
Přílohy: obsah učebnic 

Čekogo no njúmon – Učíme se česky (1975) 

1. lekce ⚫ představení se 

⚫ konjugace verb mluviti a uměti 

⚫ osobní zájmena 

⚫ tykání a vykání 

⚫ ano a ne 

⚫ tvoření negativních forem verb 

⚫ výraz „že ano?“ 

2. lekce ⚫ konjugace verba být 

⚫ názvy národností (a jejich přechylování) 

⚫ konjugace verb věděti a jísti 

3. lekce ⚫ konjugace verb nésti a jíti 

⚫ poučení o deklinaci substantiv a rozdílných pádech za 

předložkami 

⚫ deklinace vzoru doktor 

4. lekce ⚫ konjugace verb znáti a míti 

⚫ deklinace vzoru hrad (uvádí i varianty lesa, jazyku) 

⚫ fráze „děkuji vám pěkně, prosím“ 

5. lekce ⚫ rod substantiv 

⚫ poučení o adjektivech 

⚫ deklinace substantiv na -o a -í (neutra) 

Souhrn lekcí 1–5 ⚫ konjugace verb nésti, mluviti, znáti 

⚫ deklinace doktor, hrad, město, nádraží (tyto vzory jsou i 

očíslovány: 1, 5, 11, 14) 

6. lekce ⚫ deklinace vzoru žena 

⚫ deklinace osobních zájmen a reflexiva se/sebe 

⚫ se jako prepozice 

⚫ konjugace verba moci 



7. lekce ⚫ deklinace vzoru předseda 

⚫ deklinace adjektiv tvrdého vzoru 

⚫ konjugace verb zakončených v infinitivu na -ovati 

⚫ časové výrazy spojené se 4. pádem 

8. lekce ⚫ posesivní zájmena a jejich deklinace 

⚫ demonstrativa ten a tento 

⚫ spojení „to je…“ a „to jsou…“ 

⚫ deklinace substantiv cizího původu 

⚫ vyjádření zdvořilosti pomocí honorifik (pan, paní, slečna, 

soudruh, soudružka) 

9. lekce ⚫ deklinace demonstrativ ten, ta, to 

⚫ alternace kvantity vokálů (můj – moje) 

⚫ užívání adjektiva rád 

10. lekce ⚫ minulý čas 

⚫ deklinace vzoru píseň 

Souhrn lekcí 6–10 ⚫ konjugace verb vzoru nésti, zvyknouti, studovati, mluviti, znáti 

⚫ deklinace vzoru předseda, žena, píseň 

11. lekce ⚫ deklinace plurálu tvrdých adjektiv a deklinace singuláru i plurálu 

měkkých adjektiv 

⚫ deklinace plurálu substantiv vzoru hrad, město, žena 

12. lekce ⚫ deklinace vzoru kost, nůše a práce 

⚫ zájmena pro 3. osobu a jejich deklinace 

⚫ použití verba míti ve významu „dostat úkol“ (mám napsat článek) 

⚫ použití instrumentálu ve významu dočasného nabytí nějakého 

statutu 

13. lekce ⚫ slovesný vid 

⚫ deadjektivní substantiva 

⚫ deklinace maskulin měkkých vzorů (muž a stroj) 

14. lekce ⚫ imperativ 

⚫ imperativ a vid 



⚫ konjugace verba chtíti 

⚫ výrazy sedm a dost 

⚫ domácká podoba jmen (Jan – Honza, Josef – Pepa atd.) 

15. lekce ⚫ deklinace posesivních zájmen 

⚫ relativum který 

⚫ deklinace neuter vzoru moře a letiště 

⚫ nepravidelná forma plurálu u substantiva dítě 

Souhrn lekcí 11–15 ⚫ přehled 14 vzorů substantiv včetně procentuálního zastoupení 

užití v češtině 

16. lekce ⚫ dodatek o vidu a vyjadřování času v češtině 

⚫ budoucí čas u nedokonavých verb 

⚫ neminulý čas u dokonavých verb 

⚫ nepravidelná deklinace substantiv den a týden 

17. lekce ⚫ posesivní adjektiva a jejich deklinace 

⚫ vyjádření posesivity v češtině 

⚫ distribuce pádů u verb 

⚫ genitivní formy zájmen co, něco 

18. lekce ⚫ komparativ adjektiv 

⚫ výraz než 

⚫ plurál substantiv vzoru nádraží 

⚫ vyjádření místa: v + forma lokálu, na + forma lokálu 

19. lekce ⚫ superlativ adjektiv 

⚫ deklinace základních číslovek 

⚫ ordinalia, druhové číslovky 

⚫ spojení číslovek a substantiv (a různé pády) 

20. lekce ⚫ kondicionál 

⚫ adjektiva typu šťasten, ochoten 

⚫ deklinace plurálu vzoru doktor 

Souhrn lekcí 16–20 ⚫ konjugace verb typu prositi 



⚫ koncovky adjektiv vyjadřující příslušnost či vlastnictví (-ský, 

ovský, -í…) 

21. lekce ⚫ různé koncovky plurálu maskulin animalií a zvláštnosti v jejich 

deklinaci 

⚫ deklinace vzorů zástupce a přítel 

22. lekce ⚫ deklinace neurčitého zájmena všechen 

⚫ tázací zájmena kdo, co a jejich deklinace 

⚫ bezpředložkové užití instrumentálu 

23. lekce ⚫ způsoby tvoření adverbií 

⚫ hlásková alternace u adjektiv plurálu maskulin animalií (hezký – 

hezcí, japonský – japonští atd.) 

⚫ deklinace plurálu vzoru píseň 

⚫ spojka až 

24. lekce ⚫ komparativ a superlativ adverbií 

⚫ deklinace vzoru kuře 

⚫ pluralia tantum v češtině 

⚫ alternace vokálů v češtině 

25. lekce ⚫ tvary plurálu demonstrativa ten 

⚫ pasivní participium u adjektiv 

⚫ mluvnická shoda v češtině 

⚫ význam zkratky Kčs 

Souhrn lekcí 21–25 ⚫ přehled probraných typů substantiv a zájmen 

26. lekce ⚫ iterativa v češtině (jíti – choditi atd.) 

⚫ tvoření budoucího času u iterativ 

⚫ sufixy vyjadřující zdrobnělost 

⚫ způsoby vyjádření času ve spojení s genitivem 

27. lekce ⚫ vidové dvojice a typické afixy pro vyjádření dokonavosti či 

nedokonavosti 

⚫ superlativní vidové dvojice (mluviti – říci aj.) 

⚫ nesklonná substantiva (taxi aj.) 



28. lekce ⚫ repetitivnost u verb 

⚫ prostředky k vyjádření iterativity (-ova-, -ě- na -a-) 

⚫ prostředky k vyjádření častého provádění (-va-) 

⚫ obecné poučení o prepozicích v češtině 

29. lekce ⚫ relativum jenž 

⚫ vyjádření pasiva v češtině 

⚫ deverbizovaná substantiva (-í, -ní, -tí) 

⚫ substantiva typu Čechy a Krkonoše 

⚫ čtení výrazů pro roky 

30. lekce ⚫ indikativ, imperativ a kondicionál pasivních konstrukcí 

⚫ výrazy rok, léto a jejich deklinace 

⚫ verba s kondicionálem a tvary participia (byl bych prosil) 

⚫ přechodníky a deverbizovaná adjektiva (přijíždějící, prožité) 

Souhrn lekcí 26–30 ⚫ probrané slovesné tvary (na příkladu verba prositi) určité a 

neurčité 

 

Čekogo šokjú (1992) 

nultá lekce ⚫ základní a řadové číslovky 

⚫ názvy čísel (jednička, dvojka…) 

⚫ druhové číslovky 

1. lekce A ⚫ personalia 

⚫ konjugace verb V. třídy (dělat, mít) 

⚫ negativ verb 

⚫ tvoření otázek 

⚫ reflexivum se 

⚫ třídy verb 

B ⚫ fráze s verbem mít 

⚫ fráze s verbem mít + infinitiv („co dělat?“) 

2. lekce A ⚫ konjugace verba být 



⚫ názvy jazyků (čeština) versus adjektivum (český) versus adverbium 

(česky) 

⚫ konjugace verb IV.A třídy (mluvit) 

⚫ konjugace nepravidelných verb vědět a jíst 

⚫ funkční užití konjunkce že 

B ⚫ dotazovací výrazy že ano/ne? 

⚫ konjugace verb IV.B třídy (myslet, umět) 

⚫ funkční rozdíl mezi myslet a myslit, muset a musit a jejich spojení 

s infinitivem (muset dělat) 

3. lekce A ⚫ konjugace verb I.A třídy (číst, nést) 

⚫ konjugace verb III.A třídy (žít, zout) 

⚫ verba s reflexivem si 

⚫ konjugace verb III.B třídy (děkovat) 

⚫ funkční rozdíl mezi verby znát a vědět 

B ⚫ přechylování substantiv (-ka, -kyně, -ice) 

⚫ funkční rozdíl mezi učit se a studovat 

4. lekce A ⚫ rody a pády substantiv 

⚫ koncovky u adjektiv (tvrdých i měkkých) 

⚫ poučení o prepozicích a pádech 

⚫ deklinace singuláru neuter vzoru náměstí 

B ⚫ verbum líbit se 

⚫ adjektiva od jmen zeměpisných (-ský aj.) 

⚫ spojení rád + verbum, spojení „nejen …, ale i…“ 

5. lekce A ⚫ deklinace singuláru maskulin zakončených na tvrdý konsonant 

(vzory hrad, les, profesor, pes) 

⚫ konjugace nepravidelného verba chtít 

⚫ alternace kvantity vokálu (chléb → chleba aj.) 

⚫ oslovování (pan, slečna, paní) 

B ⚫ deklinace singuláru maskulin zakončených na -k, -g, -ch, -h (vzory 

rok, Čapek a člověk) + zakončených na -r (vzory kočár a mistr) 



6. lekce A ⚫ deklinace singuláru feminin zakončených na -a (vzory Anna, 

Praha, sestra, škola) 

⚫ konjugace verb I.B třídy (vzory brát a psát) 

⚫ deklinace singuláru feminin adjektiv (vzor krásná) 

⚫ přechylování ženských příjmení (-ová, -ý → -á, -í se nemění) 

B ⚫ poučení, že v případě nevyjádřeného subjektu se za subjekt 

považuje 3. osoba singuláru predikátu (To není možné.) 

⚫ konjugace verb II.A třídy (vzor zvyknout si) 

7. lekce A ⚫ konjugace verb I.A‘ třídy (vzory péct, moct) 

⚫ deklinace singuláru neuter na -o (vzory město, Československo, 

divadlo, jaro) 

⚫ vokalizace prepozic 

⚫ prepozice „v + lokál“, „na + lokál“, „do + genitiv“, „na + akuzativ“ 

B ⚫ spojení tak…, že… 

⚫ funkční rozdíl mezi umět a moct 

⚫ tykání a vykání 

8. lekce A ⚫ minulý čas verb 

⚫ deklinace adjektiv: maskulina a neutra (nový, nové, moderní), 

zpodstatnělá adjektiva (známý, známá, nájemné, vedoucí) 

⚫ pozice reflexiv se a si ve větě s minulým časem 

B ⚫ mít rád 

9. lekce A ⚫ deklinace singuláru posesivních pronomin 

⚫ deklinace singuláru substantiv zakončených na -e/ě (vzory 

průvodce, letiště, kuře, práce) 

B ⚫ pozdravy, nesklonná substantiva (příklad: AMU) 

10. lekce A ⚫ personalia pro 3. osobu (singulár i plurál) 

⚫ deklinace všech personalií a reflexiva sebe 

⚫ poučení o českém slovosledu 

B ⚫ konjugace verb II.C třídy (vzory začít, vzít, přijmout) 

11. lekce A ⚫ deklinace maskulin singuláru na měkký konsonant (vzory stroj, 

muž, otec) 



⚫ deklinace feminin singuláru na konsonant (vzory píseň, radost) 

⚫ obecné poučení o substantivech zakončených na konsonant 

(všechny rody) 

B ⚫ otázky na čas: jak dlouho, jak často, kdy 

12. lekce A ⚫ vid u verb a jakými způsoby se vidové dvojice standardně rozlišují 

⚫ tvoření budoucího času 

⚫ spojení „být + instrumentál“ 

⚫ deklinace singuláru maskulin na -a (vzor houslista) 

B ⚫ budoucí čas verb pohybu 

⚫ slovosled u vět s verby v budoucím čase 

13. lekce A ⚫ konjugace verb třídy I.C (vzor otevřít) a třídy V‘ (vzory chápat, 

česat) 

⚫ frekventativa (jít – chodit, nést – nosit atd.) a vidové dvojice u verb 

pohybu (přijít – přicházet, přijet – přijíždět) 

B ⚫ jak vyjádřit v češtině účel nebo cíl pohybu (infinitivem – „byl jsem 

v Praze navštívit sestru“ – nebo prepozicí a příslušným pádem: „na 

+ akuzativ“, „pro + akuzativ“, „za + instrumentál“) 

14. lekce A ⚫ imperativ verb – obecné poučení 

⚫ deklinace demonstrativa ten 

B ⚫ imperativ u verb pohybu 

⚫ poučení o pronominu to v roli subjektu – tehdy může být predikát 

jak v singuláru, tak plurálu (To jsou peníze × To je Anna.) 

15. lekce A ⚫ nominativ plurálu substantiv 

⚫ akuzativ plurálu substantiv 

⚫ nominativ a akuzativ plurálu adjektiv 

B ⚫ různé užití reflexiva se u verb 

16. lekce A ⚫ poučení o funkci dativu 

⚫ pluralia tantum 

⚫ deklinace plurálu feminin na -a (vzory kniha, dívka, slza, houba) 

⚫ deklinace plurálu adjektiv (krásný, moderní) 



⚫ vyjádření množství pomocí genitivu (mnoho, hodně, málo, dost, 

plno) 

B ⚫ instrumentál pro vyjádření místa pohybu (procházka Prahou, dívá 

se skrz okno) 

⚫ záporná pronomina (nic, nikdo, nikdy, nikde, žádný) 

17. lekce A ⚫ deklinace substantiv maskulin plurálu, jejichž kořen končí na tvrdý 

konsonant (vzory hrad, profesor, houslista, balíček, Čech, sluha) 

⚫ totéž pro měkký konsonant (vzory stroj, učitel, průvodce) 

⚫ nominativ základních numeralií 

B ⚫ poučení o tom, že pokud je označované substantivum jasné, použije 

se jen numerale (Jsou tam dva orloje. → Jsou tam dva.) 

⚫ užití jak a kdy ve vedlejších větách (orloj ukazuje, jak slunce 

postupuje po nebi) 

⚫ použití „kdykoli…, vždy“ (kdykoli přijede do Kjóta, vždy navštíví 

Kinkakudži) 

18. lekce A ⚫ potenciál 

⚫ kondicionál (minulý čas + tvary by) 

⚫ plurál neuter, jejichž kořen končí na tvrdý konsonant (vzory město, 

středisko, děvče) 

B ⚫ tvoření ordinalií 

⚫ věty s tvary potenciálu a aby/jako (Nepamatuji si, že bys o tom 

mluvil … nechtěl, aby jiné město mělo) 

19. lekce A ⚫ deklinace plurálu neuter, jejichž kořen končí na měkký konsonant 

(vzory moře, hřiště, náměstí) 

⚫ totéž pro feminina, jejichž kořen končí na měkký konsonant (vzory 

růže, ulice, tvář, zeď) 

⚫ věty bez subjektu 

B ⚫ slovosled u frází „to + být“ 

⚫ instrumentál užívaný pro vyjádření směru 

⚫ deklinace slov cizího původu 

⚫ vyjádření času s použitím „za + genitiv“ 



20. lekce A ⚫ deklinace plurálu personalií (my, vy, oni, ony, ona) 

⚫ kondicionál používaný pro zjemnění sdělení či prosby (a ve spojení 

s negativními tvary) 

⚫ deklinace posesivních zájmen v plurálu 

B ⚫ vyjádření času dativem a instrumentálem (začátkem, koncem) 

⚫ odpovídání na otázky v negativu 

⚫ zdrobněliny v češtině 

21. lekce A ⚫ posesivní adjektiva a jejich deklinace 

⚫ deklinace demonstrativa ten pro plurál 

⚫ způsoby vyjadřování posesivity v češtině 

B ⚫ imperativ bez využití tvarů imperativu verb – nepřímý rozkaz (ať, 

nechť, mlčet!) 

22. lekce A ⚫ tázací výrazy a jejich deklinace 

⚫ spojovací výrazy (který a jenž, kdo, co…) 

⚫ komparativ adjektiv 

B ⚫ výrazy „tolik…“ a „kolik…“ 

⚫ nepravidelná deklinace u výrazů přítel a nepřítel 

23. lekce A ⚫ deklinace základních numeralií (jeden – dva, tři, čtyři – pět a více) 

⚫ způsoby spojení se substantivy a různé pády 

⚫ názvy numeralií (dvojka) a druhové číslovky 

⚫ tvary predikátu u několikanásobného subjektu (na koncert šel Karel 

a Anna) 

⚫ superlativ adjektiv 

⚫ pravidla užití komparativu a superlativu 

B ⚫ nepravidelná deklinace a plurál substantiva rok 

⚫ složeniny s numeraliemi (dvouletý, dvoustý, dvoupětitisící) 

24. lekce A ⚫ neurčitá pronomina 

⚫ deklinace pronomina všechen 

⚫ pravidelné tvoření adverbií ze adjektiv 

⚫ komparativ a superlativ adverbií 



B ⚫ spojení „co + genitiv“ (Co je nového?) 

⚫ spojení „co možná nejlépe“ (či jiný superlativ) 

25. lekce A ⚫ kratší tvary adjektiv (zdravý – zdráv) 

⚫ příčestí -n-/-t- (zapomenut) 

⚫ vyjádření pasiva, pasivní konstrukce 

B ⚫ vyjádření příslušnosti k rodině či nějakému svazku (manželé 

Dvořákovi, bratři Čapkové) 

⚫ tvoření adjektiv z minulých participií (minout → minul → minulý) 

26. lekce A ⚫ deverbativní substantiva (učení, napsání) 

⚫ tvoření adjektiv z činných participií (nést → nesou → nesoucí, 

pracující – to může být i jako substantivum) 

⚫ negativ u adjektiv (bezpečný – nebezpečný) 

⚫ deklinace substantiv na -us či -um, sufixy -na a -iště vyjadřující 

místo 

B ⚫ adjektiva a sufixy vyjadřující účel (psát – psal – psací stroj, prát – 

pral – prací prostředek) 

27. lekce A ⚫ konstrukce využívající pasivní participium (mám uvařeno, oběd 

mám uvařen) 

⚫ iterativa nedokonavých verb (říkat – říkávat, vidět – vídat) 

⚫ nepravidelná deklinace plurálu u dítě a lidé 

⚫ verba vyjadřující cíl akce či pohybu na různé strany (poplatit, 

sházet – vždy jsou dokonavá) 

⚫ sufix -telný vyjadřující možnost (přijatelný, snesitelný) 

B ⚫ poučení o verbech IV.B třídy (spát, bát se, stát) a jejich konjugaci 

⚫ modální verba 

28. lekce A ⚫ konstrukce „být/mít + tázací výraz + infinitiv“ (nemám kdy tam jít) 

⚫ konjunkce zda(li) a jestli ve vedlejších větách 

⚫ přípustkové výrazy (i když, ač) 

⚫ numeralia a vyjádření opakování (jedenkrát, za prvé, po prvé) 

⚫ výrazy používané s modálními verby a kondicionálem (třeba, 

potřeba, nutno, nutné, možno, možné → Je třeba mu to říct) 



⚫ vyjádření času (čtvrthodiny, půlhodiny, za šest minut půl třetí aj.) 

B ⚫ přívlastek neshodný v genitivu (člověk dobrého srdce) 

⚫ substantiva na -ost a jejich pravidelné tvoření, totéž pro -(s)tví a -

(c)tví 

29. lekce A ⚫ deklinace nepravidelných substantiv (týden, den, loket, semeno) 

⚫ vyjádření času (včera, zítra → včerejšek, zítřek) 

⚫ vyjádření času pomocí „v + akuzativ“ a „v + lokál“ 

⚫ verba vyjadřující smyslové vnímání (vidět/uvidět, slyšet/uslyšet, 

cítit/ucítit, spatřit) 

B ⚫ vyjádření času – data (den + měsíc, 6. března) 

⚫ prézens užívaný ve smyslu budoucnosti (odlétáš 

⚫ produktivní sufix -ce a analogie s anglickým -tion 

⚫ výrazy „co se týče + genitiv“ a „co do + genitiv“ 

30. lekce A ⚫ deklinace a užití výrazů týž/tentýž 

⚫ vyjádření času: čtení názvů roků (šedesátý osmý rok, devatenáct set 

šedesát osm) 

⚫ deklinace nepravidelných substantiv – neutra na -ma (téma) 

⚫ vyjádření pro čísla pater a poschodí 

B ⚫ poučení o tom, že v korespondenci se Ty a Vy píše s velkým 

písmenem 

⚫ vyjádření času: genitiv (téhož dne, druhého dne, toho roku) 

⚫ vyjádření času: „o + lokál“ (o vánocích, o druhé hodině, o půlnoci) 

část s doplňující 

gramatikou 

⚫ přechodníky 

⚫ deklinace výrazu sám 

⚫ částečné negace věty (Ten příklad je dobrý a ne těžký) 

⚫ několikanásobný podmět a vztah k přísudku 

⚫ deklinace výrazu mnoho 

⚫ nesklonné výrazy půl, trochu, hodně, moc, dost 

⚫ vyjádření času: „po + akuzativ“ (po staletí) 

⚫ vyjádření času: „před + instrumentál“, „po + lokál“ 

⚫ přehled vzorů substantiv (s. 220) 



⚫ změny v kořeni při skloňování některých substantiv (čest → cti, 

stařec → starce, peníze → peněz…) 

⚫ nepravidelná deklinace plurálu u maskulin na -us a neuter na -um 

⚫ nepravidelná deklinace u substantiv typu idea 

⚫ nepravidelná deklinace u substantiv označujících části těla (oči, 

uši…) 

⚫ nepravidelná deklinace – „to ostatní“ (paní, rodič, kůň) 

⚫ výrazy užívané pro vyjádření místa (která slova jsou pohybová a 

která nepohybová) 

⚫ zkratky v češtině 

⚫ prefix sebe- (sebemenší chyba, seberychleji běžet) 

⚫ negativ ve spojení s genitivem (o tom není sporu) 

⚫ příčestí činné minulé (přinést – přinesší, udělat – udělavší) 

⚫ tvoření participií 

⚫ zájmena jehož, jejíž, jejichž 

 

Ekusupuresu čekogo (1997) a CD Ekusupuresu čekogo 

(2003) 

1. lekce ⚫ personalia 

⚫ konjugace prézentu verba být 

⚫ záporná forma verb 

⚫ otázky zjišťovací a odpovědi na ně 

⚫ gramatický rod 

⚫ česká jména a příjmení 

2. lekce ⚫ rod substantiv 

⚫ deklinace demonstrativ 

⚫ deklinace adjektiv 

⚫ tázací věty s interogativním zájmenem 

⚫ adjektiva – obecné poučení 

⚫ český slovosled 



3. lekce ⚫ prézens verb mluvit a rozumět 

⚫ fráze mluvit + adverbium 

⚫ vokativ 

⚫ Co je to? 

4. lekce ⚫ deklinace substantiv 

⚫ deklinace substantiv vzoru žena 

⚫ prézens verb dát a mít 

⚫ způsob užití adjektiva rád 

⚫ reflexivní verba (1) 

5. lekce ⚫ deklinace demonstrativa ten 

⚫ deklinace substantiv vzoru pán, pan a předseda 

⚫ způsob užití genitivu 

⚫ prézens nepravidelných verb vědět a jíst 

⚫ funkční rozdíl mezi verby vědět a znát 

6. lekce ⚫ personalia 1. a 2. osoby 

⚫ deklinace reflexivních pronomen 

⚫ reflexivní verba (2) 

⚫ deklinace substantiv vzoru město 

⚫ alternující -e- při deklinaci 

⚫ způsob užití líbit se 

7. lekce ⚫ prézens verb číst a jít 

⚫ plurál substantiv 

⚫ deklinace substantiv vzoru hrad a nádraží 

⚫ dativ vyjadřující prospěch či trpění 

⚫ verba jít a jet 

⚫ výrazy kde a kam + prepozice vyjadřující směr 

8. lekce ⚫ nominativ posesiv 

⚫ prézens verba pracovat 

⚫ deklinace substantiv vzoru kost a píseň 

⚫ plurál substantiv vzoru žena a město 



⚫ prepozice vyjadřující místo 

9. lekce ⚫ deklinace tvrdých adjektiv typu nový 

⚫ deklinace měkkých adjektiv typu cizí 

⚫ použití a konjugace modálních verb chtít, moci/moct 

⚫ deklinace substantiv vzoru stroj 

⚫ spojení adjektiv s výrazy typu co, něco 

⚫ jednou, dvakrát 

10. lekce ⚫ prézens verba usnout 

⚫ příčestí minulé u verb 

⚫ minulý čas verb 

⚫ deklinace plurálu substantiv vzoru muž a pán 

⚫ věty bez subjektu 

11. lekce ⚫ budoucí čas verb 

⚫ budoucí čas imperfektivních verb 

⚫ budoucí čas verb jít, jet 

⚫ použití modálního verba mít + infinitiv 

⚫ způsoby vyjádření času 

12. lekce ⚫ slovesný vid 

⚫ vidové dvojice verb 

⚫ plurál demonstrativa ten 

⚫ reflexivum se 

13. lekce ⚫ 3. osoba personalií 

⚫ deklinace posesiv 

⚫ relativum který 

⚫ deadjektivní substantiva 

14. lekce ⚫ imperativ 

⚫ deklinace feminin vzoru růže 

⚫ použití instrumentálu 

⚫ pluralia tantum 

15. lekce ⚫ komparativ adjektiv 



⚫ deklinace numeralií 

⚫ spojení numeralií a substantiv 

16. lekce ⚫ komparativ a superlativ adjektiv 

⚫ možnosti vyjádření porovnání ve větě 

⚫ použití výrazu mnoho 

⚫ deklinace neurčitého zájmena všechen 

⚫ deklinace neuter vzoru moře 

17. lekce ⚫ interogativní zájmena 

⚫ deklinace kdo, co 

⚫ interogativní adverbia 

⚫ způsoby vyjádření dnů a měsíců 

⚫ způsoby vyjádření dnů v týdnu 

18. lekce ⚫ posesivní zájmena 

⚫ číslování pater v češtině 

19. lekce ⚫ kondicionál 

⚫ slovosled (2) 

⚫ použití výrazu kdyby 

⚫ použití výrazu aby 

⚫ produktivní způsob tvoření adverbií 

⚫ komparativ a superlativ adverbií 

⚫ fráze co + superlativ  

20. lekce ⚫ finitní a infinitní verba  

⚫ časová vyjádření s tvary instrumentálu 

⚫ časová vyjádření s tvary akuzativu 

⚫ způsoby vyjádření ročního období 

⚫ záporný imperativ 

doplňující 

výklad 

⚫ příčestí trpné 

⚫ pasivum 

⚫ zkrácené varianty koncovek adjektiv 

⚫ hláskové alternace v češtině 

 



Čú/tóó no kotoba o hadžimemašó: čekogo CD-iri (2001) 

1. lekce ⚫ verbum být 

⚫ konjugace verb typu vítat (V), děkovat (III B) a vidět (IV) 

⚫ deklinace singuláru substantiv vzoru slečna/Praha 

2. lekce ⚫ přechylování v češtině 

⚫ koncovky tvrdých adjektiv 

⚫ demonstrativa 

⚫ funkce pádů 

⚫ deklinace singuláru substantiv vzoru hrad/jazyk 

3. lekce ⚫ budoucí čas verba být 

⚫ imperativní formy 

⚫ deklinace singuláru tvrdých a měkkých adjektiv 

⚫ deklinace singuláru substantiv vzoru symfonie a Antonín 

4. lekce ⚫ minulý čas 

⚫ deklinace substantiv vzoru město a Rudolfinum 

⚫ prepozice v, do, na 

⚫ posesivní adjektiva vzoru Dvořákův 

5. lekce ⚫ komparativ a superlativ adjektiv a adverbií 

⚫ plurál substantiv vzoru kniha 

⚫ vyjádření kvantity s genitivem 

⚫ deklinace substantiv vzoru spisovatel 

⚫ plurál substantiv vzoru student a dělník 

6. lekce ⚫ deklinace pronomina sebe 

⚫ deklinace substantiv vzoru guláš 

⚫ konjugace verb vzoru nést (I) 

⚫ příčestí minulé (péct – pečený) 

⚫ deklinace substantiv vzoru náměstí, moře a kuře 

⚫ konjugace verb vzoru pít 

7. lekce ⚫ kondicionál 

⚫ deklinace substantiv vzoru píseň a radost 



⚫ konjugace verba moct 

⚫ perfektiva a imperfektiva 

⚫ deklinace plurálu tvrdých i měkkých adjektiv 

8. lekce ⚫ alternace u koncovek plurálu adjektiv 

⚫ deklinace substantiv vzoru turista a průvodce 

⚫ deklinace plurálu substantiv vzoru restaurace 

⚫ frekventativa a párové dvojice verb (jít – chodit) 

⚫ pronomen který 

⚫ konjugace verb vzoru zvyknout (II) 

9. lekce ⚫ deklinace plurálu substantiv vzoru auto 

⚫ deklinace posesiv vzoru můj 

⚫ deadjektivní substantiva 

⚫ deklinace zájmena všechen 

10. lekce ⚫ deklinace plurálu substantiv vzoru koncert a jazyk 

⚫ počítání 5 a více objektů 

⚫ deklinace personalií a demonstrativ 

 

Čekogo no kihon: njúmon kara čúkjú no iriguči made 

(2012) 

Fonetická část 

1. lekce ⚫ – Co je to? – To je… 

⚫ – Je to kniha? – Ano, to je kniha. 

2. lekce ⚫ záporné tvary frází z 1. lekce 

3. lekce ⚫ koncovky tvrdých adjektiv 

⚫ rody substantiv a poučka o tom, jak je rozpoznat 

4. lekce ⚫ měkká adjektiva 

⚫ Jaký je…? 

⚫ poučení o českých příjmeních 

5. lekce ⚫ r/l, di/dy, ti/ty, ni/ny – rozlišeno hiraganou/katakanou 

⚫ spodoba znělosti 



⚫ znělé a neznělé hlásky 

⚫ konjugace verba být 

⚫ přechylování názvů povolání a národností (student – studentka) 

6. lekce ⚫ osobní zájmena 

7. lekce ⚫ demonstrativa ten, ta, to 

⚫ tenhle/tento, tahle/tato, tohle/toto 

⚫ čí 

8. lekce ⚫ posesiva 

Gramatická část 

Praktická část 1 ⚫ pozdravy, zdvořilostní fráze 

9. lekce ⚫ prézens sloves 5. třídy 

⚫ přehled pádů a jejich funkce (dává vědět už dopředu) 

⚫ akuzativ singuláru substantiv (upozorňuje na zvláštní skloňování 

maskulin na měkké souhlásky, ale říká, že tyto případy budou 

důkladně probrány až později) 

10. lekce ⚫ vokativ substantiv 

⚫ prézens verb 4. třídy 

⚫ domácké podoby vlastních jmen 

11. lekce ⚫ prézens verb 3. třídy 

⚫ akuzativ singuláru adjektiv, personalií a demonstrativ 

⚫ reflexivum se 

⚫ mít rád, rád dělat 

12. lekce ⚫ prézens verb 1. třídy 

⚫ umět a moct 

⚫ lokál singuláru substantiv 

⚫ distribuce prepozic v a na 

⚫ hláskové změny při deklinaci (např. Praha – Praze) 

Praktická část 2 ⚫ opakování, čtení s překladem 

13. lekce ⚫ lokál singuláru adjektiv, demonstrativ, personalií a zájmen co a kdo 

⚫ „nepravidelná“ slovesa chtít, vědět, jíst 



⚫ funkční rozdíl mezi verby znát a vědět 

14. lekce ⚫ genitiv singuláru substantiv, adjektiv, demonstrativ, personalií 

⚫ prepozice pojící se s formami genitivu 

⚫ genitiv pronomin co a kdo 

⚫ funkční rozdíl mezi prepozicemi do a na 

15. lekce ⚫ instrumentál singuláru substantiv, adjektiv, demonstrativ, personalií 

⚫ minulý čas a způsoby jeho tvoření 

16. lekce ⚫ dativ singuláru substantiv, adjektiv, demonstrativ, personalií 

⚫ prepozice pojící se s formami genitivu 

Praktická část 3 ⚫ opakování, čtení s překladem 

17. lekce ⚫ slovesný vid, vidové dvojice 

⚫ deklinace substantiv maskulin zakončených v nominativu na -a 

⚫ konjugace verb 2. třídy 

18. lekce ⚫ nominativ plurálu substantiv, adjektiv a demonstrativ 

⚫ deklinace substantiv zakončených na měkký konsonant (vzor lékař) 

⚫ tvary futura u verb pohybu 

19. lekce ⚫ akuzativ plurálu všech vzorů substantiv, adjektiv a demonstrativ 

⚫ deklinace substantiv vzoru stroj 

⚫ funkční rozdíl mezi verby smět, moci, muset 

⚫ možnosti vyjádření pravděpodobnosti a nepravděpodobnosti 

v češtině 

20. lekce ⚫ genitiv a lokál plurálu všech vzorů substantiv, adjektiv a 

demonstrativ 

⚫ vyjádření míry (hodně, trochu + formy genitivu) 

⚫ deklinace vzoru růže/sklenice 

Praktická část 4 ⚫ opakování, čtení s překladem 

21. lekce ⚫ dativ a instrumentál plurálu všech vzorů substantiv, adjektiv a 

demonstrativ 

⚫ pluralia tantum 

⚫ deklinace posesiv můj, tvůj, svůj 



22. lekce ⚫ substantiva feminina zakončená v nominativu na konsonant a jejich 

deklinace – vzor tramvaj/píseň 

⚫ imperativ  

⚫ deklinace posesiv náš, váš 

23. lekce ⚫ substantiva feminina zakončená v nominativu na konsonant a jejich 

deklinace – vzor kost 

⚫ imperativ 3. osoby (Ať jde do háje!) 

⚫ pronomen který a jeho deklinace 

⚫ deklinace výrazů den a týden 

⚫ různé významy verba dát 

24. lekce ⚫ numeralia 1–10 a jejich deklinace, spojení se substantivy a změny 

pádových forem 

⚫ mnoho, několik 

⚫ vyjádření věku 

⚫ výrazy co, něco, nic ve spojení s adjektivy (něco zajímavého) 

Praktická část 5 ⚫ opakování, čtení s překladem 

25. lekce ⚫ numeralia 11–59 

⚫ vyjádření času 

⚫ deklinace substantiv vzoru moře 

⚫ kondicionál s verbem být 

⚫ deklinace substantiva člověk 

26. lekce ⚫ ordinalia 1–12 

⚫ další způsoby vyjádření času (půl hodiny, půl dne…) 

⚫ kondicionál s výrazy aby, kdyby 

⚫ deklinace substantiv vzoru soudce 

27. lekce ⚫ ordinalia 13–39 

⚫ názvy měsíců v češtině, vyjádření data 

⚫ deklinace pronomenu všechen 

⚫ deklinace substantiv vzoru kuře/kotě 

28. lekce ⚫ numeralia 60–1000 



⚫ čtení názvů let (devatenáct set devadesát apod.) 

⚫ slovesa pohybu 

⚫ deagentivní pasivum 

⚫ substantiva typu centrum/muzeum 

Praktická část 6 ⚫ opakování, čtení s překladem 

29. lekce ⚫ komparativ a superlativ adjektiv a adverbií + nepravidelného rád 

⚫ verba pohybu a směru 

⚫ frekventativa (chodit, přicházet) 

30. lekce ⚫ tvoření pasiva 

⚫ deverbální substantiva 

⚫ deklinace substantiv Vánoce a Velikonoce 

31. lekce ⚫ posesivní adjektiva 

⚫ souhrnný přehled deklinačních forem v češtině 

⚫ krátké formy pasivních adjektiv (stár, šťasten) 

⚫ frekventativa (chodívat) 

⚫ duál (části těla, zvláštní formy instrumentálu) 

32. lekce ⚫ duál (pokračování) 

⚫ druhové číslovky (jedny, dvoje, troje…) 

⚫ adjektiva typu ležící, spící 

⚫ zájmeno jenž a jeho deklinace 

⚫ spojky než, jako by, jako, ani, ačkoli, sotva, -li, jestli 

Praktická část 7 ⚫ opakování, čtení s překladem 

 

Čekogo hjógen tokoton toréningu (2013) 

1. lekce ⚫ jsem/jste + negativ 

⚫ názvy národností (Japonec/Japonka, Čech/Češka) 

2. lekce ⚫ on/ona, je/není, pan/paní/slečna, to/co/kdo 

⚫ konstrukce otázkových vět 

3. lekce ⚫ zbylá personalia a tvary prézentu být 



speciální 

kapitola 

⚫ pozdravy, poděkování, prosba a omluva 

4. lekce ⚫ rozeznávání rodu substantiv, tvrdá a měkká adjektiva 

5. lekce ⚫ ten/ta/to a varianty tenhle, tento 

6. lekce ⚫ posesivní zájmena 

7. lekce ⚫ konjugace verb končících na -at/át (typ dělat) 

8. lekce ⚫ konjugace verb končících na -it (typ mluvit), základní poučení o 

příslovcích (česky, anglicky, japonsky + dobře, trochu) 

9. lekce ⚫ konjugace verb končících na -et/-ět (slyšet, vidět, sázet, umět) 

10. lekce ⚫ reflexiva se/si a pravidlo druhé pozice 

speciální 

kapitola 

⚫ systém pádů v češtině  

11. lekce ⚫ genitiv singuláru substantiv: vzory bratr, hráč, park, čaj, sestra, auto, 

nádraží 

12. lekce ⚫ akuzativ singuláru substantiv (stejné vzory), alternace u -e- 

13. lekce ⚫ akuzativ singuláru adjektiv (vzory nový a hlavní) 

14. lekce ⚫ dativ personalií (mi, ti, mu, jí, nám, vám, jim) 

15. lekce ⚫ akuzativ singuláru personalií (mě, tě, ho, ji, nás, vás, je) 

16. lekce ⚫ konjugace verb končících na -ovat (typ pracovat) 

17. lekce ⚫ konjugace verb jít a jet 

⚫ fráze do + genitiv, na + akuzativ 

18. lekce ⚫ instrumentál singuláru substantiv: vzory vlak, karta, auto, nádraží 

19. lekce ⚫ konjugace verb moct a chtít 

speciální 

kapitola 

⚫ tykání a vykání, užitečné fráze při seznamování se 

20. lekce ⚫ všechny pádové tvary personalií + varianty za prepozicí 

21. lekce ⚫ deklinace substantiv vzoru žena + hláskové alternace ve 

tvarech dativu a lokálu singuláru 

22. lekce ⚫ konjugace verb vědět a jíst, funkční rozdíl mezi znát a vědět 

23. lekce ⚫ deklinace substantiv vzoru pán a muž + jak je rozeznat 



24. lekce ⚫ deklinace substantiv vzoru hrad a stroj + jak je rozeznat 

⚫ deklinace substantiv zakončených na -ů- 

25. lekce ⚫ deklinace substantiv vzoru město a náměstí 

⚫ vokalizace prepozic k, v, s 

26. lekce ⚫ funkční rozlišení prepozic v + lokál, na + lokál, na + akuzativ, na + 

lokál, k + dativ, u + genitiv 

27. lekce ⚫ deklinace tvrdých adjektiv 

28. lekce ⚫ deklinace měkkých adjektiv 

⚫ fráze „něco -ého“ 

29. lekce ⚫ adjektivum rád, interogativa jaký, který, čí 

speciální 

kapitola 

⚫ aspekt u verb, vidové dvojice 

30. lekce ⚫ tvoření budoucího času (dokonavá a nedokonavá verba) 

31. lekce ⚫ konjugace verb zakončených na -nout (rozhodnout) i nezakončených 

na -nout, ale konjugovaných tak (dostat, říct, začít) 

⚫ deklinace substantiv maskulin zakončených na -a a jejich deklinace 

(předseda) 

32. lekce ⚫ verba s alternací v kořeni a jejich konjugace (číst, chápat, nést, poslat, 

psát, ukázat, vést) 

⚫ verba, která mají alternaci v kořeni a při konjugaci -j-, mají podobnou 

konjugaci jako -ovat verba (hrát, pít) 

⚫ tři verba, která se konjugují jako -át verba: spát, bát se, stát 

33. lekce ⚫ deklinace pronomen ten, kdo, co 

34. lekce ⚫ deklinace pronomen on, ona + jejich formy za prepozicí 

speciální 

kapitola 

⚫ vyjádření času (hodiny, dny v týdnu, měsíce, roční období) 

35. lekce ⚫ tvoření minulého času u 3. osoby singuláru 

36. lekce ⚫ tvoření minulého času u ostatních osob 

37. lekce ⚫ deklinace plurálu substantiv vzoru pán a muž 

38. lekce ⚫ deklinace plurálu substantiv vzoru hrad a stroj 

⚫ pluralia tantum (vzor peníze) 



39. lekce ⚫ deklinace plurálu substantiv vzoru žena a předseda 

⚫ rozdíly mezi nimi 

40. lekce ⚫ deklinace plurálu substantiv vzoru město a náměstí 

⚫ deklinace neuter končících na -um (vzor centrum) 

41. lekce ⚫ deklinace plurálu adjektiv obou typů + alternace 

42. lekce ⚫ spojení číslovek a substantiv (1, 2–4, 5+) 

speciální 

kapitola 

⚫ vyjádření počtu, pořadí a času 

43. lekce ⚫ deklinace pronomen oni/ony/ona a ti/ty/ta 

44. lekce ⚫ kondicionál verb 

45. lekce ⚫ konjugace aby, užití by k vyjádření zdvořilosti 

46. lekce ⚫ použití a různé významy verb moct, chtít, smět, muset, mít 

47. lekce ⚫ deklinace substantiv vzoru růže (singulár i plurál) 

48. lekce ⚫ deklinace substantiv vzoru píseň a kost (singulár i plurál) 

49. lekce ⚫ prepozice a verba, které se pojí se 2. pádem 

⚫ vyjádření množství (mnoho, málo + genitiv) 

50. lekce ⚫ prepozice a verba, které se pojí s dativem 

51. lekce ⚫ prepozice a verba, které se pojí s akuzativem 

52. lekce ⚫ prepozice a verba, které se pojí s lokálem, instrumentálem 

⚫ spojení „být někým, něčím“ (instrumentál) 

53. lekce ⚫ pronomen který 

54. lekce ⚫ deklinace posesiv můj a tvůj 

⚫ svůj a jeho deklinace 

55. lekce ⚫ deklinace posesiv náš a váš 

⚫ nedeklinující výrazy jeho a jejich 

⚫ deklinace její po vzoru měkkého adjektiva 

56. lekce ⚫ tvoření komparativu adjektiv 

57. lekce ⚫ tvoření komparativu adverbií + superlativ 

58. lekce ⚫ tvoření imperativních tvarů verb 

59. lekce ⚫ jak snadněji poznat imperativní tvar podle zakončení infinitivu verba 



60. lekce ⚫ deklinace substantiv vzoru moře a soudce (singulár i plurál) 

61. lekce ⚫ deklinace substantiv vzoru kuře + dítě + člověk (singulár i plurál) 

62. lekce ⚫ deklinace pronomen všechno a všichni 

⚫ pasivní konstrukce (tady se prodává cukr) 

63. lekce ⚫ deklinace základních číslovek 

speciální 

kapitola 

⚫ vyjádření času 

64. lekce ⚫ trpný rod 

 

Njú ekusupuresu čekogo (2019) 

1. lekce ⚫ rod substantiv 

⚫ demonstrativa, posesiva 

⚫ tvrdá a měkká adjektiva 

⚫ tvoření otázkových vět (Co je to? – To je/To není.) 

2. lekce ⚫ personalia 

⚫ tvary prézentu verba být 

⚫ negace verb 

⚫ honorifika (pan, paní, slečna) 

extra slovní zásoba,  

extra gramatika 

⚫ názvy členů rodiny, profesí, národností 

⚫ základní zdvořilostní fráze, představování se 

3. lekce ⚫ konjugace verb IV. třídy (mluvit, umět) 

⚫ fráze „mluvit/rozumět/učit se česky“ 

⚫ reflexivita u verb 

⚫ vokativ 

4. lekce ⚫ pádový systém u substantiv 

⚫ užívání nominativu a akuzativu 

⚫ tvoření akuzativu u substantiv a adjektiv singuláru 

⚫ konjugace verb V. třídy (dát, mít) 

5. lekce ⚫ deklinace substantiv vzoru žena a hrdina 

⚫ užívání genitivu 



⚫ konjugace verb vědět a jíst 

⚫ funkční rozdíl mezi verby znát a vědět 

6. lekce ⚫ deklinace personalií 1. a 2. osoby a reflexiva se 

⚫ deklinace substantiv vzoru pán a hrad 

⚫ užívaní dativu 

⚫ poučení, že různé prepozice se pojí s jinými pády 

extra slovní zásoba,  

extra gramatika 

⚫ výrazy a fráze týkající se názvů míst, dopravních prostředků a 

ptaní se na cestu 

⚫ orientace v prostoru 

7. lekce ⚫ konjugace verb I. třídy (číst) 

⚫ deklinace demonstrativ (ten, ta, to) 

⚫ deklinace substantiv vzoru město a nádraží 

⚫ pohybové (do, na, k) a nepohybové (v, na, u) prepozice a pády, 

s nimiž se pojí 

8. lekce ⚫ konjugace verb III. třídy (studovat) 

⚫ užívaní výrazu rád 

⚫ deklinace adjektiv (měkkých i tvrdých) 

⚫ deklinační změny u substantiv končících na -e- (Čapek → Čapka 

aj.) 

9. lekce ⚫ deklinace personalií ve 3. osobě (on, ona, ono, oni, ony, ona) 

⚫ modální verba (chtít, mít, muset, moct, smět) a jejich konjugace 

⚫ konjugace verb II. třídy (nabídnout) 

⚫ fráze „něco + forma genitivu“ (něco nového) 

⚫ fráze „líbit se + forma dativu + forma nominativu“ (líbí se mi 

Praha) 

10. lekce ⚫ příčestí minulé a jeho tvoření 

⚫ minulý čas u sloves 

⚫ deklinace plurálu u substantiv vzoru žena a město 

⚫ vyjádření času 

extra slovní zásoba,  

extra gramatika 

⚫ výrazy týkající se jídla a pití 

⚫ fráze užívané v obchodě či restauraci 



11. lekce ⚫ budoucí čas u dokonavých a nedokonavých verb 

⚫ budoucí čas u sloves pohybu 

⚫ deklinace substantiv vzoru muž a stroj 

⚫ výrazy vyjadřující neurčité množství (několik, mnoho, hodně, 

trochu, málo) 

12. lekce ⚫ vidové dvojice 

⚫ funkce výrazů když a až 

⚫ deklinace substantiv vzoru píseň a kost 

⚫ výrazy pro dny v týdnu a měsíci (patnáctého ledna atd.) 

extra slovní zásoba,  

extra gramatika 

⚫ názvy měsíců, dnů v týdnu a výrazy dnes, zítra, včera, pozítří 

⚫ fráze pro běžné denní aktivity 

13. lekce ⚫ kondicionál 

⚫ výrazy jestli, kdyby, aby 

⚫ deklinace substantiv vzoru růže a moře 

14. lekce ⚫ tázací zájmena (kdo, co, čí, jaký, který) 

⚫ deklinace zájmen kdo a co 

⚫ tázací příslovce (kde, kam, odkud, kudy, kdy, jak, kolik, proč) 

⚫ deklinace adjektiv v singuláru i plurálu 

⚫ deklinace substantiv kuře a soudce 

15. lekce ⚫ imperativ 

⚫ instrumentál a jeho užití 

⚫ deklinace slov cizího původu (-um) 

16. lekce ⚫ deklinace pronomena všechno 

⚫ užití pronomena který 

⚫ deklinace posesivních zájmen 

⚫ deklinace substantiva dítě 

extra slovní zásoba,  

extra gramatika 

⚫ slovní zásoba a fráze týkající se části těla a návštěvy lékaře či 

policie 

17. lekce ⚫ komparativ a superlativ 

⚫ tvoření adverbií od adjektiv 



⚫ komparativ a superlativ u adverbií a výrazu rád 

18. lekce ⚫ deklinace numeralií 

⚫ spojení numeralií a substantiv 

⚫ pomnožná substantiva 

⚫ spojení substantiv s výrazy kilo, deka či litr 

⚫ pasivum verb 

extra slovní zásoba,  

extra gramatika 

⚫ numeralia plus ordinalia 

19. lekce ⚫ příčestí trpné a slovesné konstrukce 

⚫ tvoření posesivních adjektiv (-ův, -in) 

⚫ výraz „roku 1994“ apod. 

20. lekce ⚫ frekventativa (běžet → běhat, jít → chodit aj.) 

⚫ deadjektivní substantiva (známá) 

⚫ adjektiva ve vyjádřeních času (každý den, tento týden) 

⚫ druhá pozice v syntaxi 

⚫ tykání a vykání v korespondenci 

⚫ funkční rozdíl mezi prepozicemi od a z 

extra gramatika ⚫ přehled deklinace substantiv a pronomen 

 

  



Přílohy: historie vydávání učebních 

materiálů češtiny v Japonsku 
V souladu s vedlejším cílem práce – přispět k rozšíření povědomí o historii bohemistiky a 

didaktiky češtiny jako cizího jazyka v Japonsku a jejím současném stavu – je v této podkapitole 

zmapována historie vydávání učebních materiálů češtiny. Nejedná se tedy jen o učebnice, ale 

například také o česko-japonské či japonsko-české slovníky, esejistické práce o češtině, 

konverzační příručky pro cestování, mluvnice češtiny a další.  

Stejně jako v případě výběru učebnic, i do následujícího přehledu nejsou zařazeny 

neprodejné a neveřejné materiály, tedy takové, které byly vytvořeny pro účely soukromého 

kurzu a nebylo možné k nim získat přístup. Rovněž do tohoto popisu nejsou zařazeny japonské 

překlady české beletrie. 

Následující část je rozdělena do čtyř časových období: období do roku 1989, 90. léta 20. 

století, počátek 21. století a 10. léta 21. století. 

Názvy učebnic jsou zde uváděny jednak v kurzívě, a to transkribovaný japonský název. 

Pokud je součástí japonského názvu i výraz či výrazy v češtině, jsou taktéž uvedeny v kurzívě, 

zatímco český překlad autora této práce [JE UVÁDĚN V HRANATÝCH ZÁVORKÁCH].  

 

Období do roku 1989 

Toto období lze charakterizovat jako období dominance vydávání překladů české literatury. 

Jak poukazuje mimo jiné Abe (2017), až do přelomu v 60. letech v zásadě nebyl v Japonsku 

erudovaný bohemista, a tak byly publikované překlady českých děl většinou překládány přes 

jinojazyčné překlady, což se podepisovalo na zhoršené kvalitě překladu a neporozumění 

českým reáliím. 1 Mezi nejvýznamnější překladatele tohoto období patří Kei Kurisu2. 

 
1 ABE, Ken’iči. Česká literatura v japonském překladu. [online]. CzechLit, 2017. [cit. 

09.06.2019]. Dostupné z: <https://www.czechlit.cz/cz/feature/ceska-literatura-v-japonskem-

prekladu/>. 

2 Japonsky 栗栖継. Původně esperantista, jenž nejprve překládal českou literaturu 

zprostředkovaně přes jiné jazyky, ale později díky samostudiu češtiny začal překládat přímo 

z českých originálů. Přeložil do japonštiny vybraná díla Julia Fučíka, Boženy Němcové, 

Jaroslava Haška či Jana Drdy a ze slovenštiny pak Ladislava Mňačka. 



Celkem byly v tomto období vydány pouze dvě didaktické publikace češtiny. Autorem 

obou z nich je profesor Eiiči Čino 3 , obecný jazykovědec a bohemista, který přeložil do 

japonštiny vybraná díla Viléma Mathesia, Jana Mukařovského, Milana Kundery, Oty Pavla či 

Karla Čapka.4  

Čino po návratu ze studia slovanské filologie na FF UK na konci 60. let začíná společně se 

svou ženou Zdeňkou pracovat na přípravě první učebnice češtiny v Japonsku s názvem Čekogo 

no njúmon – Učíme se česky5 [ÚVOD DO STUDIA ČEŠTINY] a podtitulem Učíme se česky, která 

vyšla v roce 1975 v nákladu 2 000 výtisků.6 Druhou učebnicí, již vydal v tomto období, je 

Ekusupuresu čekogo7 [ČEŠTINA EXPRES] z roku 1986. Kromě jazykovědných knih vydával také 

popularizační knihy a sbírky esejů o tehdejším Československu. 

 

90. léta 20. století 

Po pádu komunistického režimu v Československu a otevření státních hranic začíná kromě 

zájmu o českou kulturu narůstat také zájem o studium českého jazyka. Již v roce 1991 tal Eiiči 

Čino zavádí bohemistiku jako učební obor na Tokijské univerzitě cizích jazyků.8 V roce 1992 

pak vydává slavista Tacuo Išikawa9 jako první učebnici z postkomunistické éry Čekogo šokjú10 

[ČEŠTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY], na kterou o čtyři roky později navazuje pokračováním Čekogo 

čúkjú 11  [ČEŠTINA PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ]. 12  Tento autor se stejně jako Čino pouští do 

 
3 Japonsky 千野栄一. 

4 NEUSTUPNÝ, Jiří Václav. Eiiči Čino (1932–2002). Slovo a slovesnost [online]. 

2002, 63(4), 319–320 [cit. 2020-02-02]. Dostupné z: 

<http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?lang=en&art=4093> 

5 Japonsky チェコ語の入門. 

6 LEŠKA, Oldřich. Čeština v Japonsku. Slovo a slovesnost [online]. 1977, 38(1), 79 [cit. 

2020-02-02]. Dostupné z: <http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=2434> 

7 Japonsky エクスプレスチェコ語. 

8 ABE (2017). 

9 Japonsky 石川達夫. 

10 Japonsky チェコ語初級. 

11 Japonsky チェコ語中級. 

12 ABE (2017). 

http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=2434


překladů děl Karla Čapka, ale také do vybraných dílech T. G. Masaryka, Kacířské eseje o 

filosofii dějin Jana Patočky či Příliš hlučné samoty Bohumila Hrabala.13 

V roce 1993 dochází k rozdělení společného československého státu. První učebnicí 

vydanou po tomto historickém milníku je Džicujó čekogo njúmon: hacuon, kaiwa-šú, tango-

šú14 [ÚVOD DO STUDIA ČEŠTINY PRO PRAXI: VÝSLOVNOST, KONVERZACE, SLOVNÍ ZÁSOBA] z roku 

1995, která tvoří součást rozsáhlé učebnicové řady nakladatelství Tairjúša15, jejímž autorem je 

lingvista Mijuki Tobe16. Tato řada zahrnuje celkem 83 jazyků, mezi nimiž najdeme jak učebnice 

představující úvod do arabštiny či italštiny, tak i do exotičtějších jazyků, jako například 

ujgurštiny či kečuánštiny. Jedná se o publikaci prosetou mnoha nepřesnostmi či vyloženě 

chybami, jak bude dokázáno v pozdější části práce. 

Třetí učebnicí vydanou v 90. letech je učebnice Ekusupuresu čekogo17 [ČEŠTINA EXPRES], 

kterou v roce 1997 vydává Ajako Jasukawa18, absolventka bohemistiky na Tokijské univerzitě 

cizích jazyků a taktéž tamní vyučující. Tato autorka taktéž přeložila dílo Karla Čapka, 

jmenovitě Dášeňku čili život štěněte, a spolu s Eiičim Činem a Hanae Čino 19  Musíme si 

pomáhat od Petra Jarchovského. 

V 90. letech také vychází první česko-japonský slovník v Japonsku. Je jím Čekogo-

nihongo džiten 20  [ČESKO-JAPONSKÝ SLOVNÍK] z roku 1995, jehož autory jsou Masanari 

Kobajaši21, profesor slavistiky na univerzitě Kjóto sangjó22, a Ajako Kuwahara23, profesorka 

 
13 IŠIKAWA, Tacuo. Gjóseki ičiran (業績一覧) [PŘEHLED AKADEMICKÝCH ÚSPĚCHŮ]. 

[online]. [cit. 03.02.2020]. Dostupné z: 

<https://tishi.jimdofree.com/%E6%A5%AD%E7%B8%BE%E4%B8%80%E8%A6%A7/> 

14 Japonsky 実用チェコ語入門 －発音・会話集・単語集－. 

15 Japonsky 泰流社. 

16 Japonsky 戸部実之. 

17 Japonsky エクスプレスチェコ語. 

18 Japonsky 保川亜矢子. 

19 Japonsky 千野花江. 

20 Japonsky チェコ語=日本語辞典. 

21 Japonsky 小林正成. 

22 Japonsky 京都産業大学. 

23 Japonsky 桑原文子. 

https://tishi.jimdofree.com/%E6%A5%AD%E7%B8%BE%E4%B8%80%E8%A6%A7/


anglického a amerického divadla na univerzitě Tójó24. Podle slov autorů v předmluvě má toto 

dílo přispět k prohloubení vztahů a vzájemnému porozumění obou národů. Obsahuje přibližně 

20 tisíc hesel a zahrnuje i nejčastější česká jména a příjmení, toponyma a důležité zkratky.25 

Pozoruhodnou skutečností je, že tento slovník nebyl vydán na nově vzniklé katedře bohemistiky 

Tokijské univerzity cizích jazyků, ale na půdě nakladatelství univerzity Kjóto sangjó, na které 

se však nenachází katedra bohemistiky, ani zde není etablována dlouhá tradice výuky češtiny. 

Vydání dalšího slovníku s názvem Čekogo daidžiten – rómadži-cuki26  [VELKÝ ČESKÝ 

SLOVNÍK – S LATINKOU] následuje hned o tři roky později, v roce 1998. Jeho autorem je 

slovníkář Masao Kikuči27, jenž později v roce 2006 publikuje také první slovensko-japonský 

slovník.28 Oproti Čekogo-nihongo džiten z roku 1995 se jedná o slovník rozdělený na česko-

japonskou a japonsko-českou část, navíc se jedná o slovník výkladový, čímž je délka jednoho 

hesla v průměru mnohem vyšší než u předchozího díla. Velký objem slovníku je dále 

umocňován vícero možnostmi řazení hesel. Zatímco česko-japonská část je řazena dle 

abecedního pořadí, avšak u japonsko-české části jsou však hesla řazena hned třemi různými 

způsoby: jednak abecedně, kdy je japonština převedena do zápisu v latince, dále pak v tradiční 

abecedě hiraganě, ve znacích kandži a ještě v angličtině. O rok později autor jako doplněk ke 

slovníku vydává ještě samostatně prodejnou přílohu s názvem Bessacu kojú meiši tango-šú, 

gairaigo no rjakugo-šú29 [VELKÝ ČESKÝ SLOVNÍK – S LATINKOU – S PŘÍLOHOU VLASTNÍCH JMEN 

A ZAHRANIČNÍCH ZKRATEK] , která obsahuje přibližně 1 300 hesel vlastních jmen a přibližně 

300 hesel zahraničních zkratek.  

 
24 Japonsky 東洋大学. 

25 Jednotlivá hesla jsou řazena dle abecedního pořadí. V příloze se pak nachází poučení o 

české výslovnosti a deklinaci, rovněž jako konjugační tabulky českých verb dle jednotlivých 

tříd. 

26  Japonsky チェコ語大辞典－ローマ字付－ . Na obálce uveden název ČESKO-

JAPONSKÝ SLOVNÍK. 

27 Japonsky菊池正雄. 

28 Tento slovník nese název Surobakiago daidžiten (スロバキア語大辞典) [VELKÝ 

SLOVENSKÝ SLOVNÍK]. Na obálce je uveden název SLOVENSKO-JAPONSKÝ SLOVNÍK. ISBN 

978-4886890085. 

29 Japonsky チェコ語大辞典－ローマ字付－別冊 固有名詞単語集・外来語の略語

集. 



V tomto období vychází také první slovníček s názvem Čekogo kiso 1500 go30  [1500 

ZÁKLADNÍCH ČESKÝCH SLOVÍČEK], který v roce vydává 1998 Kumiko Kanazaši31, vystudovaná 

rusistka a profesorka na Tokijské univerzitě zahraničních jazyků, jež mimo publikací týkajících 

se češtiny vydala také ÚVOD DO SLOVINŠTINY
32 a MALÝ SLOVNÍK SLOVINSKO-JAPONSKÉHO

33. 

Vedle samotného významu uvádí Kanazaši u slovníkového hesla také jeho slovní druh, 

případně jeho deklinační vzor či konjugační třídu, vid a v případě derivovaného slova také slovo 

původní, z nějž bylo odvozeno. Přítomny jsou též deklinační a konjugační tabulky. 

 

Počátek 21. století 

Období od roku 2000 do 2009 lze označit jako pokračování trendu vydávání nových 

didaktických publikací a jejich dalšího typového rozrůzňování. Především se v tomto období 

nově objevují prakticky zaměřené konverzační příručky určené cestovatelům do Česka, což 

opět reflektuje rostoucí zájem o českou kulturu. Mezi těmito příručkami lze rozlišit v zásadě 

dva typy, které jsem nazval textový, dávající důraz na beletristickou formu prezentace českých 

lingvoreálií, a komiksový, jenž do prezentace výrazně zapojuje stránku mimotextovou. 

Příkladem textového typu je Čekogo kaiwa renšú-čó34 [PŘÍRUČKA K PROCVIČOVÁNÍ ČESKÉ 

KONVERZACE] z roku 2000 od Kumiko Kanazaši. Tato publikace sestává ze tří částí. První část 

obsahuje výrazy, které jsou rozděleny tematicky dle situací, v nichž se používají, a dále na to, 

zda jsou z perspektivy japonského mluvčího určeny k aktivnímu, nebo pasivnímu znalost. 

Druhá část je věnována konstruování vět, kde na základě předložených zkouší tvořit věty,35 a 

třetí část je pak slovníčkem. 

 
30 Japonsky チェコ語基礎 1500語. 

31 Japonsky 金指久美子. 

32 Japonsky Suroveniago njúmon (スロヴェニア語入門). Vydáno v roce 2001. ISBN 

978-4475018500. 

33 Japonsky Suroveniago-nihongo šó-džiten (スロヴェニア語日本語小辞典). Vydáno 

v roce 2009. ISBN 978-4475001021. 

34 Japonsky チェコ語会話練習帳. 

35 Příklad je třeba uvádění času je nyní, v kolik hodin odjíždí vlak, kolikátého je dnes a 

podobně. 



Příkladem komiksového typu je Tabi no jubisaši kaiwa-čó 36 (koko igai no dokoka e!): 

Čeko – čekogo 36  [KONVERZAČNÍ PŘÍRUČKA PRO UKAZOVÁNÍ NA CESTÁCH 36 (CESTUJME I 

JINAM!) – ČESKO, ČEŠTINA] z roku 2002, jejíž autorkou je Nacumi Ikeda37. Publikace je součástí 

mnohajazyčné řady konverzačních příruček nakladatelství Džóhó sentá šuppankjoku 38 . 

Obsahuje přes 3 000 hesel vyvedených v ručním písmu a uspořádaných do panelů s ilustracemi 

a orientační výslovností v abecedě katakaně. Smyslem publikace podle autorky je, aby se 

uživatel publikace pokusil dané slovo či frázi vyslovit a ukázal přitom českému adresátovi na 

ilustraci k danému heslu prstem, aby došlo k snadnému porozumění.39 Publikace obsahuje také 

slovníček a beletristickou část představující české reálie, např. české jídlo, české ženy či české 

stereotypy o Japonsku.  

Na stejném principu vznikla i ilustrovaná publikace Čeko – čekogo + eigo (irasuto kaiwa 

bukku Óšú 8) 40  [ČESKO: ČEŠTINA + ANGLIČTINA (ILUSTROVANÁ KONVERZACE EVROPA 8)] 

z roku 2008, kterou vytvořila výtvarnice Kiriko Kubo41 s ilustracemi od Nany Takahaši (NOM 

Nana Takahaši) 42 .  Její kapitoly tematicky pokrývají pozdravy, turistiku, jídlo a pití či 

nakupování a v závěru je rovněž přítomna kapitola představující japonskou kulturu.  

 

V oblasti slovníkářství vychází v roce 2001 nové, doplněné a revidované vydání slovníku 

Gendai čekogo-nihongo džiten43 [SOUČASNÝ ČESKO-JAPONSKÝ SLOVNÍK] z roku 1995, tentokrát 

pod hlavičkou nakladatelství Daigaku šorin44.45 

 
36 Japonsky 旅の指さし会話帳 36(ここ以外のどこかへ!) チェコ－チェコ語. Na 

obálce je rovněž uveden v češtině podtitul Čeština bez gramatiky pro japonské turisty. 

37 Japonsky 池田なつ実. Lektorka působící na Jazykové škole s právem státní jazykové 

zkoušky hl. m. Prahy a externí vyučující na FF UK 

38 Japonsky 情報センター出版局. 

39 Hesla jsou rozdělena do tematických celků, např. „z letadla na ubytování“, „pozdravy“, 

„čísla“ či „jídlo a pití“. 

40 Japonsky チェコ－チェコ語+英語－(イラスト会話ブック 欧州 8). 

41 Japonsky 玖保 キリコ. 

42 Japonsky たかはしなな . 

43 Japonsky 現代チェコ語日本語辞典. Titul je na obálce publikace do češtiny přeložen 

jako ČESKO-JAPONSKÝ SLOVNÍK. 

44 Japonsky 大学書林. 

45 Obsahuje přibližně 20 tisíc hesel, která se běžně používají v češtině, seřazené dle 

abecedy. V rámci slovníku jsou taktéž popsány způsoby, jak rozlišit slovní druhy a deklinační 



Zcela novým typem slovníku je pak Čekogo kotowaza, seiku džiten46 [SLOVNÍK ČESKÝCH 

PŘÍSLOVÍ A JINÝCH FRAZÉMŮ] z roku 2002, jenž zkompiloval Masao Kikuči. Ten obsahuje 

přibližně 1 400 českých frazémů, které byly dle vyjádření autora adaptovány z Česko-

anglického slovníku Ivana Poldaufa, v té době již poněkud zastaralého. Jednotlivá hesla jsou 

řazena jak japonsky, tak česky podle abecedy, a to podle prvního lexému, jenž je součástí 

daného frazému. 

 

Řadu učebnic rozšiřuje také Čú/tóó no kotoba o hadžimemašó: čekogo CD-iri47 [UČME SE 

STŘEDO-/VÝCHODOEVROPSKÉ JAZYKY: ČEŠTINA – VČETNĚ CD] z roku 2001 od Tacua Išikawy, 

a to v roce 2001, na které spolupracoval s předním českým japanologem Karlem Fialou.48  

V roce 2003 vychází druhé vydání učebnice Ekusupuresu čekogo od Ajako Jasukawy 

z roku 1997, které je doplněna o zvukovou stopu v podobě nahrávek na CD. Třetí vydání 

s názvem Njú ekusupuresu čekogo49 [ČEŠTINA – NOVÝ EXPRES] pak vychází v roce 2007, která 

se však navzdory podobnému názvu od předchozích učebnic odlišuje svým obsahem a do 

značné míry i formou. V roce 2019 se dočkala nového vydání a je v současnosti jednou ze tří 

nejdostupnějších učebnic na japonském knižním trhu.50 

 

10. léta 21. století 

Publikace vydané v těchto letech jsou charakteristické druhově největší rozmanitostí. 

Vydávají se jak učebnice, slovníky, konverzační příručky či slovníčky, tak i zcela nové druhy 

didaktických textů, které se mimo jiné snaží prezentovat českou gramatiku beletristickou formu. 

Vůbec poprvé je tak v Japonsku vydána mluvnice češtiny, a to v roce 2010 pod názvem 

Čúkjú čekogo bunpó51 [ČESKÁ MLUVNICE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ]. Její autorkou je Kumiko 

Kanazaši. Jedná se o publikaci určenou těm, kteří podle anotace už „překonali začátečnickou 

 

či konjugační vzory v češtině. Součástí jsou též jména slavných českých umělců či zeměpisné 

názvy v Česku. 

46 Japonsky チェコ語諺・成句辞典. Český titul na obálce je ČESKÝ PŘÍSLOVNÍ SLOVNÍK. 

47 Japonsky 中・東欧のことばをはじめましょう チェコ語 CD入り. 

48 Fiala Karel [online]. Obec překladatelů [cit. 2020-02-03]. Dostupné z: 

<http://databaze.obecprekladatelu.cz/databaze/F/FialaKarel.htm> 

49 Japonsky ニューエクスプレス チェコ語. 

50 Vlastní pozorování autora práce. 

51 Japonsky 中級チェコ語文法. 



úroveň“ 52 , její pojetí však autorka nikde explicitně nedefinuje. Oproti svým předchozím 

učebnicím zde Kanazaši prezentuje gramatiku v beletristické podobě doplněnou příkladovými 

větami, deklaruje snahu o zvýšení čtivosti textu nevyužíváním gramatických tabulek a každé 

téma kondenzuje přesně do dvou stran.53 

Další publikací podanou čistě beletristickou formou bez využití gramatických tabulek 

vydává Kumiko Kanazaši pod názvem Čekogo no šikumi54 [JAK FUNGUJE ČEŠTINA] v roce 2014. 

Autorka v úvodu uvádí, že tato kniha je cílena na tři skupiny čtenářů: na ty, kteří mají zájem o 

Česko a chtěli by se naučit aspoň trochu česky, na věčné začátečníky a na ty, kteří už studovat 

začali, ale vzdali to, ovšem stále mají k českému jazyku vztah – pro ty má být motivací, aby 

zkusili studovat ještě jednou. Deklarovaným cílem učebnice je vzbudit u čtenáře zájem o 

studium češtiny a být mu pomocníkem na této cestě.55  

Esejistickou formou je nově podána publikace Čekogo no sukima: tóó no ironna kotoba no 

hanaši56  [NAHLÉDNUTÍ DO ČEŠTINY: O RŮZNÝCH JAZYCÍCH VÝCHODNÍ EVROPY], již v roce 2015 

vydává rusista a slavista Rjúnosuke Kuroda57 , který na více univerzitách vyučuje ruštinu, 

angličtinu a obecnou jazykovědu.58 Tento soubor lingvistických esejů navazuje na autorovu 

předchozí publikaci Jorimiči furafura gaikokugo59 [TOULKY CIZÍMI JAZYKY] z roku 2014, ve 

které představuje zajímavé aspekty francouzštiny, italštiny, němčiny a španělštiny. V tomto díle 

se pak autor kromě češtiny zaměřuje na jazyky východní Evropy, kam řadí mimo jiné polštinu, 

chorvatštinu či bulharštinu. V kapitole o češtině se zmiňuje například o jazykolamu strč prst 

skrz krk, který z perspektivy Japonce velmi netypicky neobsahuje žádné samohlásky, dále pak 

o specifickém fonému ch (prezentovaném na příkladu bylinného likéru Becherovka), specifické 

hlásce ř, českých jménech a české kultuře piva. 

 

 
52 初級を終えた学習者待望の一冊. 

53 Kniha je rozdělena do pěti hlavních kapitol: (1) věta – větné členy, druhy vět, (2) druhy 

substantiv – deklinace, výrazy pro vyjádření množství, (3) verba – konjugace, různé frazémy s 

verby, (4) slovosled a syntax, (5) historie češtiny a její nářeční formy. 
54 Japonsky チェコ語のしくみ. 
55 Autorčin úvod knihy. 

56 Japonsky チェコ語の隙間－東欧のいろんなことばの話. 

57 Japonsky 黒田龍之助. 

58 Jeho manželkou je Kumiko Kanazaši, autorka několika již dříve zmíněných publikací. 

59 Japonsky 寄り道ふらふら外国語. ISBN 978-4560086834. 



Nový typ materiálu pro studium češtiny vydává v roce 2014 Ajako Jasukawa pod názvem 

Mazu wa kore dake čekogo: ičiban saišo ni hadžimeru sankóšo60 [PRO ZAČÁTEK JEN TOTO: 

S ČÍM ZAČÍT JAKO PRVNÍ V ČEŠTINĚ]. Lze jej charakterizovat jako kombinaci učebnice a 

konverzační příručky textového typu. V úvodu jsou představeny české hlásky, jejich správná 

výslovnost a základní slovní zásoba. Ve druhé části pak autorka vysvětluje vybrané gramatické 

jevy češtiny61. Třetí část je konverzačně zaměřená a má sloužit těm, kteří se chystají do Česka.62 

Součástí publikace je přiložené CD, na němž si může uživatel poslechnout nahrávky rodilých 

mluvčích a ověřit si správnou výslovnost. 

 

Z konverzačních příruček textového typu vychází pouze publikace Čekogo, hangarígo, 

pórandogo (hitoriaruki no kaiwa-šú 23)63 [ČEŠTINA, MAĎARŠTINA, POLŠTINA (KONVERZAČNÍ 

PŘÍRUČKA PRO OSAMĚLÉ CESTOVATELE 23)], kterou v roce 2012 vydává kolektiv autorů 

nakladatelství JTB Publishing a která obsahuje konverzační fráze v češtině, maďarštině a 

polštině.64 Ve stejném roce vychází i druhá konverzační příručka komiksového typu od Kiriko 

Kubo pod názvem Čeko – čekogo + nihongo + eigo (e o mite hanaseru tabitomo kaiwa Jóroppa 

11)65 [ČESKO: ČEŠTINA + JAPONŠTINA + ANGLIČTINA (PODÍVÁM SE NA OBRÁZEK A MŮŽU MLUVIT 

– CESTOVNÍ KONVERZACE EVROPA 11)].  

 

Z učebnic vychází nově Čekogo no kihon: njúmon kara čúkjú no iriguči made [ZÁKLADY 

ČEŠTINY: OD ÚPLNÉHO ZAČÁTKU AŽ PO PRÁH STŘEDNĚ POKROČILÉ ÚROVNĚ] od Kumiko Kanazaši. 

 
60 Japonsky まずはこれだけチェコ語－いちばん最初に始める参考書. 

61 Vysvětlena je zde deklinace substantiv, personalia, demonstrativa, adjektiva, 

konjugační třídy verb, prepozice a obecná pravidla struktury gramatické české věty. 
62 Příkladem jsou pozdravy, v hotelu, telefonování, posílání poštou, v restauraci, dopravní 

prostředky, ve městě, nakupování, směna peněz, nemoci a zranění či řízení auta. 

63 Japonsky チェコ語・ハンガリー語・ポーランド語(ひとり歩きの会話集 23). 

64 Na začátku publikace jsou uvedeny ty, které se často používají nebo jsou pro 

konverzaci velmi důležité výrazy, opatřené ilustracemi a srozumitelně znázorněné – základní 

konverzace v kostce. Součástí jsou i fráze, které použít, když si nevíme rady. V této části jsou 

uvedeny pozdravy, optání se, jak se partner má, poděkování, prosby a cestování dopravními 

prostředky. V části rozdělené dle témat je například přílet do Česka, ubytování, jídlo a pití, 

turistika a nakupování. 

65 Japonsky チェコ－チェコ語+日本語+英語－(絵を見て話せるタビトモ会話 ヨ

ーロッパ 11). 



Jedná se o druhou ze tří momentálně na trhu dostupných učebnic češtiny. která byla vydána 

v roce 2012. 

Mimo již zmiňované autory učebnic i z minulých desetiletí se do tvorby učebnic zapojuje 

nově také tlumočnice a vyučující češtiny Minori Takahaši66, která v roce 2013 vydává učebnici 

Čekogo hjógen tokoton toréningu 67  [DŮKLADNÝ TRÉNINK ČESKÝCH VÝRAZŮ], jež je třetí 

z dosud dostupných učebnic k prodeji spolu s Njú ekusupuresu čekogo (2007, 2019) a Čekogo 

no kihon: njúmon kara čúkjú no iriguči made (2012). 

 

Z rozměrově kompaktních slovníčků vychází v roce 2020 Kanmei nihongo-čekogo, 

čekogo-nihongo džiten 68  [STRUČNÝ JAPONSKO-ČESKÝ, ČESKO-JAPONSKÝ SLOVNÍK], jenž 

v japonsko-české a česko-japonské části obsahuje dohromady přibližně 11 tisíc výrazů a jehož 

autorem je Šókiči Abe69, vystudovaný rusista, překladatel, vyučující ruštiny a badatel v oblasti 

ruské literatury na univerzitě Sóka70.  

Přehlednost, snadnou použitelnost a praktičnost zdůrazňuje také Ajako Jasukawa v anotaci 

slovníčku Njú ekusupuresu čekogo tango-šú: širabete, oboete, sugu ni cukaeru 3000 go!71  

[ČESKÝ SLOVNÍČEK – NOVÝ EXPRES: 3000 SLOVÍČEK, KTERÉ SI VYHLEDÁTE, ZAPAMATUJETE A 

MŮŽETE IHNED POUŽÍT!] z roku 2011. V abecedním pořadí je zde seřazeno 3 tisíce českých 

slovíček, k nimž jsou výběrově přiřazeny také příkladové věty. Součástí je i rejstřík, který 

uváděná hesla řadí podle žánru a provázanosti a je možné je takto vyhledat.72 Česko-japonská 

část obsahuje 3 tisíce hesel s čtením v katakaně, japonsko-česká pak 1 tisíc hesel.  

 

 
66 Japonsky 髙橋みのり. 

67 Japonsky チェコ語表現とことんトレーニング. 

68 Japonsky 簡明日本語-チェコ語 チェコ語-日本語辞典. 

69 Japonsky 阿部昇吉. 

70 Japonsky Sóka daigaku (創価大学). 

71 Japonsky ニューエクスプレスチェコ語単語集－調べて、覚えて、すぐに使える

3000語! 

72 Jsou jimi pozdravy, zájmena, výrazy pro rodinné příslušníky, číslovky, jednotky, 

vyjádření množství, časová vyjádření, názvy dnů v týdnu, dny v měsíci, roční období a další. 



Zatím posledním a dosud nejrozsáhlejším slovníkářským dílem z roku 2019 je pak Čekogo-

nihongo džiten – čekogo no takara – Komensukí no cuioku ni73 [ČESKO-JAPONSKÝ SLOVNÍK – 

POKLAD JAZYKA ČESKÉHO: PAMÁTCE J. A. KOMENSKÉHO], jehož hlavním editorem je Tacuo 

Išikawa. Vedle četných japonských spolupracovníků se na straně Česka podíleli na jeho vzniku 

přední čeští japanologové jako Karel Fiala či Zdenka Švarcová74.  

Tento obsáhlý slovník je rozdělen celkem na pět dílů: 1 A-N, 2 O-S, 3 T-Z (s přehledem 

nepravidelných tvarů flexe), Příloha 1, Příloha 2. 

Obsahuje celkem přibližně 57 tisíc slovníkových hesel, přičemž v těle hesla je uváděn jak 

význam a způsob použití daného výrazu, tak i příkladové věty pro lepší názornost. Jako podklad 

pro jeho vytvoření sloužil Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (2005), jejž byl 

částečně doplněn Slovníkem spisovného jazyka českého (1971). 

První tři díly představují česko-japonský slovník řazený dle abecedního pořadí českého 

hesla, přílohy 1 a 2 pak slouží jako japonsko-český slovníček, který je značně kondenzovanou 

verzí předchozích tří svazků. Heslo v těchto dvou přílohách obsahuje deklinační, respektive 

konjugační formy daného výrazu, a příbuzná slova. Pro demonstraci způsobu použití a 

příkladové věty je zde však uživatel odkázán na příslušné heslo do třísvazkového slovníku.75 

V současnosti pracuje Tacuo Išikawa na Česko-japonském a japonsko-českém slovníku 

v digitální podobě.76 

 

 
73 Japonsky チェコ語日本語辞典 チェコ語の宝――コメンスキーの追憶に. 

74 Zdenka Švarcová. [online]. Obec překladatelů. [cit. 25.11.2020]. Dostupné z: 

<http://databaze.obecprekladatelu.cz/databaze/S/SvarcovaZdenka.htm> 

75 IŠIKAWA, Tacuo. Čekogo-nihongo džiten (チェコ語日本語辞典) [ČESKO-JAPONSKÝ 

SLOVNÍK]. [online]. Seibunša. [cit. 02.12.2020]. Dostupné z: 

<http://www.seibunsha.net/books/ISBN978-4-86520-045-4.htm> 
76 IŠIKAWA, Tacuo. ČJaJČ slovník. [online]. [cit. 03.02.2020]. Dostupné z: 

<https://czechdicjp.jimdofree.com/> 

http://www.seibunsha.net/books/ISBN978-4-86520-045-4.htm
https://czechdicjp.jimdofree.com/

