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Mezi základní lingvodidaktické otázky prezentace národního jazyka jako jazyka cizího 

(cílového) patří přednostní a koncepční volba jeho určitého útvaru určeného k cizincovu 

primárnímu osvojení. Nejinak je tomu i v případě výuky češtiny pro jinojazyčné mluvčí. 

Zmíněná problematika je s ohledem na stratifikaci naší mateřštiny a na dosti 

rozjitřenou situaci v otázkách s ní spjatých o to aktuálnější a složitější. Do této polemické 

oblasti – to je třeba ocenit – spadá i téma disertační práce kolegyně Bulejčíkové. Jejím 

hlavním cílem je: „… zjistit, kterou varietu českého jazyka cizinec skutečně potřebuje.“ (s. 6) 

Na tuto otázku není jednoduché najít jednoznačnou a obecně přijatelnou odpověď. 

Má to být běžně mluvená čeština? (Viz např. s. 56) Útvar nestrukturní, obtížně 

uchopitelný a popsatelný, rozkolísaný, amorfní, s četnými regionálními, generačními aj. 

specifiky? Má být jinojazyčný mluvčí při užívání češtiny záměrně veden k míšení kódů? 

Nikoliv. Je zřejmé, že tudy cesta nevede. Tento poznatek však vyplývá spíše z dlouholetých 

pedagogických zkušeností, ne tak z předložené disertační práce. Jakým způsobem by v 

případě takového nepřehledného chaosu chtěla autorka řešit kupř. otázku standardizovaného 

testování? Jako vhodnější se jeví učit jinojazyčného mluvčího – ovšem až od od určité úrovně 

komunikační kompetence v češtině  (B2) – vědomému a záměrnému střídaní kódů (variet).  

Ve výuce cizích jazyků už dlouho platí léty ověřená zásada, že se cizinec zpravidla učí 

prestižní varietě toho kterého národního jazyka. V případě naší mateřštiny tedy češtině 

spisovné. Proč? Odpověď je prostá. Protože se jedná o útvar celonárodní, očekávaný a 

náležitý v důležitých komunikačních sférách a oficiálních situacích (státní správa, 

veřejnoprávní sdělovací prostředky, školství, odborné publikace aj.), jde o strukturní útvar 

relativně dobře popsaný na všech jazykových rovinách a plánech (i v učebních materiálech 

češtiny pro cizince), jde o varietu, jejíž užití je od cizince tolerováno i v komunikaci 

neoficiální. Je třeba rovněž zdůraznit, že je z cizincovy pozice podstatně snadnější přechod od 

češtiny spisovné (SČ) k obecné, OČ (příp. k dalším nespisovným varietám) než postup 

opačný. O těchto záležitostech už bylo nemálo napsáno, očekával bych proto v tomto směru 

podstatně bohatší odkazy na relevantní odbornou literaturu i vyváženější prostor věnovaný 

argumentaci stoupenců a odpůrců neintervencionalismu. 

Pokud jde o odbornou úroveň disertační práce, lze konstatovat, že je napsána 

odpovídajícím způsobem, i když je možné – je to dáno zvláště polemickou povahou tématu – 

mít na určité pasáže jiný náhled. Za podnětnou a zajímavou považuju osmou kapitolu (Reálná 

komunikace mezi cizinci a českými mluvčími), za rozumná a uvážená pokládám autorčina 

lingvodidaktická doporučení v kapitole deváté. Nelze ovšem ani nemít některé kritické 

poznámky a připomínky. 

Velmi nesourodě (ve vztahu k řadě pasáží i k závěru práce) působí např. konstatování 

na s. 23 („Odhlédneme-li od problematiky terminologie a nahlédneme-li naopak do povědomí 

českých mluvčích, vidíme, že Češi mají jasnou představu o tom, jak spisovná čeština vypadá, 

které prvky do ní patří a které nikoli.“) Domnívám se, že „jasnou představu“ nemívají ani 



bohemisté, natož naši ostatní spoluobčané, kde lze v řadě případů hodnotit situaci jako více či 

méně tristní. 

Jak řešit (s. 37n.) zastoupení češtiny spisovné a obecné třeba na úrovni A1, kde v 

nárocích na zvládnutí určitých komunikačních situací figurují oblasti veřejné, oficiální i 

privátní? Autorka (s. 37) tvrdí: „Při rozhodování, kterou varietu při výuce češtiny jako cizího 

jazyka zvolit, mohou být klíčové komunikační situace, ve kterých se cizinci učící se češtině 

potřebují dorozumět.“ Je známou skutečností, že až do úrovně B1 včetně se v popisech úrovní 

češtiny v zásadě prezentuje pouze čeština spisovná. Má tedy vyučující už v počátcích studia 

češtiny soustavně plést hlavu cizinci i češtinou obecnou, popř. jinými varietami? Má na 

úrovni A1 paralelně – s ohledem na situaci, viz výše (např. společenský styk versus situace 

spojené s veřejnou dopravou, mj. porozumění základním informacím v hlášení aj.) – 

prezentovat výrazivo spisovné i kolokviální? To je asi obtížně proveditelné (resp. naučitelné), 

zejména pro Neslovany. Co když vyučující „avantgardně“ a neuváženě zvolí zvolí pouze 

obecnou češtinu? Uslyší cizinec někde na nádraží hlášení typu Pozor, pozor. Vopožděnej 

osobák z Jílovýho do Brandejsa přijede na pátý nástupiště vo pět minut pozdějc ? 

Doktorské práci P. Bulejčíkové lze vytknout, že nečiní v dostatečné míře rozdíl mezi 

pohledem na užívání českého jazyka rodilými mluvčími (zde souhlasím s důležitou rolí 

kvalifikované deskripce) a na učení se češtině cizincem. Zde je naopak nutno, zejména u 

mluvčích s tzv. podprahovou a prahovou úrovní znalosti češtiny (tedy do B1 včetně podle 

SERR), aplikovat zásadu „méně je více“ – tedy preskripci. Domnívat se, že cizinec úspěšně 

zvládne nepřehlednou a nesmírně rozsáhlou změť tvarů a možností se jeví jako iluzorní. Je to 

ostatně úloha nad síly mnohých mluvčích rodilých. Podle mého soudu je vhodnější 

„staromódně“ předepsat (doporučit) cizinci, aby kupř. v případě číslice 8 vyslovoval obecně 

přijatelné osum, a ne ho nechat tápat s tím, že si může ještě dále vybírat mezi alternativami 

osm, vosum, osn…? V některých případech (výslovnost číslovky čtyři aj.) může být nabídka 

až dvakrát bohatší… 

Mohla by se doktorandka k roli deskripce a preskripce (a jejich lingvodidaktických 

dopadů ve výuce vysoce flektivní češtiny) při obhajobě vyjádřit? Mohla by okomentovat 

reálnost a potenciální výsledky tříleté doby studia cizího jazyka (jeho dvou variet), 

navrhované Fergusonem, na naší mateřštině? (s. 17, 18) 

Pokud jde o strukturu disertační práce, mám menší výhradu k neorganickému 

začlenění kapitoly o Foreigner Talk (ta by měla být spojena spíše s pojednáním o 

kompenzačních strategiích, a to i ve vztahu k SERR). Velmi nevyrovnaná je pozornost 

věnovaná nespisovné češtině v popisech úrovní podle SERR (4. kapitola). Zatímco je úrovni 

A1 vyčleněno 3,5 strany, úrovni B1 pouze 5 řádků (s. 47). Odpovídá to jejich významu? 

Výhradu zásadního rázu mám k šesté kapitole, resp. v jedné z podkapitol nesoucí 

název „Obecná čeština v učebnicích“ (s. 57). Podle názvu bych očekával autorčin podrobný 

rozbor popisu a prezentace OČ ve vybraných učebních materiálech (stranou nechávám, že se 

hodnotí učebnice spolu s konverzační příručkou, s. 68, a že se neposuzuje reálná míra nároků 

na cizincovu komunikační kompetenci s deklarovanou úrovní popisu jazyka – kupř. v případě 

elaborátu Hádkové se evidentně nejedná o úroveň A1, nýbrž o úroveň vyšší, s. 63). Místo 

toho se čtenář dočte, že „… cílem této práce není důkladná analýza učebních materiálů a tato 

část má sloužit pouze ke zjištění, zda (případně jakým způsobem) je nespisovná čeština 

v učebnicích vůbec uváděna.“ (s. 56) Doktorandka dává přednost přejímání výsledků rozborů 

jiných autorů (ovšem dosti redukovanému), což nepokládám za vhodné. Prezentované 

poznatky jsou povrchní, neobsahují některé podstatné skutečnosti – např. konstatování 

pozvolného přechodu od knižnosti k hovorovosti, informaci o pokusu (byť neúspěšném) 

zařadit do učebnice primárně češtinu obecnou a tu posléze postupně nahrazovat češtinou 

spisovnou, poznatek o tom, že je OČ v učebnicích prezentována nevhodným způsobem 



(opomíjení zejména roviny lexikální; prezentování stylizované, „neautentické“ podoby OČ) 

atd. Podkapitolka na s. 55 je rozsahem i obsahem příliš skromná. 

V závěru některých kapitol chybí určité shrnutí, autorčin komentář. Autorka píše 

nejednotně počáteční písmena ve spojeních Pražský lingvistický kroužek, koncept minimální 

intervence, Pražská škola. Jde o nepozornost, důsledek spěchu, nebo už o nástup koncepce 

plurality deskripcí v praxi? Rád bych věřil, že je na vině první alternativa. Tuto možnost totiž 

podporuje jak zarážející autorčina oscilace mezi autorským plurálem (tedy my) a mezi ich-

formou na řadě míst (s. 30, 43, 53, 56…), tak časté nezarovnané okraje na mnohých stranách 

práce (22, 37n., 45n. aj.). Podobné poklesky nemají v práci tohoto typu místo. 

Autorce lze vytknout i místy nejednotnou terminologii (směšování oboru čeština pro 

cizince a čeština jako cizí jazyk, s. 25 aj.), chybu v interpunkci (s. 8 aj.), některé výrazy stojící 

mimo odbornou sféru (např. s. 81 „… podle samotných cizinců je to někdy přímo pohroma“), 

užití neadekvátní prepozice „Rovněž díky migraci obyvatelstva je pravděpodobné, že se 

cizinci s obecnou češtinou setkají“ (s. 52) aj. 

I  přes uvedené výhrady doporučuju disertační práci Petry Bulejčíkové 

k obhajobě. 
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