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ANOTACE:

Je prezentován popis české jazykové situace, jeho stratifikace, role
jednotlivých variet českého národního jazyka v komunikaci a otázka jejich
lingvodidaktických dopadů. Zabýváme se metodami výuky cizích jazyků a
probíráme spisovnost a nespisovnost češtiny ve výuce češtiny jako cizího
jazyka.

KLÍČOVÁ SLOVA:

Jazyková situace, spisovná a obecná čeština, nářečí a interdialekty, variantnost
mluvené češtiny, mísení spisovných a nespisovných prvků, střídání kódů,
metody výuky cizích jazyků, učebnice, osobnost učitel a ţák, interference.

4

ABSTRACT:

A description is presented of the Czech language situation, its stratification, the
role of the varieties of the Czech national language in communication and its
lingual didactic consequences. We describe the methods of teaching foreign
languages and discuss literary and ungrammatical Czech when taught as a
foreign language.

KEY WORDS:

Language situation, literary and common Czech, dialects and interdialects,
variability of spoken Czech, mixing of literary and ungrammatical elements,
code switching, methods of teaching foreign languages, textbooks, personality
of teacher and pupil, interference.
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1. ÚVOD

Předkládaná diplomová práce se zabývá popisem české jazykové
situace , prezentací českého národního jazyka v učebnicích češtiny pro cizince
a formulování lingvodidaktických doporučení. Stratifikace českého národního
jazyka je sloţitá a rozsáhlá, proto ji teď představíme ve stručné podobě.
„Moje generace proţila téměř celý ţivot v útlaku a celou tu dobu se
člověk těšil, aţ bude moct mluvit co chce … .“ (Alena Plavcová, Adolf Born,
Pátek - Lidové noviny, 30.7.2010/č. 30, s. 10)
Ano, je to tak, ţe pokud člověk tráví delší čas v jiném kulturním
prostředí, srovnáním dochází k ocenění toho, co měl.
„Kdyţ je příběh silnej, tak mě to vtáhne. Já se třeba najednou přistih, ţe
čumím na film tak, jako jsem kdysi čumíval, kdyţ jsem viděl Rachel Getting,
Married, Rachel se bude vdávat. Za prvý je to prostě lidský příběh. … Aţ
člověk přestane koukat na film a kouká na ţivot. V tom je ten jediný rozdíl.
Přestaneš vnímat, ţe tě tam chce někdo bavit, a bavíš se, aniţ o tom víš.“
(Alena Plavcová, Miloš Forman, Pátek - Lidové noviny, 21.1.2010/č. 3, s. 12)
Tuto část rozhovoru uvádíme, protoţe pouţití obecné češtiny v citátu
nám připadá přirozené. Nemáme v úmyslu doporučovat jinojazyčným mluvčím
tyto vzory, ani je zatracovat.
Prezentaci obecné češtiny v učebních materiálech pro cizince vidíme
jako opodstatněnou. Je třeba tak činit systematicky a kvalifikovaně.
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2. Česká jazykové situace

2.1 Popis české jazykové situace

Uţivatelé češtiny mají v mnoha případech k dispozici dvojí
způsob vyjadřování, který pak mohou vzhledem ke komunikačnímu
cíli a s ohledem na formálnost a neformálnost situace vyuţívat. Česká
jazyková situace je z hlediska její stratifikace velmi pestrá, často je
pro ni přirozené střídat spisovné tvary s nespisovnými. Budeme se
zabývat aspekty rozrůznění českého národního jazyka se zřetelem
k roli češtiny spisovné a obecné.
„Nejprestiţnějším útvarem češtiny, útvarem určený pro oficiální
veřejné situace, je spisovný jazyk (někdy se uţívá termínu standard);
nejběţnějším útvarem slouţícím běţnému dorozumívání je obecná
čeština. Obecná čeština je na západní části našeho území útvarem
tvořící základ běžné mluvy, na východě území jsou jím nářečí či
interdialekty moravské a slezské, ale i tam ovlivňuje obecná čeština
běţnou mluvu (…). Za strukturní útvary lze povaţovat spisovný
jazyk, nářečí a interdialekty (skupiny nářečí zbavených místních
zvláštností) a obecnou češtinu vzniklou na podkladě středočeského
nářečí.“ (M. Čechová, 2008, s. 59)
Formy dílčí, jako je profesní mluva, slang a argot, jsou takzvané
poloútvary, ty přebírají gramatiku od útvarů, kde tyto formy fungují,
mají však svá specifika lexikální a frazeologická. (M. Čechová, 2008)
Hledisko,

které

rozhoduje

o

stylových

charakteristikách

jazykových prostředků, je odvozeno v duchu antické klasifikace stylů
(styl vysoký, střední a nízký). Můţeme pak sestavit osu se třemi
stylovými hodnotami:
prostředky

kniţní

kniţní, neutrální a hovorovou. Jazykové

sousedí

s archaickými,

a

na

druhé

straně
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s prostředky

interdialektickými,

zejména

obecně

českými .

Nejdůleţitější pozici zaujímá prostředek stylově neutrální. (P. Karlík,
M. Nekula, Z. Rusínová 1995)
Diferenciace spisovného jazyka nemá vţdy charakter triplet,
většina prostředků náleţí k jednomu nebo dvěma subsystémům.
„Mezi gramatické prostředky kniţní povahy patří ku příkladu
přechodníky, kondicionál minulý, genitiv záporový aj. Dubletní tvary
1. os. sg. a 3. os. pl. indikativu prézentu sloves typu kupovat, tedy
kupuji, resp. kupují, bývají hodnoceny jako neutrální s tendencí ke
kniţnosti, zatímco tvary kupuju, resp. kupujou, se pokládají za
hovorové s tendencí k neutrálnosti atd. Závaţný komunikační problém
české jazykové situace spočívá mimo jiné ve skutečnosti, ţe má
mluvčí k dispozici nezřídka pouze prostředek kniţní povahy (např.
bychom), anebo jazykový prvek nespisovný (bysme).“ (M. Hrdlička,
2005, s.49)
Jedna z realizačních forem češtiny spisovné, čeština hovorová,
bývá někdy chápána jako tzv. “filtr“, jehoţ prostřednictvím se do
jazyka spisovného dostávají prvky, které byly původně nespisovné.
O konstitování pojmu “hovorová čeština“ se zaslouţil Bohuslav
Havránek (1932), uvaţoval o “hovorovém funkčním jazyku“. Vilém
Mathesius (1932) chápe hovorovou češtinu jako volně vymezenou
mnoţinu spisovných a částečně i nespisovných prostředků uţívaných
v běţném hovoru. Upozorňuje však na to, ţe ustálená varieta českého
národního

jazyka,

která

by této

funkci

bezvýhradně

slouţila,

neexistuje, a jako o chiméře se o ní vyjadřuje František Daneš. (Fr.
Daneš, 1988)
Podívejme se, co říkají autoři Češtiny bez příkras. „Čeština jako
taková bezprostředně neexistuje, kaţdý z nás ji zná a dovede ji uţívat
v trochu jiné podobě“ (…), přesto se však nějaká shoda najde.
„Čeština jako národní jazyk ve své ideální a úplné, souhrnné podobě,
je systém výrazových prostředků a jejich významů, který si české děti
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osvojují v podstatné míře (…), a se kterým se v tom či onom stupni
seznamují i cizinci, někteří z nich natolik, ţe přestávají cizinci být.
Ztotoţňování jazyka národního s jazykem spisovným je jednou
z elementárních chyb, kterých bychom se měli vyvarovat (…). (Sgall,
P., Hronek, J., 1992, s.9 - 10)
Rozdíl mezi jazykovým stylem a útvarem je dán několika
typickými vlastnostmi: „Jazykové styly se mezi sebou liší hlavně ve
slovníku a třeba i ve výslovnosti, ale gramatickou stavbu mají ve všem
podstatném společnou, i kdyţ se často neshodují v četnosti uţívání
těch či oněch tvarů. Naproti tomu jazykové útvary se mezi sebou liší i
celými

skupinami

podstatných

mluvnických

rysů

a

bývají

charakterizovány jako úplné jazykové systémy ve smyslu plných
souborů vyjadřovacích zvyklostí. Uvnitř jednoho útvaru tedy mo hou
existovat různé styly.“ (Sgall, P., Hronek, J., 1992, s. 10/11)
Rozvrstvení uvnitř jazyka je moţné dvěma způsoby. Buď je jazyk
rozdělen na různé útvary nebo jde o kontinuum variet, mezi kterými
jsou postupné přechody. Úplně jednoznačné hranice však neexistují.
Naši pozornost si zaslouţí útvar pro který B. Havránek zvolil
termín obecná čeština. Podle P. Sgalla a J. Hronka, jak uvádí „je to
pro mnohé z nás první a z jistého hlediska základní podoba naší
mateřštiny.“ (P. Sgall, J. Hronek, 1992, s. 12)
Centrální útvary (spisovné nebo nespisovné) si zpravidla
konkurují a jeden z nich je pak útvarem prestiţním. Buď proto, ţe je
to útvar většinový anebo je nositelem vyšších kulturních funkcí. Není
to ovšem tak, ţe by všichni útvar prestiţní byli schopni zvládnout (viz
vyjádření Aleny Borůvkové v ČT: „Abych získala podporu napříč
všemi krajemi politického spektra.“)
Nechce li mluvčí vystupovat příliš sebevědomě a je -li pozitivně
naladěn,

vychází

vstříc

svému

partnerovi.

A

k tomuto

typu

sebeprezentace patří i volba nespisovné varianty řeči. Americký
lingvista Joos (1961) v stati The Five Clocks napsal: „Uţívání
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intimního stylu je nejvyšším moţným komplimentem mezi dospělými
lidmi. Dospělost implikuje určitou ostraţitost, opatrnost, obezřetnost
ve vzájemných vztazích. Tady náhle chybí a mluvčí to říká. Je
zřetelný rozdíl mezi vnitřní a vnější kůţí mluvčího. Mluvčí si je toho
vědom a uděluje adresátovi ten kompliment, ţe ho adresát poznává
zvnějšku i zevnitř.“ (M. Joos, 1961) Můţeme tedy konstatovat, ţe
nespisovné vyjadřování má své “výhody“.
Zajímavý je poznatek (Dršatová, Louţenská, 1996), ţe studenti
přišlí z venkova a studující v Praze jiţ nemají tendenci rychle pochytit
praţskou češtinu a demonstrovat tak svou světáckost „či co to bylo za
pózu

v šedesátých

letech,

kdy

jsme

studovali.“

„Teď

naopak

demonstrují svým jazykem svůj původ a tedy snahu odlišit se.“ Je zde
popsáno něco, co si dříve či později musí uvědomit kaţdý, kdo se
v Praze dozví, ţe pochází z venkova. Moţná je pravdivé zjištění, ţe se
Češi chovají k Moravě majoritním způsobem.

2.2. Variantnost mluvené češtiny na Moravě a ve Slezsku

České jazykové území se dělí na dvě části. V západní části platí
dichotomie spisovný jazyk - obecná čeština, zatímco v části východní
se objevuje dichotomie spisovný jazyk – tradiční teritoriální dialekt.
To vytváří situaci, která je tak různorodější neţ v Čechách. „ (…)
obecná čeština

se nešíří na východ Moravy; nemá tu dostatečné

psychosociální podmínky, protoţe vţdy byla vnímána jako cizí a
neprestiţní jev. Tato situace se dnes díky televizi poněkud změnila,
avšak ve východomoravských interdialektech se to projevilo jen velmi
málo; v podstatě jde jen o pronikání přitakací částice jo a potvrzující
částice

že

jo;

první

však

má

oporu

ve

starém

(pův.

rakouskoněmeckém) ja. Ve středomoravských (hanáckých) dialektech
jsou podmínky pro přejímání obecné češtiny příznivější, avšak i zde se
12

vliv obecné češtiny projevuje minimálně. (…) Srov. obč. potvrzovací a
kontaktové VIĎ, které je na Moravě zcela cizí.“ (O. Uličný, 1996, s.
61)
Hledisko regionální přijatelnosti je podle O. Uličného důleţité,
proto povaţuje za nepřípustné prohlásit za spisovné prostředky,
jejichţ uţívání není celonárodně rozšířeno. (Uličný, 1995)
Spisovný jazyk je na Moravě pouţíván v jakékoli situaci, která
nenese pečeť jasné důvěrnosti, kde by samozřejmě spisovný jazyk
nebyl vhodný. Moravané se tedy jeví jako stoupenci spisovného
jazyka, kterému se na východě republiky dostává veřejné podpory a
zastání, neboť ţádným “domácím“ jazykovým útvarem nemůţe být
nahrazen. Moravané a Slezané vesměs pociťují místní nářečí jako
neprestiţní, obecná čeština je jim cizí, a proto usilují o spisovný
projev.

Jeví

se

tedy

jako

stoupenci

spisovného

jazyka.

Na

severovýchodní Moravě a ve Slezsku se pouţívá hovorová čeština jako
regionální útvar i v komunikaci důvěrné, neoficiální. To vysvětlují
autorky Mluvené češtiny na Moravě (Davidová, Bogoczová, 1997)
sociolingvisticky.
Zajímavá je situace v Brně. Z meziválečné doby se dochovalo
svědectví o tajné mluvě, argotu takzvané brněnské plotny, tj.
společenského podsvětí. Některé z těchto výrazů jsou stále ţivé.
Obecně je pro plotnu typické barvité líčení situace a otevřené
vyjadřování emocí, zejména negativních. Texty převáţně černého
humoru, štatlařština pochází z 60. let minulého století. Těmto
jazykovým specifičnostem Brna se začalo říkat brněnský hantec
(hantýrka). Nápadné je mnoţství výrazů přijatých z němčiny nebo
prostřednictvím němčiny, coţ je důsledkem dřívějšího bilingvního
prostředí města. Přejímky v oblasti slovní zásoby jsou zapojovány do
gramatického systému přejímacího jazyka. Po dosaţení samostatnosti
v roce 1918 začalo přibývat národnostního uvědomění obyvatel. Uţ
při sčítání lidu v roce 1921 se změnil (ve srovnání s minulým z roku
1911) podíl Čechů a Němců z poměru 40 procent ku 80 procentům na
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zcela opačný – aniţ by došlo k patrnému pohybu obyvatel. Není tedy
pravda, ţe Brno bylo německé a český charakter získalo aţ připojením
předměstí. Specifika brněnské mluvy, původně zrozené v jeho nejniţší
sociální vrstvě, se stala jazykovým symbolem města.
Existence dialektů v jejich mnohosti je stále ještě typickým
moravským jevem a nabízí se otázka, které nářeční prostředky dostaly
šanci být výrazy spisovnými.
Pokud jde o asimilaci znělosti je jistě známa moravská znělá
výslovnost.
Stanislava Kloferová

popisuje „postoj Moravanů s Slezanů

k spisovnému jazyku. Povaţují jej opravdu za prestiţní útvar, a proto
se k svému místnímu nářečí chovají “ostraţitě“ a jako neprestiţní se je
snaţí potlačit.“ (S. Kloferová, 1996, s. 143)
Dále jsou uváděny některé příklady, kdy jsou oba výrazy
(celočeský

a

celomoravský)

hodnoceny

jako

rovnocenné.

(S.

Kloferová, 1996)

Například:
truhlář X stolař; na kličku X na smyčku; nahazovat X omítat
Z prostějovského dialektu, který jsem mínila zkoumat, většina
výrazu nepronikne do spisovné češtiny.
skládanka X oplatka; děcka X lidé; šórat se X loudat se; rožni X
rozviť; psék X pes; kocar X pomlázka; srstky X angrešt; pletynka X
houska
Kodifikace tíhne k úzu běţnému v západní polovině území
národního jazyka. Nejde však o zjištění překvapivé, vzhledem
k umístění politického a kulturního centra.
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2.3. Jak mluvíme a co si o tom myslíme

Rozdíl mezi češtinou v běţně mluvené komunikaci a češtinou
spisovnou si většina zahraničních studentů dobře uvědomuje. V knize
Alexandra Sticha Jazykověda - věc veřejná (1991) najdeme článek
“Jak mluvíme a co si o tom myslíme“.
“Připravuje se televizní pořad o školství. (…) Paní učitelka a
vysokoškolský pedagog postupují zdárně, radostně a bez komplikací
vpřed aţ do okamţiku, kdy bohemista poloţí paní učitelce otázku, jak
budou děti mluvit. Bude to pořad o učení se předmětu český jazyk –
jaksi tradičně a samozřejmě by se předpokládalo, ţe učitelka a ţáci
budou tedy mluvit spisovně, (…) Jsou to děti praţské, a jejich zkušená
pedagogická vůdkyně si najednou uvědomí, ţe bude-li vyřčen
poţadavek striktní, školní “správnosti“, tedy jazykové spisovnosti ,
hrozí nebezpečí, ţe se ztratí z obrazovky autentičnost reagování, ţe
bude zbrzděna nebo zrušena právě spontánnost reakcí ţáků, ţe začnou
myslet na to “jak to říkají“ a nezbudou jim duševní mohutnosti na
obsah sám. To je přímo kabinetní ukázka toho, ţe traumatizující
problém spisovnosti – nespisovnosti tu je, ţe ho nelze smést ze stolu
pštrosím počínáním.“ (A. Stich, 1991, s. 27)
Ilustrativní je čtyřbodový rozdíl mezi obecnou a spisovnou
češtinou:
1. Synonymní protějšky někdy jsou slohově nebo emocionálně
příznakové:
jistý X tutovej,

místnost X cimra, spát X chrnět, hodit se X

šiknout se
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2. Spisovné slovo má obecný protějšek stejného znění, ale
s přeneseným významem:
o lidech se říká například dřevo, bačkora, bažant, kočka, prase
o neživých předmětech: cibule, špaček
o činnostech nebo stavech: letět na něco, pást po někom …
3. Univerbizace je jednoslovný protějšek víceslovního spojení,
například: rohák, osobák, Václavák, Staromák, vedlejšák, cestovka .
4. Bez protějšku významově ekvivalentního jsou v obecné češtině
slova jako například lajdák, fortelnej. Slova, v Čechách, v běţném
hovoru široce uţívaná a bez nádechu substandardnosti jsou například:
čutat, kombinačky, kraťas, pošťák, policajt, spacák .
(P. Sgall, 1992)
„Je zřejmé, ţe u univerbizace (…) máme co dělat se silnou
potřebou

jazykové

ekonomie,

která

neefektivní

jazykové

těţkopádnosti odmítá ať jsou spisovné, popř. i nespisovn é. Význam a
rozsah

zmíněných

oblastí

a

tendencí

při

tom

není

radno

bagatelizovat.“ (F. Čermák, 1995, s. 16)
Čeština se jeví jako jazyk, pro nějţ je typické sloţité přepínání
jazykových kódů a který má některé rysy typické pro takzvanou
diglosii. O skutečnou diglosii v češtině nejde (Fr. Čermák, 1997),
protoţe se uţívané variety (čeština spisovná – hovorová a obecná)
nevyskytují v krystalicky čisté podobě.
Oba

centrální

kódy

jsou

si

natolik

blízké,

ţe

pasivní

srozumitelnost je zajištěna. Spisovná a obecná čeština (lišící se m. j. v
tvarosloví)

nejsou

navzájem

tak

vzdáleny,

aby

pro

jazykově

neškoleného mluvčího bylo obtíţné číst jednoduché texty. Aktivní
zvládnutí spisovného jazyka můţe být pro české dítě nelehký úkol.
Praha není jediným městem, kde se mluví obecnou češtinou, tento
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útvar je rozšířený po celých Čechách. Proto je pochopitelný zájem
zahraničních

studentů

o

zařazení

obecné

češtiny do

učebních

materiálů. „Spisovná čeština nemá své rodilé mluvčí.“ (P. Sgall, J.
Hronek, 1992, s. 26)
Můţeme zmínit příběh původně amerického studenta slavistiky
Charlese E. Townsenda, který se doma na univerzitě naučil česky, ale
pak neporozuměl běţnému hovoru na ulici v Praze.

2.4. Některé aspekty jazykové situace na začátku 20.
století

2.4.1. Puristé

Podívejme se, jak vypadala česká jazyková situace na začátku 20.
století. Dlouhodobý důraz na jazykovou správnost vytvářel v českém
prostředí příznivé podmínky pro působení puristů. V puristickém
pojetí se akcentovala čistota jazyka, byl vyţadován soulad s ideálním
modelem. Jiří Haller (1930) se zamýšlí nad tím, jakou dobu lze
pokládat za “vzornou minulost“. Uvádí, ţe ještě 16. století je jazykově
neporušené, také 17. století je částečně zachovalé. „Ale dále po tom
vniká do českého jazyka mnoho rozličných kazů a bludů z působených
(…) odvrácením od řeči lidu. Vůbec není popsána řeč, jiţ se mlhavě
říká obecná čeština.“ (J. Haller, 2007, s. 13, 15)
Jiří Haller uvádí, ţe se Václav Ertl obracel proti nečeským
kompozitům, tvořených předponou bez- po vzoru německé postpozice
–los (erfolglos), a přece to byl způsob tvoření slov velmi oblíbený.
Například: Čelakovský: bezdušné tělo; Němcová: bezzvučný hlas;
Havlíček: bezcharakterní noviny; Neruda: bezbarvitost; Jirásek:
bezpříkladná horlivost; Herman: beztaktnost. Ale je znám i Ertlův
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výrok: „Se skutečným býlím germanismů vyplela příliš horlivá ruka
brusičů i mnohý poctivý a starý výraz český.“ (O germanismech, in
Časové úvahy o naší mateřštině, Praha 1929, s. 35)

2.4.2. Úpadek české řeči

Jak vznikl negativní hodnotící postoj k češtině 17. a 18. století?
Formulace “úpadek české řeči“ se objevil jako příslušný název
kapitoly díla Josefa Dobrovského
Sprache und Literatur“

“Geschichte der böhmischen

(1792). Josef Jungmann, ačkoli se v jiných

otázkách od Dobrovského lišil, nazval 17. a 18. století “smutnou
dobou“ české literatury a jazyka. Těmito dvěma odsudky byla kauza
na sto let uzavřena. A. Stich uvádí: „Převládl názor, ţe jazykový vývoj
oněch dvou kritických století byla jakási aberace, slepá ulička, a to
podmínilo, ţe lingvistika toto období fakticky pomíjela (…) a tím se
stalo, ţe cenné výzkumy se ocitaly

v jistém ohledu v časovém i

kauzálním vzduchoprázdnu.“ (A. Stich, 1995, s.51)
Kultivované texty s intelektuálním

obsahem

byly doloţeny

v postilách z 18. století. Byly psány jazykem, který byl zároveň
obohacen novými prvky, tyto prvky přibliţovaly (s ohledem na
soudobého čtenáře) spisovný jazyk jazyku běţně mluvenému – tento
jazyk byl blízký obecné češtině. (I. Nebeská, 2003)
Po Havránkově publikaci – Vývoj spisovné češtiny (1936) se
začala vnucovat otázka, jak vysvětlit na jedné straně velký kulturní
rozkvět doby barokní a zároveň sterilitu tvorby jazykové a literární.
Důvody, proč první obrozenecká generace zvolila za základ novodobé
spisovné češtiny češtinu humanistickou neb yly vnitrojazykové, ale
ideologické a můţeme je hledat i v principech dobového klasicismu.
Dobrovský se obracel k době, kdy česky mluvili králové a šlechta. Dle
Miroslava Komárka (1995) dal Dobrovský přednost jazyku, v němţ
byl řád, před neustáleným dobovým územ.
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Moţná, ţe to nejlépe vystihl Fr. Cuřín (1985): „Soudíme, ţe
z hlediska vývojového nebylo frontální uplatnění názorů Pelc lových,
Nejedlého a později Dobrovského jediné přijatelné řešení.“ (Fr. Cuřín,
1985, s.198)
Jiný názor na stejné období má Dušan Šlosar „Opravdu v hodině
dvanácté se na scéně objevili obrozenci. (…) Josef Dobrovský,
skeptický vědec, se rozhodl uzákonit vyšší styl spisovného jazyka.
Nevyhovovaly mu k tomu účelu ani staré barokní gramatiky, které se
zdiskreditovaly neúnosnými novotvary.“ (D. Šlosar, 1992, s. 61)
Uvádíme, ţe mnohé novotvary v barokním období navrţené se neujaly,
ale jiné slouţí dodnes, například v lingvistické terminologii je to
dvojhláska, pád, příslovce, spojka.
Některá slova českého původu pronikla působením českýc h
řemeslníků i do rakouské němčiny, ze které se šířila i dále, jsou to
výrazy jako: Schmetten = smetana; Powidel, Klobasse, Krem,
Sliwowitz/Slibowitz.

Nyní je “kodifikace“ těchto slov v rukou

Evropské unie.
M. Komárek mluvil o řádu, kterému dával přednost Dobrovský.
Uvádíme zde názor V. Mathesia: „Kaţdá kultura je řád a princip řádu
je také v kaţdém kultivovaném jazyce… Lze stručně říci, ţe princip
řádu záleţí v pruţné stabilitě.“ (V. Mathesius,1932, s.14)
Nyní uvedeme názor F. Daneše: „Nemylme se, lidé ve své většině
– sami, bez nabízení, vybízení či vnucování – mají velmi silný sklon
hledat ve všem (nejen v jazyce a řeči) jistý pořádek.“ (F. Daneš, 1996,
s. 24)
A O. Uličný připomíná aktuálnost Gebauerovy výzvy “Šetřme
jazyka spisovného“ (Gebauer, 1893) … “šetřme ho ne kvůli němu
samotnému“, ale “pro dobrý pocit přirozeného stavu věcí i pro
kontinuitu naší kultury a civilizace“. ( O. Uličný, 1996, s. 62)
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Na závěr uvádíme názor Jana Chloupka (1996) „Český spisovný
jazyk představuje jedinou kodifikovanou a formálně uspořádanou
varietu

národního

jazyka,

slohově

rozrůzněnou

a

z hlediska

komunikační intence vysokou. Vaţme si ho.“ (J. Chloupek, 1996, s.
35)

2.5. Neoficionální komunikační postoj

J. Chloupek se v příspěvku z roku 1996 zabýval skutečností, jak
někdy bývá na veřejnosti oblíbené signalizovat v komunikaci postoj
neoficionální aţ antioficiózní, odpor k regulím a předpisům, tradičním
doporučením a školní autoritě. To se vztahuje na obsah i formu
komunikace. (J. Chloupek, 1996)
Dále na tato zjištění navazuje názor I. Nebeské (2003) „V
krajním případě se uţívání spisovného jazyka povaţuje za zradu na
přirozenosti, za neupřímnost, strojenost a dává se stejně jako jiné
konvence do těsné blízkosti takových jevů jako je přetvářka. “ (I.
Nebeská, 2003, s. 102) S určitou dávkou nostalgie musíme připustit,
ţe posílila-li prestiţ chování spontánního, sebeovládání na prestiţi
celkově ztratilo. Uměřené chování bylo v souladu s uvědomělým
uţíváním spisovného jazyka.

2.6. Zneužitý spisovný jazyk

Věra

Schmiedtová

(1995)

ve

svém

příspěvku

“Postavení

spisovného českého jazyka v současném kulturním klimatu“ připomíná
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dřívější snahu po spisovnosti u venkovských učitelů. Společenské
vrstvy, které dbaly na svou reprezentaci se řídily konvencemi ve
společenském chování i v uţití konvenčního jazyka tj. jazyka
spisovného.
Josef Škvorecký vysvětluje: „ … proč Blaţek a většina naší
literární generace byla … alergická na tzv. spisovnou a lahodnou
češtinu. Mlátili nám s ní totiţ o hlavu lidé, … kteří měli plná ústa lidu,
ale přitom nám bránili udělat v literatuře to, co charakterizuje celý její
moderní vývoj od Marka Twaina (…).“ (J. Škvorecký, 1990, s. 25)
V neformálních komunikačních situacích působí uţití spisovného
jazyka hyperkorektně. V 60. letech 20. století jsme proţívali kulturní
rozkvět, kdy se do centra pozornosti dostává autenticita proţitku.
Pouţití obecné češtiny v řeči hlavního hrdiny je spjato s překladem
známého Salingerova románu – Kdo chytá v ţitě.
Známé je ovšem uţ uţití obecné češtiny v Haškových Osudech
dobrého vojáka Švejka. Postavy jsou tím jemně odstíněné vzhledem
k jejich individuálním rysům i k jejich sociálnímu postavení. „U
hrdiny románu obecná čeština podtrhuje plebejskost j ako bázi jeho
postoje ke světu.“ (P. Mareš,1995, s. 235)
Jazykové prvky typické pro obecnou češtinu slouţily jiţ v první
polovině minulého století jako signál ţivotní autenticity. Pro Ivana
Blatného (1945) je “naslouchat hlasům činţáků“

přiblíţení poezie

ţivotu obyčejných lidí. Můţeme zde uvést i další básníky Skupiny 42,
Jiřího Koláře a Josefa Kainara, dále Nezvala, Seiferta, Škvoreckého, V
+ W, J. Suchého aj. Obecná čeština bývá často výrazem protestu
například proti exkluzivitě a dogmatismu. Mohli bychom snad
uvaţovat o protikladu dvou základních poloh bytí: té rebelantské proti
intelektuálnímu sebeovládání.
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2.7. Mísení spisovných a nespisovných prvků

F. Čermák (1993) nepovaţuje mísení spisovných a nesp isovných
prvků za střídání kódů. Tento jev interpretuje languově a pokládá to za
výraz kódu jediného – mluvené češtiny. Důraz klade na prostředky
lexikální, které jsou dokladem otevřenosti mluvené češtiny, nikoli na
morfologické. „Většina indeklibinabilií (…), ale stejně tak neutrální
formy autosémantik patří do obou variet (…) obhajovat přístup
k těmto velmi mnoha dalším tvarům jako k výlučně spisovným by mj.
vedlo k nutnému závěru, ţe Češi ve své mluvě vykazují rekordní
stupeň střídání kódů.“ (F. Čermák, 1996, s. 16)
„Velmi

výrazným

rysem

mluvených

projevů

je

uţívání

spisovných i nespisovných prostředků v rámci jedné promluvy, jedné
věty, často i jednoho slova.“ (I. Nebeská, 2003, s. 131)
Tento jev není omezen na nekultivované mluvčí/projevy či
pokleslou konverzaci. Mísení spisovných a nespisovných prostředků je
povaţováno za obvyklé.
Jak upozornil A. Stich (1981) v češtině jsou místa, ve kterých
spisovná varieta nemá slohově neutrální prostředek. Například: třemi
domy je kniţní, třema domama je nespisovné, podobně je to u bychom
a bysme.
Kdyţ

pouţíváme

tvary,

které

znějí

kniţně,

vede

to

k

“nemluvnosti“ spisovného jazyka. Pro češtinu je specifické, ţe norma
běţně mluveného úzu je rozkolísaná, ţe se v ní časti spatřuje oscilace
střídání kódů. Spisovná a obecná čeština si nejsou navzájem vzdáleny.
Na většině českého území přechází mnoho mluvčích „od spisovných
prostředků k nespisovným uvnitř jedné promluvy … .“ Kdybychom to
povaţovali za neţádoucí jev, vyřazovali bychom z jazyka nejlepší
stylisty. V mluvených projevech je akceptováno mísení prostředků
spisovných s nespisovnými.
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Prolínání

a

nesnadné

rozlišení

obou

variet,

spisovné

a

nespisovné, zvláště obecné, je vidět tehdy, podíváme li se na češtinu
prizmatem Jakobsonových šesti komunikativních funkcí. Funkce
expresivní, konativní a fatickou lze vztáhnout k češtině obecné, funkci
referenční, poetickou a metajazykovou k češtině obecné a spisovné. U
funkce pragmatické koreluje evaluativní sloţka výrazně s mluvou
nespisovnou, obecnou. „Spisovně jaksi nejde (…) sdělit druhému “že
je padlej na hlavu“.“ (F. Čermák, 1996, s. 16)
V psaných projevech je povaţována za závaznou spisovnost,
v mluvených je tolerováno mísení prvků spisovných a nespisovných.
Psanost – mluvenost je opozicí přirozenou a dá se říci, ţe ve srovnání
s tím je spisovnost – nespisovnost kritériem “umělým“, v českém
prostředí však uznávaným. (I. Nebeská, 2003)
I. Nebeská zároveň poznamenává: „Jako nevhodné, nepřiměřené
pociťují mluvčí z Čech jak tvary spisovné tak tvary nespisovné:
unavení

turisté

i

unavený

turisti;

s unavenými

turisty

i

s unavenejnejma či unavenýma turistama.“ (I. Nebeská, 2003, s. 132)
Otázka uţívání spisovné a obecné češtiny není třeba pohlíţet
konfrontačně.

Problematika

spisovné

a

obecné

češtiny

nemusí

navozovat situaci “bitevního pole“. (O. Hausenblas, 1995)
M. Hrdlička doporučuje: „Je zajisté vhodné, aby byl jinojazyčný
mluvčí jiţ v počátcích studia alespoň v hrubých rysech kvalifikovaně
obeznámen

s českou

jazykovou

situací,

se

stratifikací

českého

národního jazyka, s jeho teritoriálním rozloţením, s vhodností uţití
jeho jednotlivých variet v určitých komunikačních situacích.“ (M.
Hrdlička, 2005, s. 58)
Jinojazyčný mluvčí si nemůţe osvojovat oba útvary naší
mateřštiny souběţně, byl by to nerealistický poţadavek. V další části
naší práce se budeme m. j. věnovat učebním materiálům pro cizince a
zároveň i zastoupení obecné češtiny v nich.
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3. Metody výuky cizích jazyků
V podstatě existují dva protichůdné přístupy k učení cizích
jazyků. Důleţité je, která sloţka jazykové výuky je zdůrazňována jako
hlavní. Dle první metody je nejvhodnější formou výuka pod vedením
rodilého mluvčího, který se od svého rodného jazyka neodchyluje.
Protoţe touto tzv. “přirozenou metodou“ byly vyučované děti
v zámoţnějších rodinách, nazývala se někdy metodou guvernantskou.
Počátky přirozené metody bychom našli jiţ ve starověku, kdy se touto
metodou pod vedením řeckých učitelů učila římská mládeţ řečtině.
Quintilianus (1.st.n.l.) doporučoval učit děti řeckému jazyku
dříve neţ mateřštině, aby se dostavilo lepší porozumění vlastnímu
latinskému jazyku. Jednalo se o přímou metodu výuky. Tuto metodu
doporučoval Michel de Montaigne (1533 - 1592) a John Locke (1632 1704).

Přímé

osvojování si

metody

jsou

často

interpretovány

jako

obdoba

mateřského jazyka, ovšem zatímco dítě se učí

mateřskému jazyku spontánně, ţák se učí cizímu jazyku v řízeném
procesu. Pro dítě je mateřský jazyk první zkušeností, ale pro ţáka
tomu tak není, protoţe cizí jazyk je dalším dorozumívacím mediem.
Z toho vyplývá, ţe tzv. “čisté“ přímé metody reálně neexistují.
[Ke “spíše přímým metodám“ patří i metoda komunikativní,
která byla v roce 1982 prohlášena Radou Evropy za hodnou
doporučení ve výuce cizích jazyků, a je stále metodou dominující.]
Druhá metoda je gramaticko-překládací, které se pouţívalo ve
středověkých školách k učení latině. Zatím co první metoda (přímá)
chápe řeč jako určitý druh dovednosti, je u této metody (gramatickopřekládací) kladen důraz na znalosti gramatických pravidel a výjimek
z nich. Postupuje se převáţně deduktivním způsobem.
Kompromisní třetí metoda se nazývá metodou smíšenou nebo
metodou zprostředkovací. Je pouţíván souvislý text zajímavého
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obsahu. Cílem je vzbudit zájem ţáků o cizí jazyk a učitel pracuje
pomocí induktivní metody.

Povaţujeme za názorné uvést tyto příklady:
první příklad:

Učitel se zeptá: „Was ist das?“

ukáţe na stůl a

řekne: „Das ist ein Tisch.“
druhý příklad:

„Komm zur Tafel!“ atd. Učitel dává pokyny

v cizím jazyce.
třetí příklad:

Učitel mluví v cizím jazyce pokud je přesvědčen,

ţe ţáci v podstatě rozumějí.
(Radomír Choděra, 2006)
Za základ jazykové výuky můţeme povaţovat jazyk ve všech
jeho transformacích; jinak řečeno: „Paradigma racionálně koncipované
výuky, které dnes dominuje ve standardních podmínkách , se nemění.“
(R. Choděra, 2006, s. 108)
Nebudeme však vycházet z mylného očekávání cílového stavu
ţákovských cizojazyčných znalostí bez chyb. Neučíme dokonalému
jazyku, ale jeho jistému zjednodušení. K cílovému stavu ţáka patří i
jeho sebevědomí.

3.1. Vývoj metod výuky cizích jazyků

Počátky cizojazyčného vzdělávání spadají do období 3 000 let př.
n. l. (výuka sumerštiny pro Akkády). Druhou periodou je Egypt a
antické Řecko. Řekové hodnotili svůj jazyk hodně vysoko a ostatní
jazyky pokládali za barbarské. Třetím obdobím je starověký Řím.
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V aristokratických rodinách se svěřují děti do péče řeckých otroků a
učí se tak nejprve řečtině a aţ následně latině. Latina se dostává do
popředí společně s křesťanstvím, které latinu přijímá za svůj oficiální
jazyk. V římských školách se na rozdíl od předchozích období pouţívá
metoda překládání.
V 5. století se rozpadá Západořímská říše a nastává období, kdy
narůstá význam jazyků národních. Jiţ v 7. a 8. století nl. se
v latinských textech začínají objevovat glosy a zároveň dochází
k poklesu znalosti latiny. Císař Karel Veliký proto zasahuje a
doporučuje “návrat k pramenům“, k latinizaci.
Vznikají první univerzity: 1088 Bologna, 1200 Oxford; 1215
Paříţ.
Mezníkem v učení se cizím jazykům je renesance. Končí
středověk a zájem o cizí jazyky se m.j. z důvodu koloniální expanze
rozšiřuje. Nastává návrat k humanistické tradici, která spojuje tuto
dobu s antikou. Dochází k tříbení názorů na úlohu mateřského jazyka
při výuce jazyka cizího.
V 16. století je zaloţen jezuitský řád v roce 1540 Ignácem
z Loyoly (1491 -1556). Řád se vyznačuje propracovaným systémem
výuky a misijní cesty jezuitů vedou ke studiu nových jazyků. Jedním
z velikánů té doby je Michel de Montaigne (1533 - 1592) jeho názory
ovlivnily renesanční myšlení i filozofii francouzského osvícenství.
Montaigne

přichází

s koncepcí,

která

je

zaloţena

na

vlastní

zkušenosti. Jako malé dítě ho vychovatel naučil latinu, ale ve škole
(Collége de Guyenne) pak tuto aktivní znalost ztrácel. Proto
doporučuje při učení se cizím jazykům přímý k ontakt s rodilým
mluvčím.
V 17. století vystupuje řada pedagogů proti neúnosné délce
studia, jeho nepraktičnosti a jeho akademickému charakteru. (M.
Hrdlička, 2002)
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Nejvýznamnějším pedagogem své doby byl J. A. Komenský
(1592 - 1670). Byl první, který vytvořil systém didaktiky cizích
jazyků. Ve slovnících se didaktika definuje jako teorie vyučování
(odvozeno z řeckého

didaktikós

–

“obeznámený s vyučováním“,

“umějící vyučovat“). Termín “metodika“ (je odvozeno z řeckého slova
methodos – cesta k cíli).
V 17. století byl v Holandsku další významnou osobností René
Descartes (1596 - 1650), jenţ jako matematik postupoval při
poznávání věcí redukcí sloţitého na jednoduché a obtíţného na
zřejmé. „Úspěch matematické metody při zvládání přírody vnukl
myšlenku stejně metodicky budovat také vědu o společnosti.“ (Z deněk
Kalhous, Otto Obst, 2002, s.19)
J. A. Komenský odmítá Descartovu myšlenku mechanického
ovládání všeho s čím zacházíme. Učivo sice zjednodušil na podstatné
vztahy, přitom však zachovává osobní záţitek. “Nihil est in intellectu
quod non fuerit in sensu“ – “nic není v rozumu, co předtím nebylo ve
smyslech.“ Ţák se má nejdříve seznámit s věcmi a teprve pak se je má
naučit pojmenovávat. A jazyk cizí má následovat aţ po jazyku
mateřském, kterému Komenský vyhradil prvních šest let školní
docházky. Učitel by měl uplatňovat zásadu uvědomělého osvojování
látky, její přiměřenosti a v jejím osvojování zásadu postupnosti.
Vrcholným dílem J. A. Komenského z oblasti cizojazyčného
vyučování

je

teoretický

spis

Linguarum

methodus

novissima

(Nejnovější metoda jazyků), vydaný v roce 1648, v němţ si všímá i
mezijazykového transferu: „mateřský jazyk se stále vtírá do mysli a
přisvojuje si právo dávat zákony ostatním jazykům (…) příbuzné
jazyky si navzájem spíše překáţejí neţ jazyky od sebe vzdálenější. “
(J.A.Komenská, 1964, s. 82)
Ilustrovaná učebnice Orbis Sensualium Pictus (Svět v obrazech),
vydaná roku 1658, se stala vzorem pro uplatňování názorných metod
ve vyučování. Textová část je uspořádána do několikajazyčných
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sloupců, tento způsob byl napodobován a vedl k vydávání podobných
učebnic.
J. A. Komenský je proti metodě “snadno a rychle“ i proti tomu,
aby se učily dva jazyky současně. Přikláníme se k názoru, ţe význam
Komenského díla je epochální.
V 17. století je John Locke dalším filosofem, který si přeje, aby
se dítě začalo učit cizím jazykům aţ po zvládnutí jazyka mateřského.
Locke je propagátor přímé metody, tato je uplatňována na šlechtických
akademiích s pomocí programu, pro ně napsal filosof Leibniz.
Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778) propagoval osvojení cizího
jazyka formou přirozené výuky. Dívá se skepticky na výuku cizích
jazyků a odsouvá ji do doby, kdy si člověk uvědomí její potřebu, tak
jak to udělal hrdina jeho pedagogického spisu Emil.
Individualizovaná a exkluzivní výuka přímými metodami je na
konci 18. století a na začátku století 19. doplněna o metody nepřímé,
gramaticko překladové, které se uplatnily především ve školské
výuce. Vyuţívala se mluvnice ve spojení s cvičeními a překládalo se
z mateřského jazyka do cizího. Učení bylo mechanické a cílové
dovednosti se omezovaly na čtení a překlad. Za jednoho z průkopníků
této metody je povaţován J. V. Meidinger (1752 - 1822), jeho
Praktische französische Grammatik je učebnicí. Ţáci se učili podle
soustavné mluvnice spojené s cvičeními.
Ve druhé polovině 19. století se setkáváme s pracemi tří
významných reformátorů - Maxmilián D. Berlitz (1852 - 1921);
Francois Gouin (1831 - 1898) a Wilhelm Viëtor (1850 - 1918). Berlitz
School se udrţely ve Spojených státech dodnes. Výuku cizích jazyků
tehdy ovlivnila asociační psychologie. Zároveň jsou uplatněny zásady
názornosti a vyloučení mateřštiny. Učitel by měl učit ţá ky v cizím
jazyce myslet.
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Asociační psychologií byl ovlivněn i Francouz Gouin. Aby se
mohl člověk vyjadřovat slovy je třeba, aby po dostatečně dlouhé
“inkubační době“ proběhla přeměna vjemu v představu. Sémantická
dimenze je prioritní před sloţkou gramatickou. Propagátor přímé
metody Gouin rozvrhl činnost člověka do tří opakujících se cyklů,
skládajících se ze sérií (jsou to jednotlivé komunikační mikrosituace)
– odtud i název výuky – výuka sériová. Klíčovou roli v komunikaci
hraje sloveso.
W. Viëtor (publikuje pod pseudonymem Quousque Tandem )
oznamuje,

ţe

ve

vyučování

jazyků

musí

nastat

obrat:

“Der

Sprachunterricht muß umkehren!“ Poţadoval, aby se při vyučování
cizích jazyků vycházelo od skutečně ţivého mluveného jazyka a ne od
psaných

(literárních)

textů.

Jeho

odsudek

metody

gramaticko-

překladové způsobil lavinovitý nástup přímé metody.
Na počátku 20. století se prosazuje metoda smíšená (kompromis
mezi metodou přímou a gramaticko-překladovou). Metoda se nazývá
téţ zprostředkovací. Všímá si faktoru kulturologických a věnuje
pozornost auditivním a orálním dovednostem.
Do dějin vstupuje strukturalismus. O zavedení pojmu struktura se
zaslouţil Ferdinand de Saussure (1857 - 1913). Souhrn jeho přednášek
vydali jeho ţáci pod názvem “Kurz obecné lingvistiky“, do češtiny
přeloţil Fr. Čermák. Ze strukturálně zaměřených škol je nejdůleţitější
škola praţská (Praţský lingvistický krouţek), kodaň ská a americký
strukturalismus. Tento vznikal na základech poloţených Leonardem
Bloomfieldem a byl silně ovlivněn behavioristickou psychologií. Proto
také zaujímá ke gramaticko-překladové metodě kritický postoj.
II. světová válka přinesla potřebu vycvičit milionové armády.
Přední američtí lingvisté dostali během II. světové války úkol
vypracovat potřebné pomůcky, které do té doby neexistovaly.
Vznikaly instruktáţní filmy a byla posílena role didaktického
specialisty

(v

Americe

technologa

vyučování).

Členové

týmu
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připravovali vzdělávací program, učebnici nebo film, na zákla dě
obecné znalosti procesu učení. Programované vyučování je zaloţeno
na jasně stanovených cílech, tempo je určováno ţákem, kterému je
poskytována okamţitá zpětná vazba.

V 50. letech 20. století

pokračoval v rozvíjení behaviorální psychologie B. F. Skinner, a i
kdyţ programované učení všechny naděje nesplnilo, naučilo pedagogy
více si všímat procesu učení. Vedlo totiţ k úsilí o co nejpřesnější
formulování učebních cílů.
Ve vyučování cizím jazykům vyhlašovali američtí lingvisté pět
zásad, které jsou stále součástí celkové výukové koncepce.
1. jazyk je řeč, ne psaní
2. jazyk je soubor návyků
3. učíme jazyku, ne o jazyce
4. jazyk je to, co říkají ti, jejichţ je mateřštinou, a ne to, co by se někdo
mohl domnívat, ţe mají říkat
5. jazyky jsou různé
(Ed. Beneš, 1970)

V 50. letech se u nás didaktika orientovala na psychologii a
pedagogiku

sovětskou.

Bohuţel

to

přineslo

i

totalitní

způsob

organizace práce, který postihl sociální vědy i vědce samotné.
60. léta znamenala, jak známo, uvolnění a vlnu společenských
bouří v západních zemích, revoltující studenti poţadovali změnu
vztahu společnosti ke vzdělávání. Demokratizace systému školství
s sebou přinesla řadu sociálně reformních koncepcí vyučování.
V hodnocení výsledku učení je kladen důraz na zvládnutí látky,
sociální srovnávání je vnímáno jako nevhodné, chyba není prohřešek.
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V psychologii se vedle psychologie hlubinné a “klasické“
(behaviorální a kognitivní) uplatňuje “třetí síla“ – psychologie
humanisticky orientovaná, spjatá se jménem Carl Ranson Rogers.
Učení se týká celé osobnosti, je zapojena kognitivní i citová sloţka.
Jako protiklad mechanického pojetí se zdůrazňuje to, co je osobně
významné pro toho, kdo se učí. V tomto smyslu je také chápán
vzdělávací proces, který nemůţeme redukovat, učení je vţdy aktivní,
je zdůrazňován aktivní výběr. Vedle struktury pojmů a zákonů je pro
učení nenahraditelný ţivý příběh, který nelze nahradit rozborem
problému.
V posledních desetiletích 20. století se převaţující část ţáků
vzdělává ve školách “hlavního proudu“, přestoţe vzniká mnoho
alternativních projektů výuky. Jak uvádí Z. Kalhous a O. Obst (2002),
rostly obavy z konkurence nových, dynamických ekonomik, jejichţ
symbolem se stalo spotřební zboţí z jihovýchodní Asie. Vzdělávací
systém začíná rozpracovávat nový přístup, který bude poskytovat
kompetence, dovolující konkurovat. Západoevropské země se spojují
k velkorysému projektu jednotné Evropy.

3.2. Komunikační metoda, její kořeny a principy

Vzdělávací

systém

začíná

rozpracovávat

nový,

účinnější

přístup, který bude poskytovat kompetence, dovolující konkurovat.
Lingvista

D.

Hymes

(1972)

přichází

s pojmem

komunikační

kompetence, jedná se o schopnost mluvčího produkovat jazykově
správné věty, působící v daných podmínkách dojmem obvyklosti. To
znamená, ţe není myšlena jen schopnost mluvčího produkovat
gramaticky správné věty, mluví se o smysluplné komunikaci. Vše, co
je zaměřeno výlučně na jazykový kód, je “nekomunikační“.
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Na počátku 70. let dochází v lingvistice ke změně paradigmatu,
je označován jako komunikačně-paradigmatický obrat. Do středu
zájmu

se

posouvá

samotná

komunikace

včetně

neverbáln ích

prostředků. V lingvistice se objevují příslušné nové pojmy. V pojetí
komunikační kompetence můţeme rozlišit tři různé přístupy. M.
Canale a M. Swain (1980) vyčleňují tři sloţky:
a) kompetence gramatická (jazykový kód)
b) kompetence sociolingvistická (sociální dimenze výpovědi)
c) kompetence strategická (strategie verbální i neverbální povahy)

S. Moirandová (1982) uvaţuje o:
a) sloţce jazykové
b) sloţce diskurzní (uţívání různých typů výpovědí)
c) sloţce referenční (široce pojímané reálie)
d) sloţce sociokulturní (jinojazyčný mluvčí je obeznámen
s pravidly a normami společenského styku)

J.

van

Ek

(1993)

představuje

třetí

pojetí

komunikační

kompetence, podle něj se tento pojem skládá ze šesti dílčích
kompetencí:
a) kompetence jazyková
b) kompetence sociolingvistická
c) kompetence diskurzní (vhodná strategie při produkci a
recepci
nejrůznějších typů textů v různých funkčních stylech)
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d)

kompetence

strategická

(náleţité

nakládání

s nabytou

znalostí
jinojazyčného kódu)
e) sociokulturní kompetence
f) společenská (kompetence asertivní)

Komunikační metodu tedy můţeme charakterizovat jako:
a) komplexní - ústní a písemné vyjadřování
b) adresnou - pozornost se obrací k jinojazyčnému jedinci, k jeho
komunikačním potřebám a prioritám, vyučující je jeho partner a
konzultant
c) uţitečnou - pragmatické zaměření výuky, práce s autentickými texty,
cílené učení se jazyka nikoli o jazyce, princip uţitečnosti se nemá
zaměňovat s nevhodným zjednodušováním látky
(M. Hrdlička, 2009)

Při respektování relevantních atributů komunikační metody
bychom mohli konstatovat, ţe v současné době neexistuje ve výuce
jazyků lepší přístup.
Moţná úskalí spočívají v tom, ţe označení komunikační se
někdy stává synonymem lehkého a bezproblémového, povrchního
přístupu.
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3.3. Náležitě prezentovaný gramatický systém

“Ohebný“ charakter našeho jazyka ovlivňuje způsob prezentace češtiny
jako cizího jazyka. Postupy vhodné pro analytické jazyky se nedají vţdy
uplatnit, v češtině se všechno mění. Přenášení postupů z výuky angličtiny na
češtinu jsme si všimli v článku manţelů Malinovských: „Jde to jinak?“
v časopise Čeština doma a ve světě (č. 1 a 2/2004). Tito autoři učebnice češtiny
pro anglicky mluvící studenty přistoupili na poţadavky redaktorů na
zjednodušení sloţité gramatiky češtiny. V článku je také zmíněna nevelká –
“minimální“ - gramatická výbava amerických studentů.
M. Malinovský (1995) doporučuje pro počáteční fázi učení se češtiny
obraty typu John, I saw him yesterday – John, viděl jsem ho včera. Redukce
gramatiky je prezentována na větách typu: Pan Svoboda – neznám, pokročilejší
studenti pak tvoří věty Pan Svoboda – toho neznám.
Jak uvádí Jiří Rejzek (2004) v článku “Jde to všelijak, ale…“, autoři zde
počítají s tím, ţe studenty naučí akuzativní tvary osobních a ukazovacích
zájmen, aby se mohli vyhnout akuzativu jmen, který je přitom jednodušší. J.
Rejzek to povaţuje za sotva přijatelné.
Jestliţe ve výkladu ignorujeme existenci pádového systému, míra
zjednodušení překročí únosnou mez. „Je dobré podotknout, ţe studenty
většinou odradí absence systému a fungujících pravidel pro uţívání jazyka,
který se učí.“ (J. Rejzek, 2004, s. 74)
Systémovost v cizojazyčné výuce tolik poţadovanou komunikativnost
nejen nevylučuje, ale naopak výrazně posiluje.
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4. Učebnice
Učebnici lze charakterizovat jako základní vyučovací a učební
prostředek. Ke zkvalitnění vzdělávacích výsledků přispívá dostupnost
a kvalita učebnic. Učebnice vymezují rozsah a obsah učiva a poskytují
podklady pro vypěstování intelektuálních a praktických dovedností. Z.
Kalhous a O. Obst (2002) charakterizují učebnice z hlediska vztahu
procesu výuky jako model scénáře vyučovacího procesu. Jedná se o
prostředek komunikace ţáka (i učitele) s učivem. Z hlediska struktur
cílů procesu výuky si všímáme funkce didaktické, kterou dělíme na
informativní, formativní (osvojené vědomosti a dovednosti se stávají
vnitřními hodnotami ţáků) a metodologickou (ţáci si osvojují metody
poznání).

4.1. Struktura učebnice

Učebnice cizích jazyků se obvykle člení na tématické okruhy a
lekce. Témata zahrnují učivo spolu lexikálně související, mohou být
rozvrţena do několika lekcí. K upevňování znalosti učiva slouţí
opakovací lekce. Na začátku učebnice bývá zařazován audioorální
kurz. Na konci učebnice nacházíme abecedně utříděný překladový
slovník s lexikem obsaţeným v textech a také stručný přehled
gramatiky (probraného mluvnického učiva).
Grafická úprava zdůrazňuje hlavní myšlenky učebnice. Je
charakterizována členěním textu a jeho barevným odlišením. Pomocí
ilustrací, tabulek a jejich schémat se dosahuje přehledné orientace.
V konkrétní struktuře lekcí bývá zdůrazňováno několik hledisek :
jazykové, komunikační a hlediska motivace a aktivity ţáků. Jednotlivé
lekce, obsahující komponenty učiva, jsou integrovaným celkem
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obsahujícím výchozí text, slovní zásobu a její utřídění, gramatické,
fonetické a pravopisné jevy, soustavu poslechových cvičení a
doplňkové texty.
V jednotlivých

učebnicích

nacházíme

různá

uspořádání

komponentů. Texty bývají monologické a dialogické a oba tyto typy
by měly být vyváţené. Souvislé texty slouţí k nácviku čtení, tvoření
otázek a odpovědí a k reprodukování obsahu. Dialogy slouţí k rozvoji
komunikace a k nácviku uţívání cizího jazyka v běţných ţivotních
situacích. Při výběru gramatického učiva a slovní zásoby je kladen
důraz na soulad osnov učiva s hledisky frekvence a upotřebitelnosti.
Soustava cvičení je zaměřena na osvojení jazykových prostředků a
řečových dovedností. Do učebnice jsou zařazovaná fonetická cvičení
pro

procvičení

zvukové

stránky

jazyka.

Někdy

se

setkáváme

s doplňkovými texty literárními, zeměpisnými a kulturně historickými.
Pomůckou

pro

učitele

jazykové

výuky

je

metodická

příručka

poskytující informace o koncepci učebnice.
Mluvnice cizího jazyka jako didaktický materiál slouţí jako
norma cizího jazyka. Grafické zpracování by mělo podporovat jasnost,
přehlednost a srozumitelnost vysvětlovaných gramatických jevů.
Výklady mluvnice jsou většinou formulovány v mateřském jazyce a
zároveň jsou opatřeny českým překladem.
Slovník je nezbytnou součástí kaţdé cizojazyčné výuky,
pokročilým studentům se doporučuje práce s výkladovými slovníky.
(Z. Kalhous, O. Obst, 2002)
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5. Osobnost učitele a žáka

Nároky na cizojazyčného učitele jsou značné. Učitel by měl být
osobností ve smyslu lidském i profesním. Řečeno jinými slovy, jeho
odborné připravenosti a lidskému profilu je připisován zásadní
význam. Učitel má autoritativní roli, je odpovědný za všechny činnosti
ve výuce, kde je zdrojem relevantních jazykových informací. Mimo
jeho role didaktické je i tvůrcem příjemné atmosféry, která je pro
komunikaci s ţákem klíčová.
V centru jazykové výuky stojí ţák se svými jazykovými cíli a
očekáváními. Ţák nemůţe být k učení přinucen, ale můţe a má být pro
ně získán. Proces výuky začíná oblibou či neoblíbeností vyučovacího
předmětu a vrcholí interakcí s učitelem.
„Učinit z ţáka, jako objektu vyučování, opravdový subjekt
učení je jedním z nejdůleţitějších úkolů učitele.“ (Fr. Malíř, 1990, s.
19)
Názor J. Henricha (1998) je velmi odlišný. Je přesvědčen o tom,
ţe “vůle učit se“ je důleţitější neţ motivované „učím se, protoţe mě to
baví“. A dodává, ţe zatímco s vyhasnutím zájmového zaujetí pro
studium jazyka vyhasíná i motiv učení, vůle učit se dokáţe překonat i
situační krizi.
Pozitivní motivace, chuť učit se, je jedním ze základních
předpokladů získání znalosti cizího jazyka. Vyučující sehrává v tomto
procesu nezastupitelnou roli. Propracované metodické návody a
doporučení by se míjely účinkem, kdyby student pociťoval, ţe
vyučujícímu na jeho jazykovém pokroku nezáleţí. Bez aktivní práce
ţáka, bez začlenění celé jeho osobnosti do vyučovacího procesu
nemůţe být dosaţeno uspokojivých výsledků.
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6. Spisovnost a nespisovnost češtiny ve výuce
češtiny jako cizího jazyka

Potřeba zahraničních studentů učit se spisovnou i obecnou
češtinu jiţ byla zkoumána (Hana Hrdličková, Milan H rdlička, 1996).
V tomto výzkumu bylo zjištěno, ţe studenti si uvědomují rozdíl mezi
češtinou v běţně mluvené komunikaci a češtinou spisovnou. Zároveň
shodně konstatují, ţe se potřebují o obecné češtině něco dozvědět.
Někdy byla znalost obecné češtiny pociťována jako nutnost –
studentka z Japonska uvádí (je zde 5 let): „Mám pocit, ţe bych se
nedovedla kamarádit dobře s rodilými mluvčími, kdyţ mluvím jenom
spisovně.“ Švýcar (5 let): „Přece se obecná čeština neliší tolik od
spisovné češtiny, aby se cizinec, jsa (!) v Čechách, brzy nezvykl na tu
obecnou češtinu… “
Zájem zahraničních studentů o výraznější zařazení obecné
češtiny do kurzů lze očekávat od Evropanů, zvláště od slovanských
mluvčích, a od pokročilejších studentů. Základním útvarem při výuce
cizinců zůstává spisovná čeština, uzavírají autoři výzkumu.
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7. Interference

Jedním z nejznámějších psychologických problémů v osvojování cizích
jazyků je interference, kterou zaznamenal, aniţ by ji takto pojmenoval, jiţ J. A.
Komenský.
Jako mluvčí budujeme jazykový projev a jako posluchači provádíme
jeho jazykovou dešifraci z pozic návyků v mateřštině.
Schopnost neuvědoměle přenášet osvojenou strukturu na jiné jazykové
materiály při analogickém mluvním záměru se nazývá pozitivní transfer.
Neţádoucí je negativní transfer, je to bezděčné aplikování struktur jiţ
naučených (v našem případě mateřštiny) na nový materiál. Negativní transfer
se překonává relativně snadno u dětí před jejich 10. rokem. Je proto vhodné,
aby se s osvojováním cizího jazyka začalo v raném věku.
Při studiu cizího jazyka se chybuje v tom, co je od mateřského jazyka
odlišné (neslovanští mluvčí mají potíţe se slovesným videm), ale i v tom, co je
podobné (pro Slovany je to české skloňování).
Problematika bilingvní interference přesahuje rámec našeho zkoumání.
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8. Obecná čeština ve vybraných učebnicích
češtiny pro cizince

Po roce 1989 zájem o studium češtiny jako cizího jazyka prudce
stoupl, a tomu se přizpůsobila i nabídka učebních materiálů. Například
výběrová bibliografie učebnic základního kurzu a gramatik od roku 1966
uvedená v příručce Karly Hronové obsahuje 55 titulů (K. Hronová, 2009, s.
101-103). Aktuální nabídka největšího knihkupectví v ČR Paláce knih Luxor
(www. http://www.neoluxor.cz/, [cit. 14.08.2010]) zahrnuje 52 učebnic češtiny
pro cizince. Vzhledem k velkému mnoţství publikací musíme zvolit kritérium
výběru titulů, jejichţ popisu se budeme dále věnovat. Za relevantní v daném
případě povaţujeme rozšířenost učebnice a její oblíbenost pro výuku cizinců.
Průzkum v tomto směru jiţ byl uskutečněn v diplomové práci Jekatěriny
Romaševské (J. Romaševská, 2008). Dotazování 70 jazykových škol a
několika soukromých učitelů češtiny ukázalo, ţe se pro výuku cizinců
nejčastěji pouţívají následující publikace:

1. New Czech Step by Step (L. Holá): 28 respondentů.
2. Communicative Czech (I. Rešková-Bednářová, M. Pintarová): 18 respondentů.
3. Chcete mluvit česky? (E. Čechová, H. Trabelsiová, H. Putz): 13 respondentů.

Pokusíme se zhodnotit, jakým způsobem uvedené učebnice pojímají
současnou češtinu se zřetelem k prezentaci obecné češtiny.
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8.1. New Czech Step by Step (L. Holá, 2006)
Učebnice New Czech Step by Step je popisovaná autorkou jako
„výukový

program

češtiny

pro

cizince“

(www.

http://czechstepbystep.cz/cz/publikace/publikace_uvod.htm, [cit. 14.08.2010]).
Musíme uznat, ţe forma, kterou je učebnice pojatá, je uţ na první pohled
netradiční: počínaje grafickou úpravou a konče internetovou podporou a
zpětnou vazbou. Snadná dostupnost příručky pro učitele a jednoduchost celé
koncepce ji zřejmě vynáší na vrchol popularity mezi studijními materiály
uţívanými v jazykových školách.
Učebnice je členěna do 20 kapitol, obsahuje gramatickou přílohu
(základní gramatické termíny, tzv. falešné přátele; pravidla české výslovnosti,
základní tabulky českého skloňování a časování atd. a navíc poučení o podobě
obecné češtiny a velmi stručný přehled českých dějin), slovník a klíč ke
cvičením. V úvodu je charakterizovaná jako „praktická a komunikativní
učebnice současné češtiny na bázi angličtiny“ (L. Holá, 2006, s. 4). Za cíl
učebnice si autorka klade „schopnost co nejdříve mluvit a rozumět česky“,
nikoliv schopnost jazykového bádání, a vzápětí upozorňuje na zjednodušení
některých gramatických jevů, „aby se zpřístupnily základní principy a struktury
jazyka“. (Tamtéţ.) Předpokládáme, ţe zjednodušení gramatiky jazyka v rámci
komunikativního přístupu nemusí vţdy být optimální cestou: ačkoliv
zredukování počtu gramatických vzorů na typické pravděpodobně pomůţe
začátečníkovi si rychleji zapamatovat správné koncovky, domníváme se, ţe
v budoucnu zkomplikuje navázaní pokročilejší úroveň a nejspíš způsobí
zpomalení v procesu studia cizího jazyka.
Struktura jednotlivých lekcí je vcelku vyváţená, ale není stereotypní,
jednotlivé součásti dialog, text ke čtení, konverzační fráze, gramatická teorie a
slovník nejsou uspořádané v kaţdé lekci stejně, i kdyţ jejich sled má určitý řád.
Nejčastěji po úvodních konverzačních frázích přichází gramatická teorie,
dialog a nakonec jednotlivé lekce uzavírá slovníček doplněný malým
obrázkovým slovníkem nebo návodem k procvičování lexika.
Úloha obecné češtiny v této konverzačně laděné učebnici není
podceňovaná. První informace o ní přichází hned na začátku učebnice na
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stránce 7 v rámci nejčastěji pokládaných otázek. Nacházíme zde velmi stručné
vysvětlení existence dvou jazykových variet (autorka se nevyhýbá tomuto
lingvistickému termínu) a odkaz na součást gramatické přílohy, která má
studentovi názorně ukázat podobu obecné češtiny. Přítomnost stručného
historického výkladu nelze ohodnotit jinak neţ kladně, avšak zcela zde chybí
poučení o současné jazykové situaci.

V příloze „Colloquial Czech: Obecná čeština“ na s. 221 se nalézá
objemný text s obecně českými prvky, který bude pro studenta začátečníka
zcela
jistě

nečitelný a nesrozumitelný.
Na stejné stránce je přehled nejtypičtějších rysů obecné češtiny, který
přináší nekompletní a občas i nepravdivé informace.
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Upozorníme například na „nejtypičtější“ rysy v lexiku, mezi něţ se
dostává „anglina=angličtina“, s čímţ nelze souhlasit, protoţe „angličtina“ je
primárně pojmenování jednoho ze světových jazyků, kdeţto „anglina“ se
pouţívá v kontextech souvisejících s výukou tohoto jazyka; nelze říct „můj
mateřský jazyk je anglina“. Popis syntaktických jevů je nedostatečný, pro
studenty nesrozumitelný. Vyjmenované interjekce patří především do
mluveného projevu, nikoliv specificky do obecné češtiny.
Situaci poněkud napravuje precizně zpracovaný přehled skloňování
podstatných a přídavných jmen v protikladu „standard Czech“ vs. „colloquial
Czech“ na stránkách 222-223. Je velmi názorný a dobře srozumitelný. Odkaz
na tento přehled najdeme u kaţdého jednotlivého popisu pádů v průběhu celé
učebnice.
Během výkladu L. Holá občas zaměňuje pojmy „obecná čeština“ a
„hovorová čeština“. Tak příloha „colloquial czech“ je česky nazvaná „obecná
čeština“ a zároveň v seznamu zkratek na stránce 8 stojí „coll. = hovorově
/colloquial“. Příkladem nerozlišování hovorových a obecně českých tvarů je
komentář ke konjugaci na stránce 35:
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Obecně české morfologické rysy autorka integruje do běţného
gramatického výkladu. Ačkoliv se daná učebnice vyznačuje propracovaným
grafickým značením, obecné češtině se ţádného specifického znaku nedostalo.
V popisu osobních zájmen se autorka nezmiňuje o moţnosti výskytu
protetického „v“ (ani u výkladu prepozice „o“ na s. 150), ale na téţe stránce (s.
14) v konjugaci slovesa „být“ uvádí

. U adjektiv L.

Holá přidává poznámku upozorňující na moţný výskyt tvaru „dobrej“ v obecné
češtině (s. 25).

Na téţe stránce v přehledu ukazovacích zájmen se nespisovný tvar
uvádí vedle spisovného zcela bez komentáře k vhodnému uţití.

Do

slovníku

určeného

pro

začátečníky

nečekaně

a

velmi

nesystematicky autorka zavádí některé hovorové tvary. Na konci první lekce
v obrázkovém slovníku na stránkách 19-20 se objevuje „chléb, chleba“. Pokud
jde o snahu zachytit podobu slova běţnou v současné konverzaci, bylo by
velmi vhodné další varianty uvést i v několika následujících případech, např.
„káva - kafe“, „jablko - jabko“. Z nepochopitelného důvodu se však na téţe
stránce objevuje „knedlík, knedlíky“.
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O několik kapitol dál se v základním slovníčku objevuje hovorové
„obývák“ jako jediná uvedená podoba tohoto slova bez stylistického komentáře
(s. 82).
Ve slovníku, který je uveden na konci učebnice (s. 241-254), se pouţívá
označení „coll.“, překlady těchto slov do angličtiny jsou většinou neutrální, i
kdyţ se občas objeví téměř stylisticky ekvivalentní varianty. Touto zkratkou
jsou zde opatřena následující slova: barák - house; díky - thanks; esemeska SMS; jasně - clearly, sure; jó - yes, yeah; kafe - coffee; kluk - boy; lidi people; Měj se! Mějte se! - Have a nice time; polívka - soup; strejda - uncle;
textovka - sms. Z takto extrahovaného seznamu je znovu patrné, ţe L. Holá
neuţívá pojmu „colloquial“ důsledně pro obecnou češtinu, ale i pro hovorovou
a někdy mylně značkou „coll.“ opatří i neutrální prostředky (kluk).
Za velký přínos učebnice New Czech Step by Step povaţujeme
upozornění studentů na existenci variet spisovná vs. obecná čeština, zařazení
stručného historického úvodu vysvětlujícího vznik těchto variet. Naopak
negativně hodnotíme absenci komentáře k současné jazykové situaci a
nedůsledné uţití pojmu „colloquial czech“.
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8.2. Communicative Czech (I. Rešková-Bednářová, M.
Pintarová, 1995)

Učebnice Communicative Czech obsahuje fonetický úvod, 12 kapitol
(lekcí), z nichţ poslední je opakovací a rozsáhlé přílohy: klíč ke cvičením,
libreto k audionahrávkám, gramatická pravidla a slovník. Jak se uvádí
v předmluvě k této učebnici, její hlavním cílem je „... aby studenti zvládli
autentickou, komunikativní češtinu“. Všechny lekce mají jednotnou strukturu.
Na začátku lekce je text/dialog (poslech nebo čtení) a úkoly ověřující
porozumění a schopnost samostatného projevu na toto téma dle vzoru.
Následuje prezentace gramatiky v podobě přehledných tabulek a gramatická
cvičení. Většina lekcí obsahuje část „čtení“, která je orientovaná na práci
s textem a slohové úkoly (např. napište dopis/vyprávění). Jednotlivé lekce
uzavírá poslechové cvičení a česko-anglický slovníček.
Na rozdíl od učebnice Czech Step by Step, která upřednostňuje rozvoj
komunikačních dovedností studentů a neklade velké nároky na gramatickou
kompetenci, učebnice Communicative Czech prezentuje rovnoměrnější
rozloţení studijních aktivit a nabízí různé typy jak lexikálních, tak i
gramatických cvičení. A tedy v porovnání s Czech Step by Step nechává
výrazně větší prostor pro procvičování gramatiky v rámci relativně omezeného
základního slovníku.
Vzhledem k tomu, ţe název učebnice obsahuje slovo communicative
předpokládáme, ţe se v ni podobně jako v učebnici Czech Step by Step objeví
alespoň náznak obecně českých lexikálních a morfologických rysů a patřičný
komentář k otázce „české diglosie“.
Rozbor této učebnice však ukázal, ţe obecné češtině se zde nevěnuje téměř
ţádná pozornost a jednotlivé její prostředky jsou uvedeny značně
nesystematicky.
Pojem „colloquial czech“ se ve výkladu pouţívá (např. s. 234), ale není
nikde definován. Popis české jazykové situace rovněţ chybí.
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Hláskoslovné rysy specifické pro obecnou češtinu se v učebnici nepopisují
(např. se při popisu adjektiv neuvádí velmi frekventovaná koncovka –ej, u
předloţky –o chybí upozornění na její obecně českou variantu s protetickým v
–vo).
Morfologické jevy příznačné pro OČ se v učebnici neuvádí (např. při
konjugaci slovesa být se neupozorní na obecně českou moţnost uţití
v 2.os.sing seš/jseš, u reflexivních sloves v minulém čase chybí komentář
ohledně obecně českého jsi se na místě spisovného ses). Poněkud zavádějící je
absence komentáře ke koncovkám uvedeným v 3 os. pl. při výkladu konjugace:
dělají, mluví, studujou/í.
Odlišení výrazů poněkud neformálnějšího rázu se objeví jen jednou, a to
v případě pouze dvou výrazů, hrozný hlad a fakt dlouhý den (s. 99). Výjimečně
u některých slov najdeme jejich ne zcela spisovnou variantu, která se uvádí
vedle spisovného lexému, ovšem bez vysvětlujícího komentáře ke vhodnosti
uţití. Např. chleba, chléb (s. 52), obývací pokoj (obývák) (s. 120).
Učebnice Communicative Czech uvádí jen některé obecně české jevy, a to
spíše náhodně a bez příslušného komentáře, a tedy ve velké míře nevyhovuje
nárokům na komunikační učebnici, protoţe opomíjí neformální komunikaci.
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8.3. Chcete mluvit česky? (E. Čechová, H. Trabelsiová, H.
Putz, 1993)

Učebnice Chcete mluvit Česky? se v úvodu prezentuje jako příručka
„designed specially for English-speaking foreigners“. Na stejné stránce (s. 5)
však najdeme poznámku o tom, ţe byla přeloţena z němčiny: „This textbook
has been originally published in German version and has been translated to
English ...“. Co do zvolené metody výuky - řadí se mezi tzv. „konverzační“
učebnice: „The main principle of our textbook, in the contrary, is
communication - you will learn the principles of Czech by means of the
conversational method. Following this method, you will be able to use the
language in all spheres of social life ...“.
Pojem „colloquial Czech“ v této učebnici nenajdeme, prezentuje téměř
výhradně češtinu spisovnou a ţádný komentář upozorňující na současnou
jazykovou situaci neudává. V některých případech obecně české jevy uvádí, ale
bez patřičného komentáře, jen jako variantní. V rámci konjugace slovesa být (s.
25) uvádí tvar „jseš“. U konjugace sloves narazíme na několik nespisovných
koncovek, ale rovněţ bez komentáře (s. 41).
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Koncovka -ej ve výkladu adjektiv překvapivě není zmíněna vůbec (s.
30).
Ve slovníku na konci učebnice nenalezneme téměř ţádné stylisticky
příznakové lexémy, zajímavostí je snad jen, stejně jako v New Czech Step by
Step, nečekaně uvedená varianta „chléb, chleba“ (s. 382).
Daná učebnice, ačkoli se hlásí ke konverzační metodě, nejspíše cíleně
zavrhuje zařazení do výuky nespisovných nebo hovorových jevů. Tím sice
docílí osvojení si studentem češtiny v podobě spisovné, ale působí strojeně a
neautenticky. Takový přístup povaţujeme za daň pedagogické koncepci a
oceňujeme přinejmenším důslednost, se kterou se autoři vyhýbají otázkám
obecné češtiny. Přesto se domníváme, ţe by konverzační učebnici neuškodil
vhodný komentář k otázce současné jazykové situace, který by pomohl
jinojazyčnému studentovi obstát v konfrontaci s (nejen) praţskou realitou.

Rozbor vybraných učebnic češtiny pro cizince ilustruje radikálně
rozdílné přístupy k zapojení nespisovné/hovorové češtiny do výuky: od
poněkud chaotického nasazení „colloquial czech“ v učebnici Lídy Holé aţ po
její ignorování v učebnici Elgy Čechové. Domníváme se, ţe je velmi důleţité
najít v této otázce střední cestu: upozornit studenty na existenci dvou kódů
češtiny, ale zároveň nepřetěţovat je nadbytečným mnoţstvím obecně českých
lexémů a jevů, které jsou pro začátečníky nevhodné a pravděpodobně se do
jejich aktivní slovní zásoby dostanou aţ praxí.
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9. ZÁVĚR

Ve své práci zaměřené na popis současné jazykové situace a na
její lingvodidaktické dopady jsem se pokusila nejprve popsat českou
jazykovou situaci. Všímala jsem si stratifikace českého národního
jazyka, problematiky češtiny spisovné a nespisovné.
Od jinojazyčného mluvčího se neočekává, ţe bude uţívat
substandartního kódu. Očekává se od něj vyjadřování spisovné .
Poţadavek, aby si cizinci osvojovali oba útvary češtiny průběţně, se
nám jeví jako poţadavek idealistický. Ţivelný průnik obou útvarů
můţe situaci komplikovat. Proto by se mělo zastoupení obecné češtiny
v učebních materiálech pro cizince prezentovat kvalifikovaně.
V kapitole „Obecná čeština ve vybraných učebnicích češtiny pro
cizince“, jsme představili tři nejpouţívanější učebnice češtiny pro cizince,
ilustrující rozdílné přístupy k výuce nespisovné češtiny. Myslíme si, ţe je
velmi dobré upozornit studenty na existenci dvou variet českého národního
jazyka, není však dobré je přetěţovat.
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