhrnné deklinační tabulce, díky níž může 

student vidět právě probírané paradigma či konkrétní pád v kontextu celého deklinačního 

systému. Většina autorů učebnic češtiny pro cizince využívá tradiční způsob rozřazení 

substantiv na rodovém principu s případnou obměnou některých vzorových výrazů. Mezi 

inspirativní přístupy paradoxně patří též takové pojetí učebnice, kde souhrnná tabulka 

skloňování není a uživatel dohledává jednotlivá paradigmata v textu podle přehledného obsahu 
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(např. učebnice A. G. Širokovové a kol., 1978). Na základě srovnávacího studia českého a 

ruského skloňování byla autorem předkládané práce navržena deklinační tabulka, která 

zobrazuje český deklinační systém substantiv a adjektiv jako jeden propojený celek. K jejímu 

vytvoření vedla potřeba přizpůsobit posloupnost vertikální prezentace českých deklinačních 

paradigmat ruskému pojetí deklinačního systému a zároveň určitým vývojovým zákonitostem, 

které jsou oběma jazykům společné. Vznikla myšlenka, že studenti mohou jednotlivá 

paradigmata skládat vedle sebe nikoliv na základě jejich gramatického rodu, ale na základě 

maximálního možného počtu shodujících se koncovek, tj. na principu domina. 

Souvislosti mezi praslovanskými deklinačními kmeny a současnými deklinačními 

skupinami v ruštině a češtině jsou v rámci podkapitoly 6.1. podrobně popsány z diachronního i 

synchronního hlediska. Deklinační skupiny označené autorem práce v rámci češtiny jako 

deklinační třídy jsou kompatibilní s ruským tradičním I., II., III. a příp. též IV. skloňováním 

(střední n-kmeny, typ имя – имени). To umožňuje, že oba geneticky i typologicky příbuzné 

systémy jsou nahlíženy jako jeden spojitý celek, do něhož lze (při teoretickém rozšíření) 

zahrnout též všechny vývojové varianty (z obou historických mluvnic) i všechny zjištěné 

tvarové varianty mezijazyka. Základním shodným principem českého a ruského systému 

skloňování substantiv je zachování a podobnost tří tvrdých substantivních typů слово/město; 

завод/hrad/pán; школа/žena a dále podobnost a stejný historický původ samostatného 

deklinačního typu площадь(кость)/kost. Jádro V. a VI. deklinační třídy tvoří složené 

skloňování tvrdého a měkkého typu adjektiv, jež existuje včetně substantivizovaných adjektiv 

a příjmení v obou jazycích. České specifikum představuje morfologické přiblížení stažených 

substantivních typů (tj. zejména ьjo-kmenů) složeným adjektivům a vznik rozsáhlé IV. 

deklinační třídy, v níž došlo k vyrovnání měkkých substantivních typů. Popisu deklinačních 

tříd jsou v práci věnovány oddíly 6.1.3.1–6.1.3.6, které odpovídají zobrazení jednotlivých tříd 

v přílohách č. 44–49. Komplexní grafický návrh je obsažen v příloze č. 82. Shodné barevné 

členění všech variant předkládané tabulky vzešlo z konfrontace s barevným pojetím jmenných 

rodů v učebnicích L. Holé a P. Bořilové (2009, 2011). Barevné označení rodů bylo převzato a 

pro strukturování deklinačních tříd byly vybrány zcela odlišné barvy. Zobrazení deklinačního 

systému češtiny u zmíněných autorek vykazuje některé podobné znaky, a tudíž bylo žádoucí 

obě koncepce uvést do souladu. 
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6.2 Poznámkový aparát k deklinační tabulce – teoretický komentář 

V návaznosti na výše popsané zobrazení formální podoby českého deklinačního 

systému byl vytvořen 25stránkový poznámkový aparát k deklinační tabulce (viz příloha č. 51). 

Obsahuje 43 poznámek k morfologickým jevům v rámci deklinace substantiv a adjektiv. 

Poznámky se postupně vztahují k jednotlivým třídám skloňování a v rámci jedné třídy jsou 

řazeny po pádech. U žádné z poznámek nechybí odkaz na Internetovou jazykovou příručku, 

která umožňuje okamžité ověření deklinace kteréhokoliv uvedeného jména. Ke vzniku 

podrobného popisu formální morfologie substantiv a adjektiv v předkládané podobě vedla 

naléhavá potřeba dostatečně početného a nezavádějícího příkladového materiálu pro tvorbu 

mluvnice češtiny pro cizince. Nejen existující učebnice češtiny pro cizince, ale dokonce i 

obecné mluvnice češtiny vykazují v daném ohledu řadu nedostatků, opomenutí či dokonce 

chyb. Mezi nejčastější nedostatky patří omezený či chybějící výčet lexikálních, případně 

textových příkladů prezentovaných morfologických jevů. V rámci oboru čeština jako cizí jazyk 

shledáváme ideálním induktivní přístup k prezentaci gramatiky. Prakticky se projevuje 

minimem komentářů ve zprostředkujícím jazyce a nahrazením komentářů dostatečně bohatým, 

resp. adekvátním výčtem příkladových slov a tvarů. 

6.3 K retrográdní databázi substantiv a adjektiv 

Cílem podkapitoly je upozornit na téma, které bývá v kontextu celkové koncepce 

lingvodidaktické prezentace jmenné flexe často opomíjeno. Primárním zdrojem pro sestavení 

zmíněné lexikální databáze jsou retrográdní slovníky v kombinaci s elektronickými 

pomůckami jako je např. webové hnízdo Lexiko Ústavu pro jazyk český AV ČR. Důležitost 

retrográdního slovníku v rámci lingvodidaktiky zmiňuje např. R. Choděra. Konstatuje, že 

„retrográdní slovník umožňuje racionalizovat jak tvorbu učebnic, tak metodiku vlastní výuky“ 

(2013, s. 90). Existující retrográdní lexikografická díla shromažďující slovní zásobu češtiny 

však vykazují řadu nedostatků. Databáze heslářů v rámci webového hnízda Lexiko Ústavu pro 

jazyk český AV ČR patří mezi moderní internetové jazykové pomůcky. Vyznačuje se relativní 

úplností, neboť zpracovává lexikum obsažené v elektronické verzi Slovníku spisovné češtiny a 

lexikum z dalších relevantních zdrojů. Přesto se projevuje zásadním nedostatkem, a tím je 

nemožnost podrobnější klasifikace vyhledaných slov se zadanou sekvencí na konci slova. 

„Uživatelské rozhraní“ tištěných retrográdních slovníků je v daném smyslu dokonalejší, neboť 

umožňuje např. oddělení feminin a maskulin se stejným zakončením tvarotvorného základu atp. 

Pro praktické využití při tvorbě jazykových učebních materiálů však je potřebná ještě 
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důkladnější klasifikace (anotace) zpracovávaného lexika. Pro demonstraci naznačeného záměru 

poslouží Databáze substantiv uspořádaná podle rodu, vzoru a zakončení tvarotvorného základu 

a stejně strukturovaná databáze adjektiv (viz přílohy č. 52 a 53). Morfologická a kategorická 

kritéria předkládané koncepce jsou v rámci kapitoly 6.3 odůvodněna a doložena konkrétními 

příklady. 

6.4 Otázka simplifikace deklinačních systémů 

V podkapitole 6.4 je představena zjednodušená varianta výše popsané koncepce 

deklinační tabulky. Realistická simplifikace spočívá především v přeskupení deklinačních 

paradigmat. V závislosti na charakteru cílové skupiny studentů pak může být modifikována 

úpravou počtu deklinačních podtypů. V závěru je konstatováno, že k expozici českého 

deklinačního systému lze přistoupit dvojím způsobem, kontrastivním a synkretickým. 

Kontrastivní přístup vychází z tradičního řazení deklinačních paradigmat na rodovém principu, 

čímž jsou akcentovány kontrasty mezi tvrdými a měkkými deklinačními typy. Synkretický 

přístup je založen na seskupení deklinačních paradigmat do tříd nikoliv na základě rodové 

příslušnosti, nýbrž na základě podobných morfologických znaků. Synkretický způsob řazení 

deklinačních paradigmat do jisté míry implicitně oživuje historickou klasifikaci deklinačních 

typů podle příslušnosti k deklinačním kmenům. Obě pojetí deklinačních tabulek považujeme 

za rovnocenná a lze vyslovit doporučení, aby byly oba typy tabulek poskytnuty cizincům 

zároveň. 

6.5 Volba vzorových výrazů pro deklinaci substantiv a adjektiv 

Určitá obecná kritéria pro volbu deklinačních vzorů jsou platná při výuce češtiny pro 

cizince bez ohledu na cílovou skupinu studentů a v nejširším smyslu pro jakékoliv mluvnice 

všech flexivních jazyků. V předkládané práci vycházíme z předpokladu, že obecná kritéria 

(formulovaná v podkapitole 6.5) jsou primární a kritéria vycházející z úzce konkretizovaného 

principu adresnosti sekundární. Zachování tradičních vzorů rozhodně není příznakem nižší 

kvality lingvodidaktického materiálu, a naopak zavedení vzorů nových nelze považovat za 

samozřejmé měřítko kvality. Ideální vzorové výrazy, pokud se jim v ojedinělých případech 

zavedený model blíží, představují pouhý zdařile vytvořený dílčí komponent, jeden z mnoha. V 

oddílech 6.5.1–6.5.15 jsou tradiční vzorové výrazy pro základní české substantivní typy 

hodnoceny podle předem stanovených kritérií a porovnávány se situací ve vybraných učebních 
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materiálech, zejména v učebnicích češtiny pro cizince se zaměřením na rusky hovořící. 

V přílohách č. 54–59 je soubor posuzovaných variant vzorů shrnut. 

Problematiku obsaženou v podkapitole 6.5 lze na závěr stručně shrnout následujícím 

způsobem: Pokud je při volbě modelu pro skloňování ignorována kolokabilita, tj. syntaktický 

potenciál vzorového výrazu, pak vzor slouží jako pouhý model formální soustavy tvarů. 

V takovém případě se výběr vhodných „kandidátů“ rozšíří, ale zároveň ani není důvod měnit 

vzory tradiční. Kvalita výukového materiálu tím nemusí být nutně deformována či snížena za 

předpokladu, že syntaktickým funkcím pádů autor věnuje náležitou pozornost v rámci 

komplexního didaktického záměru. Zcela nový přístup k (vertikální) prezentaci vzorového 

paradigmatu, který je některými autory naznačen, ale nebyl v žádném ze sledovaných materiálů 

důsledně uplatněn, představuje zavedení racionálně zvolené skupiny vzorových jmen pro každý 

deklinační typ. V předkládané deklinační tabulce (viz verze v přílohách č. 44–49 a č. 82) je u 

většiny deklinačních typů navržen dvojvzor, tj. vzorový výraz tradiční v kombinaci se 

vzorovým výrazem alternativním. Prezentací několika různých smysluplných syntagmat lze též 

vyřešit hlavolam, který vyvstal jako následek snahy nalézt pro složená adjektiva vzorové výrazy 

s univerzální kolokabilitou. 

6.6 K posloupnosti probíraných jevů v oblasti deklinace 

V předkládané disertační práci je pojetí učebnice Учебник чешского языка (для I. и II. 

курсов) A. G. Širokovové a kol. (1973) přijímáno jako inspirativní vzor zodpovědného 

lingvodidaktického přístupu k dané problematice. Deklinační typy jsou v uvedené učebnici 

probírány v následujícím pořadí (přičemž čísla odkazují na lekci): 1■ žena, dobrá, 2■ 

(hrad)/byt, nový, 3■ (pán)/student, 4■ město, nové, 5■ (moře)/pole, pracoviště, 6■ růže, 7■ 

muž, stroj, 8■ stavení, 9■ píseň, kost, letní (den), letní (noc), letní (jitro), 10■ předseda, 11■ 

bratrův, sestřin, ■ skloň. názvů měsíců a slov den, týden; ■ pluralia tantum, 12■ průvodčí (Ma), 

■ ruce, nohy, oči, uši, kolena, ramena, prsa, 13■ vrátný, pokojská, kapesné, vrchní, vedoucí, 

telecí, ■ kámen, týden; kůň, přítel, 14■ album, muzeum, gymnasium, individuum, 15■ 

socialismus sg, kosmos sg, drama, 16■ Augustus sg, Archimedes sg, génius, idea, 22■ děvče 

(kníže), dítě, děti. Autor předkládané práce nicméně navrhuje přesun některých tematických 

celků, ve výsledku je tedy pořadí probíraných paradigmat odlišné. Možnost sdružování 

morfologicky příbuzných paradigmat vychází z celkového zobrazení deklinačního systému 

v deklinační tabulce (viz oddíly 6.1.2 a 6.1.3; přílohy č. 44–49 a č. 82). Navrhovaná posloupnost 

je ve velmi stručném výtahu následující: ■ žena/škola, ■ město/okno, hrad/obchod a 
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pán/kamarád spolu s podtypy centrum, park, kostel, mechanismus, číšník, Angličan, ■ 

(Zároveň s tvrdými substantivními typy jsou představována též tvrdá adjektiva obdobným 

způsobem jako ve výše uvedené vzorové učebnici. Simplifikace se může projevit např. 

dočasným vypuštěním problematiky souhláskových alternací adjektiv v Npl.) ■ předseda, 

policista), ■ nádraží/řešení, ■ měkká adjektiva v konfrontaci s tvrdými ■ píseň/kancelář, 

růže/restaurace (fotografie, ulice, kolegyně), stroj/počítač, muž/lékař (učitel, otec/bratranec), 

soudce, moře/letiště, kuře/dítě (v posledním případě pouze sg.), ■ žena/škola a růže/neděle, 

píseň, kost, ■ kost/místnost/děti a odpověď/myš, ■ vrátný, pokojská, vstupné, průvodčí, hovězí 

a deklinace adjektiv jako celku, ■ centrum/album, město/okno, muzeum/kritérium, ■ 

otcův/matčin/otcovo/matčino a otcova/matčina, rád, ráda, rádo, rádi, rády, Novákovi / manželé 

Novákovi, ■ Karenina/Kareninová, Alieva, ■ René, Goethe, Messi, Henry, Gándhí. 

Paradigmatický způsob prezentace skloňování umožňuje důkladnější poznání a 

procvičení příslušnosti konkrétního jmenného lexika ke konkrétnímu deklinačnímu typu. 

Umožňuje rovněž věnovat adekvátní pozornost funkční morfologii. Morfosyntaktický vklad je 

sice v rámci jednoho probíraného paradigmatu pouze redukovaný, ale díky postupnému 

probírání dalších substantivních typů může být spirálovitě opakován a obsahově rozšiřován. 

Výše popsaná posloupnost lingvodidaktické prezentace deklinačních paradigmat tvořená 

s ohledem na danou cílovou skupinu představuje pouze základní páteř probíraných jevů. Jak je 

patrné z podrobněji analyzované učebnice autorek Confortiové, Cvejnové & Rajnochové 

(2013), základní témata z oblasti deklinace jsou v kompletním učebním materiálu promyšleně 

prokládána tématy dílčími, např. soubory předložkových konstrukcí, obtížnějšími soubory 

pádových tvarů v horizontálním pohledu, prezentací zbytků duálu, svébytnými paradigmaty 

některých izolovaných slov atd. 

6.7 Doporučení k lingvodidaktickému zpracování vybraných jevů 

Problémy s recepcí u ruskojazyčných cizinců (a stejně tak u Čechů učících se ruštinu) 

spíše souvisejí s mírou osvojení neshodného lexika a jistého omezeného počtu výrazně 

odlišných syntaktických struktur. Rozdíly v morfologii jmen relativně brzy přestávají mít na 

kvalitu recepce vliv. Dokazuje to rovněž výzkum, kdy značné mezery ve znalosti formální 

morfologie nebrání sledovaným studentům v úspěšné komunikaci na úrovni B2 a v plnění 

studijních povinností. Doporučení uváděná v kapitolách návrhové části jsou vedena snahou o 

vytvoření studijních opor, které by napomáhaly budovat ve vědomí uživatelů češtiny z řad dané 

cílové skupiny systém analogií projevující se zlepšením jejich jazykových i řečových 
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schopností zejména v oblasti produkce. A. Šourková (In Šourková & Zajíčková (Eds.), 1968, 

s. 7) v dané souvislosti uvádí:  

Nedoporučuje se však ani stálé a systematické srovnávání jevů mateřského a cizího jazyka, které 

by podporovalo interferenci a ztěžovalo automatizaci osvojovaných tvarů a konstrukcí. Porovnávací 

hledisko se však naprosto nutně musí uplatnit při výběru učiva, ve způsobu výkladu, a hlavně v systému 

cvičení, aby se výuka zaměřila především na jevy, které působí učícímu se největší potíže. 

V oddílech 6.7.1–6.7.6 jsou formulována dílčí doporučení k adresné lingvodidaktické 

prezentaci vybraných tematických okruhů z oblasti formální morfologie jmen. Jde o distribuci 

koncovek -u/-e/-ě a -ovi/-u Lsg maskulin s tvrdým zakončením tvarotvorného základu, shrnutí 

metodických doporučení k pojetí výuky Apl a problematiky počítaného předmětu v pozici 

podmětu a přímého předmětu tak, jak jsou popsána v článku autora předkládané disertační práce 

(Kulich, 2014b), skloňování ženských jmen a příjmení nejen českého, ale i ruského a obecně 

cizího původu, využití nominativu a genitivu ve jmenných syntagmatech (srov. Kulich & 

Bartošová, 2017, s. 3–18) a lexikální potenciál individuálně přivlastňovacích adjektiv. V 

příslušných oddílech je uvedeno několik příkladů konkrétních didaktických aktivit. 

6.8 Typologie cvičebních úloh 

Při skupinové výuce, má-li být takto organizovaná výuka skutečně efektivní, jsou 

společně využívány dva okruhy materiálů – učební materiály určené pro samostudium, resp. 

pro samostatnou domácí práci studentů a učební materiály určené pro práci ve skupinovém 

kurzu. Oba okruhy učebních materiálů mají odlišný charakter, a proto lze doporučit jejich 

oddělené zpracovávání. Příprava učebních materiálů určených pro samostudium vyžaduje, aby 

autor měl smysl pro systematizaci, absolutní srozumitelnost a byl schopen trpělivé filologické 

práce s autentickými texty a lexikem v kombinaci se studiem mluvnic. Autor materiálů 

určených pro práci ve skupině je především nucen vytvořit scénář společné činnosti, kdy role 

jednotlivců vedou k přirozené vzájemné komunikaci. Hlavní smysl skupinové práce spočívá 

v tom, že studenti2 mají možnost ve společenské interakci uplatnit jazykové znalosti, které 

nabyli při samostatné domácí přípravě. Při činnostech ve skupině jsou znalosti o jazyce řečovou 

praxí transformovány na znalosti z jazyka podobně, jako tomu bývá, když cizinec vstupuje do 

běžných životních situací v cizojazyčném prostředí, které jej obklopuje. Slova role a scénář 

                                                           
2 Autor má na mysli především zahraniční vysokoškolské studenty, u nichž se využití domácí přípravy 
předpokládá. 
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evokují, že jde o kreativní hledání inspirace, uchopení situací z reálného života, které připomíná 

dramatickou tvorbu. 

V podkapitole 6.9 je zhodnoceno pojetí systému učebních úloh v dílech lingvodidaktiků 

L. Riese (1987), J. Hendricha (1980; 1988) ad. Výtah z děl uvedených autorů je proveden se 

zřetelem k bezprostřední praktické aplikaci při tvorbě typologizovaných jazykových cvičení 

v oblasti jmenné flexe. Autor předkládané práce si klade za cíl upozornit na naléhavou potřebu 

vybudování databáze typologicky, tematicky i autorsky rozřazených cvičebních úloh. 

L. Ries vyslovuje požadavek, aby každá jazyková jednotka, počínaje prvky fonetickými 

(fonematickými) a konče větou byla nacvičována v kontextu (1987 – 1. díl, s. 125). Uvádí 

obecně definovaný výčet jazykových operací větných, např. tvoření vět ze slov, tvarů slov, 

slovních spojení či doplňování vynechaných prvků do vět, tvoření vět podle obrázků atd. Na 

konci výčtu připomíná, že „věta sice vytváří malý kontext pro řadu jazykových jednotek 

(foném, grafém, morfém, lexém), avšak je to kontext komunikativně nedostatečný.“ (ibid., s. 

129). Vybízí učitele, aby instrukce založené na gramatické terminologii nahrazovali 

instrukcemi komunikativní povahy v podobě tázacích či rozkazovacích vět: Кто кем хочет 

стать? Спросите, когда кто кем стал. Скажите, кто похож на кого. Скажите, кем 

работают ваши близкие и знакомые. Обратитесь к своему собеседнику на вы. atp. (srov. 

ibid., s. 130). Od jazykových operací autor postupně přechází k operacím řečovým. Inspirativní 

pro výuku deklinace mohou být např. některá cvičení zaměřená na „řečovou činnost 

s jazykovou operací“. Patří mezi ně mj. analytický poslech, analytické čtení a sestavení 

vyprávění s použitím předepsaných slov, kdy slova mohou být nahrazena morfosyntaktickými 

konstrukcemi. Ačkoliv se zde počítá s tím, že zpětnou vazbu poskytne učitel, existuje rovněž 

možnost uvést v klíči modelový příklad. Ries dále upozorňuje na možnosti zmenšení nevýhod 

syntetické metody, čímž je míněna znalost jazykových jednotek vyššího řádu (приеяать на 

машине; встречать гостей; прошу прощения; очень вам благодарен; это ставит меня 

в плохое положение; atd.). Syntetická metoda užívaná při nácviku mluvení je založena na 

vnitřním překladu. Výhody analytické metody vyplývají už ze samotného schématu její 

struktury: 1) poslech vzorového textu, nejlépe s vizuálním doprovodem (obraz / videozáznam / 

film) – 2) imitace textu po částech – 3) obměny textu – 4) reprodukce – 5) produkce (srov. Ries, 

1987 – 2. díl, s. 82–83). 

J. Hendrich zavádí několik kritérií pro klasifikaci učebních úloh. Konkrétním 

rozpracováním typologie substitučních cvičení v rámci cvičení řečových se zabývá v kapitole 
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Podstata audioorálních cvičení a jejich typologie (In Jelínek et al., 1980, s. 133–154). Při 

třídění audioorálních cvičení v obecném smyslu (tj. tak, aby uvedené vzory byly použitelné 

v didaktikách různých jazyků) rozlišuje Hendrich pět hlavních typů: 1. imitační, 2. substituční, 

3. transformační, 4. dialogická a 5. rozvíjející (ibid., s. 144–154). Výklad je ilustrován 

názornými příklady cvičení z didaktik francouzštiny a němčiny. Pro účely našeho zaměření 

byla autorem disertační práce vytvořena nová příkladová cvičení, která jsou využitelná při 

výuce české deklinace se zaměřením na výše definovanou cílovou skupinu. Hendrichova 

klasifikace je upotřebena jako jeden z modelů pro typologizaci jazykových cvičení. 

Autoři článku s názvem A Digital Library of Language Learnihg Exercises (Wu, 

Witten, Edwards, Nichols & Aquino, 2007) se zabývají taxonomií či typologizací jazykových 

cvičení při programování elektronických jazykových pomůcek. Rozlišují celkem sedm typů 

jazykových cvičení: 1. multi-choise exercises (výběr z více variant), 2. Matching exercises 

(přiřazování), 3. Permutation (rozřazení položek v určitém pořádku), 4. Fill-in-the-blank 

(doplnění prázdných míst), 5. Type-the-answer (otázky, např. k textu, filmu atp.), 6. Spelling 

(pravopisná cvičení), 7. Category exercises (rozřazení slov či promluv podle určitého kritéria). 

V kapitole 6.8. je uvedených sedm obecných modelů cvičebních úloh konfrontováno 

s problematikou výuky české deklinace v rámci češtiny pro cizince s výše definovaným 

adresným zaměřením. 

6.9 K lingvodidaktickému využití korpusových materiálů při výuce české 

deklinace v rámci češtiny pro cizince 

V předkládané práci je představen rovněž svébytný návrh systému cvičebních úloh, 

v jehož rámci studenti využívají internetovou jazykovou příručku v kombinaci s korpusem 

SYN2015 (viz příloha č. 62). U zrodu předkládaného návrhu stálo přesvědčení, že interakce 

s internetovými jazykovými pomůckami je pro studenty motivující, protože je svým způsobem 

dobrodružná. Modelový soubor úloh je demonstrován na příkladu horizontální řady tvarů Ipl, 

kde jednotlivé deklinační typy jsou řazeny ve stejném pořadí jako ve výše představené 

deklinační tabulce (viz přílohy č. 44–49 a č. 82). Soubor vznikl jako pokus o nápravu u studentů, 

kteří sice již dosáhli úrovně B2 z hlediska celkového osvojení češtiny, ale přesto vykazují 

velkou míru neznalosti systému českého skloňování (srov. oddíl 5.4.12). Struktura jednoho 

pracovního listu obsahujícího jeden deklinační typ se shodně opakuje na všech listech a je 

následující: 
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• gramatický rod latinsky, česky a rusky; 

• deklinační typ; 

• reprezentativní příkladové lexikum příslušející k danému typu; 

• autentická příkladová věta obsahující vzorový výraz ve sledovaném pádovém tvaru; 

• cvičení 1, tj. tabulka do níž student doplňuje, resp. opisuje z IJP celé částečné paradigma 

vzorových výrazů, v daném případě plurálové, přičemž sledovaný tvar, zde Ipl je vždy 

zvýrazněn a konfrontován s tvarem singulárovým, zde Isg; 

• cvičení 2, v jehož rámci student vyhledává v ČNK (SYN2015) větný kontext ke 

speciálně zvoleným, nejčastěji třem substantivům ve sledovaném pádovém tvaru; 

• krátké doplňovací 3. cvičení s třemi až pěti autentickými větami, kde student doplňuje 

pouze sledovanou koncovku, jejíž vzor vidí na celém listě; 

• list je zakončen připomenutím obecně českých tvarů, pokud se u zobrazeného pádového 

tvaru vyskytují. 

Autor vychází z přesvědčení, že paradigmatický a horizontální způsob prezentace 

deklinačních paradigmat musí být v celkové koncepci kombinovány, a to různými způsoby 

v závislosti na charakteru cílové skupiny studentů. Kamenem úrazu při lingvodidaktickém 

využití ČNK je homonymie určitých tvarů. V případě Ipl šlo o homonymii Ipl a Apl maskulin, 

u neživotných dokonce i Npl. Studentům jsou tudíž v zadání cvičení 2 zprostředkovány předem 

připravené tagové značky, které je třeba pouze přesně přepsat. Cvičební metoda je však bohužel 

v praxi ohrožena občasným selháním korpusové anotace. Jistou naději na zlepšení dává 

připravovaný korpus SYN verze 7, neboť současně s jeho zpracováváním probíhá neuzavřený 

proces zdokonalování lingvistických pravidel. 

Experimentální pracovní listy zaměřené na Ipl byly prakticky ozkoušeny osmi 

dobrovolnicemi z řad studentek s prvním jazykem ruštinou a dosaženou úrovní znalosti češtiny 

B2. Pracovní listy byly z podstatné části vyplněny bezchybně a ojedinělé chyby, jichž se 

respondentky dopustily, jsou v podkapitole 6.9 analyzovány. Z hlediska navržené koncepce 

jsou závažnější ty chyby, které vyplývají z nedostatků korpusu samotného. Kromě výše 

popsaných problémů s rozlišováním některých homonymních pádových tvarů u běžných 

substantiv a rodových variant u substantivizovaných adjektiv se mezi zaznamenanými příklady 

objevily i případy chaoticky členěného textu v korpusu SYN2015, a to následující: „[..] 

možností, jak si užít Krkonoše, je víc než dost! Scenérie ZA PANORAMATY nemusíte jezdit 

světa kraj.“ nebo „Na kole za panoramaty Krkonoše si pochopitelně zamilují nejen výletníci, 
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[…].“ Závěrem je třeba konstatovat, že představený systém úloh vykazuje řadu úskalí, pro která 

nemůže být považován za cvičební koncepci vhodnou pro samostudium. Lze jej využívat pouze 

jako jeden z dílčích přístupů s předpokladem, že zpětnou vazbu poskytne učitel. Dále je třeba 

podotknout, že korpusové příklady přes všechnu svoji autentičnost představují stále pouze 

omezený řečový kontext, z hlediska Riesovy lingvodidaktické koncepce pouhý netext (srov. 

Ries, 1987 – 2. díl, s. 82–83; Choděra, 2013, s. 147). U jazyků syntetického typu je ovšem 

alespoň částečná přítomnost syntetické metody v celkovém pojetí výuky nevyhnutelná. 

Závěr 

Předkládaná disertační práce představuje příspěvek ke komplexnímu uchopení 

problematiky deklinace substantiv a adjektiv pro potřeby oboru čeština jako cizí jazyk, a to na 

rovině formální morfologie. Náhled na danou oblast je dále vymezen adresným zaměřením na 

výuku češtiny pro ruskojazyčné cizince. V závěru práce je shrnut obsah jednotlivých kapitol 

s připomenutím nejzávažnějších zjištění. Závěr práce tedy představuje konsistenčnější variantu 

zde předkládaného autoreferátu. V rámci shrnutí kapitoly č. 5 je opětovně popsána metodologie 

provedeného výzkumu spolu s hlavními výstupy. Vedle kvalitativního popisu vybraných jevů 

jde zejména o představení kategoriálního systému chyb v případě výše definované oblasti 

formální morfologie jmen a dané cílové skupiny. Je zde odkázáno na přílohu č. 81, kde jsou 

typologizované varianty chybných pádových tvarů doloženy konkrétními příklady jak 

z vyhodnocených testů, tak z korpusu CzeSL-SGT. V závěru práce je připomenuto, že návrhy 

prezentované v rámci poslední kapitoly č. 6 reagují na závěry předchozích kapitol, tzn. na 

zjištění vyplývající z výše popsaných analýz a komparací. Představují aplikace výstupů 

provedeného teoretického i praktického výzkumu. 

Důležitou součástí předkládané disertační práce je rozsáhlý soubor příloh. Obsahuje 

tabulkové a další přehledy nejdůležitějších teoretických shrnutí, výstupů i aplikací. Tvoří sám 

o sobě alternativní variantu výkladu, tj. výkladu s minimem komentářů. Výše uvedené 

skutečnosti dokládají, že cíle práce vytčené v úvodu byly splněny. 
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