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Motto:

"Jazyk jako výsledek lidské
jazyk jako výraz
aje

sdělení,

nejpřirozenější.

činnosti

sdílí se s ní o záměrnost.

Ať

už analyzujeme

úmysl mluvčího jest vysvětlení, které je nejvíce nasnadě

Proto jest při lingvistické analýze dbáti stanoviska funkčního.

Z funkčního stanoviska jej azyk systém účelných výrazových prostředků."
Teze předložené k prvnímu sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (In J.
Vachek: U

základů

pražské jazykovědné školy, Academia Praha 1970)
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1

Úvod

V posledních letech jsme
Vzrůstá

svědky

postupného oživování teoretického zájmu o

češtinu

pro cizince.

potřeba

nových učebních materiálů, které by odpovídaly jejich požadavkům a

záj em

studentů

o český jazyk a současně s tím

úrovni znalostí. Stále chybějí další publikace nezbytné pro praktickou výuku
cizího jazyka, jako j sou specializované mluvnice a slovníky nebo metodické
příručky

pro

učitele.

Metodologický zájem o výuku cizích jazyků j e inspirován

také evropskými programy.
Jednou z nejproblematičtějších pasáží češtiny jako cizího jazyka je jak pro
učitele,

tak studenty pádový systém. Prezentace pádového systému

podobu učebnic,

výběr

ovlivňuje

témat, slovní zásoby. Dalším velkým problémem zůstává

také, jak studentům pád vysvětlovat. Tyto otázky se dostávají v poslední
znovu do

popředí

době

v souvislosti s rozvojem kognitivní lingvistiky.

Cílem této diplomové práce je poukázat na význam pádu ve výuce
jako cizího jazyka. Ve druhé kapitole se

zaměříme

češtiny

na jazykové a komunikační

funkce pádu jako jednoho z prostředků gramatické výstavby věty. Ve

třetí

se

pokusíme zhodnotit dosavadní pedagogické popisy češtiny pro potřeby
cizoj azyčné výuky z hlediska vztahu k lingvistickým poznatkům o pádu a
výhodnosti pro jazykovou výuku. Na závěr, ve
zpracování problematiky pádu v učebnicích
hlavní

způsoby

čtvrté

kapitole, budeme sledovat

češtiny pro

prezentace pádového systému.
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cizince a porovnáme dva

Pád a jeho jazykové a komunikační funkce

2

Pádový systém je ve výuce
problémů.
rodů

českého

jazyka pro cizince jedním z největších

Jako flektivní jazyk má čeština pro každý ze svých sedmi pádů podle

a deklinačních vzorů více koncovek, je dokonce mezi slovanskými jazyky

množstvím koncovek nejbohatší. To pochopitelně klade velké nároky na paměť.
Pád je navíc schopen vyj adřovat různé vztahy k celku věty v různých rovinách.
Syntakticky plní funkce adverbální, adnominální nebo adverbiální.
převážně předurčován

Přitom

je

valencí slov, aje tedy, především v prvních dvou

případech, "do věty vnášen už ze slovníku" (Čermák, 2004, s. 129). V případech,

kdy pád na slovese nezávisí, vystupuje do
funkčních

popředí

sémantika pádu. Výklad

a významových vlastností pádu jako hlavního

prostředku

větněkonstitutivního

podstatného jména musí vycházet z jeho komplexní výrazové

struktury. Její

součástí

je pádový tvar,

funkční

pozice substantiva v gramatických

větných vzorcích, případně předložka (srov. MČ 2, 1986, s. 53)." Dříve než se

budeme věnovat prezentaci pádového systému ve výuce
jazyka, pokusíme se podat přehled

aspektů

češtiny jako

cizího

pádové sémantiky a syntaxe

relevantních z hlediska našeho tématu.
2.1

Komunikační

funkce pádu

Gramatické kategorie jsou

značně

nehomogenní celek s velmi složitými

významovými a funkčními vztahy. Jednotlivé
specifikaci

(např.

(např. číslo

jmen), determinaci

třídy umožňují

rod substantiv, vid, slovní druhy, kvalita,
(např. ne/určitost,

deixe)

mimo jiné

děj),

kvantifikaci

či vyjádření větných či

textových vztahů (osoba, větné členy, pád) (Čermák, 2004, s. 120). Ve
strukturalistické lingvistice je základní distinkcí pro jejich členění saussurovské
rozdělení

na langue (systém) a parole (text). Jazykové prostředky plní funkci

komunikační zprostředkovaně,

jako

součásti

komplexního znaku, tedy věty, která
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má promluvovou funkci. Na podstatu gramatických kategorií ajejich rozvržení
v rámci protikladu langue - parole je více názorů,

často protichůdných. Například

František Čermák chápe větu jako jednotku na hranici mezi langue a parole. Za
systémové kategorie považuj e jmenný rod, vid, slovní druhy, zatímco mezi
alternativně

parolové (v jeho pojetí takové, které se

realizují až v textu)

řadí

osobu

slovesa, deixi a pád (Čermák, 2004, s. 82).
Naproti tomu v komunikačně orientované lingvistice je protiklad langue a
parole programově zrušen.

Některé

gramatické prostředky mají kromě pořádací

funkce i funkci odrazovou, tj. "odrážejí

stejně

jako slovní druhy zobecnělé rysy

objektivní skutečnosti", a komunikační (MČ 2, 1986, s. 26). Gramatické kategorie
pak lze

členit

na strukturační, které slouží vlastní organizaci výrazů (syntaktická

funkce), kognitivní, které se podílejí na vytváření obrazu
komunikace probíhá (sémantická) a funkce
komunikace (pragmatická)

(Kořenský,

přímo

světa,

o němž

se účastnící procesu

1994, s. 83). Mezi

strukturační

pak Jan

Kořenský (a jeho pojetí se odrazilo i v MČ 2) řadí pád, slovesný rod, gramatickou

osobu, mezi kognitivní slovesný vid a slovesný způsob a gramatický čas.
2.2

Syntaktické charakteristiky pádu aj eho sémantický aspekt
Z toho, co bylo dosud řečeno o

strukturační,

syntaktické funkci pádu a o

rozpacích nad jeho vztahem k řeči, je zřejmé, že jde o jeden z přesahujících jevů a
že morfologičnost nebo

syntaktičnost jsou jen způsoby jeho

popisu. Pád proto

bývá definován například jako morfologická kategorie se syntaktickou funkcí
(Hausenblas, 1958). V prvé řadě se pád daného substantiva sice vztahuje k jinému
slovu, ale prostřednictvím tohoto slova a v závislosti na strukturním místě se
vztahuje i k celku obsahu výpovědi a tak se podílí na výpověďní události, tedy
aktu jazykové reakce na

skutečnost.

Vztah pádového tvaru ke

skutečnosti

je tedy

možný prostřednictvím gramaticko-sémantické struktury výpovědi, jímž je
konstituentem. Proto mnozí
vlastností

věty

autoři

odvozují význam pádů ze sémantických

ajejích konstituentů (Jakobson).
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2.3

Celostní významy pádů
Pádový význam byl v tradiční lingvistice vykládán v rámci nauky o větě.

Vznikaly tak rozsáhlé výčty jednotlivých pádových užití,

určované převažujícími

rysy syntagmatickými a sémantickými. Řada autorů se snaží najít v této
různorodosti

pádových významů či funkcí sjednocující sémantický princip.

Koncepce pádového invariantu vznikla ve 30. letech 20. století v pracích
J akobsonových a Hjelmslevových.! Tito autoři tvrdí, že pád je nositelem jediného
významu, z něhož lze všechna jeho užití vyvodit. Pro Jakobsonaje distinktivním
rysem účast jména vyjádřeného pádovým tvarem na ději, u Hjelmsleva stojí
v základu systému pádových významů princip lokalizace. O použitelnosti
Hjemslevova a Jakobsonova abstraktního systému k popisu jednotlivých
konkrétních jazyků,
pochybují (srov.
primárně

zvláště

Skalička,
větné

v rámci

pak

češtiny jako

jazyka slovanského, mnozí badatelé

1958, s. 135). Ve strukturalistické teorii je pád pojímán

struktury, což je výsledkem modifikace původních

pádových významů ve vývoji jazyka. Celostní významy pádů se potom hledají ve
vztazích mezi

funkčně

gramatickou a sémantickou větnou strukturou

(Kořenský,

Uličný).2 Jakobsonovy teze byly naopak inkorporovány do popisu pádových
významů češtiny,
určen především
důležitost

2.4

který provedla kognitivní lingvistka Laura Janda a který j e

pro cizince učící se

česky,

a má proto pro naši práci zvláštní

(viz zde 3.3).

Vývoj

názorů

Právě

výše

na pádový význam

zmíněné skutečnosti

- formální bohatství

českých pádů,

fakt, že

plní množství funkcí adverbálních, adnominálních a adverbiálních, které jsou
navíc

určovány

valencí sloves a slov, a zprostředkovaný vztah k

vyjadřovanému

I

Hjelmslev (1935), Jakobson: Beitrag zur allgemeinen Kasusleme TCLP 4 (1936) 1958

2

Uličný, s. 13 a 65.
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obsahu - komplikují možnost popisu pádové sémantiky. V klasických
syntaktických pracích (Zikmund, Šmilauer, Trávníček, Kopečný) byly jednotlivé
pádové významy určovány sémantickými vztahy slovesa a jména v příslušném
pádovém tvaru (dativ prospěchu, genitiv látky, instrumentál příčiny), na základě
sémantiky pádového jména (I místa,
(pády předmětové, I přísudku)
Podle
přezírat

času)

(Uličný,

Skaličky (Skalička,

nebo na základě syntaktické funkce

1984, s. 11).

1950, s. 143) by systém popisu pádů neměl

potíže při stanovování celostních významů pádů. Popis úplný a užitečný

pro praxi by měl vystihovat vztahy pádů k vyjadřované

skutečnosti

k sousedním útvarům, jež mají v různých jazycích stejné funkce.

Skalička

pád jako jev spojování slov. Ajeho význam interpretuje vztahem k
skutečnosti,

a vztahy pádů
chápe

vyjadřované

který je tvořen soustavou pádových významů. Jednotlivé pádové

významy neodvozuje z nějakého významu obecného nebo základního, ale význam
pádu je podle něj konstituován několika elementy, jde o jakýsi svazek významů.
Základní složkou pádových významů je složka syntaktická. 3 Pády se
vztahují ke

skutečnosti prostřednictvím

syntaktických konstrukcí, které jsou

budovány na třech základních principech ~ principu

akčním,

predikace a principu aktuálnosti (nominativ a akuzativ).
třetí

jméno, pro

vyjadřován

ně

Některé

závazné (dativ). Z adnominálních spojení je v

pádem pouze typ

prostředkem

principu jmenné

dveře

z nich mají ještě
češtině

domu (genitiv, u typu malý hoch je pád

kongruence). Další složku tvoří významy sémantické ~ např. ostré a

slabší zasažení předmětu

činností vyjádřenou

slovesem u akuzativu a dativu,

partitivnost u genitivu -, které se mohou osamostatnit (genitiv partitivní, dativ
jako první předmět, dativ etický, commodi, incommodi). Vedle toho je
nejdůležitější

složka lokální, která v

různých jazycích prostupuje

pádový systém

s proměnlivou intenzitou. Celkový význam pádů doplňují další složky
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adverbiální,

např.

temporální, kauzální, které jsou dány významovým sousedstvím

s předložkami, a složka lexikální, což je rekce4 každého jednotlivého slova.
Dále si

všimněme,

jak byla tato

představa

o svazku významů modifikována

rozlišováním věty (znaků jakožto jednotek gramatického systému,
výpovědi (znaků

konkrétních vět,

součástí

větného

typu) a

konkrétních projevů) a pojmem

vnitrojazyková funkce.
Klasické strukturalistické pojetí deklinačního formantu

2.4.1

Věta jako

forma

výpovědi

má vlastní stránku syntaktickou a sémantickou.

Syntaktickou stavbu tvoří hierarchie závislostí mezi

větnými členy,

stavba věty (jakožto systémové jednoty) je složitý řetězec
jejichž základem ve větách
děj em

dvojčlenných

- zasaženým předmětem,

determinačních vztahů,

bývají vztahy mezi

průvodními

okolnostmi.

sémantická

Při

původcem děje-

tomto

oddělování

syntaktických závislostí od sémantických determinací se postupuje od výrazu. Pád
se potom vymezuje (Hausenblas, 1958) na základě morfologického tvaru, nikoli
na základě jeho funkce. Hausenblas proto považuj e za pád j en tvarové

obměny

jména, ne jeho spojení s předložkou. Funkce mluvnických tvarů bývají
usouvztažňovací

(syntaktické) nebo sémantické (význam). Pádje hlavní

z prostředků, jimiž se vyjadřuje závislost jména na jiném slově (nebo její absence
jako u nominativu a vokativu), vedle této obligatorní funkce

může

mít platnost

sémantickou (jež však byla značně upozaděna vývoj em j azyka) , která právě je
jeho významem.
Pádje tedy morfologický prostředek, který vyjadřuje určité vnitrojazykové
funkce,

hlavně

syntaktické. Jejich nositelem je pádový tvar (jmenný základ +

pádový formant), jenž zároveň vyjadřuje

číslo

a jmenný rod.
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2.4.2

Pád v

komunikačně-pragmatické

lingvistice

Pragmatika byla do strukturalistických systémů integrována jako funkce
znaků jazyka

v sociální interakci účastníků komunikace,

zvláště

z hlediska

žádoucího účinku (srov. Čermák, 2004, s. 28). Zkoumá vztahy mezi promluvou,
kontextem a situací z hlediska uživatele, užití jazyka v závislosti na vnějším
a užití promluv z hlediska modifikací daných vztahy mluvčí-posluchač.

světě

Patří

sem

sémantické předpoklady a široce kulturní znalosti, které promítáme do svých
promluv, princip relevantnosti (volba formy odpovídající komunikační situaci),
gramatické a lexikální signály funkčních jednotek parole vztahujících se
k aktantům komunikace, obecným znalostem a platnosti bezprostředního
kontextu, k záměru mluvčích (Čermák, 2004, s. 93). Existuje však i širší pojetí
pragmatiky. V

něm jsou

jazykové a řečové normy jen částí norem

obecně

sémiotických a sociálních, které teprve charakterizují komunikaci v celku.
Dorozumívání, aktuální sémiotická interakce, je procesem formace
mluvčího

o

světě

interpretační

v rámci nějakého

situačního

představ

kontextu a s ohledem na

schopnosti mluvčího a porozumění recipienta. To se přirozeně

promítá do jazykového systému a stává se tak na počátku sedmdesátých let
předmětem

lingvistiky.

Pragmatické jazykové prostředky mají několikerý charakter a slouží
k různým účelům: vedle vyjádření
mluvčím

vztahů referenční

identity/neidentity mezi

a posluchačem a participanty bázových sémantických relací, s tím

souvisejících časoprostorových vztahů mezi mluvčím,
široce postojových vztahů mezi
vyjadřovat

mluvčím

a adresátem navzájem mohou

kategoriálním, které jsou tímto vtaženy do pragmatiky.

Kořenského přístup předpokládá,

předpokladů

k řeči bude

odděleně

gramatika recipienta (srov.

kroků,

a denotátem a

i vztah mluvčího a adresáta k denotátu. Tento poslední rys je vlastní

právě prostředkům

mluvčího

posluchačem

jsou kategorie

že proces dorozumívání

včetně

struktury

rekonstruován jako gramatika podavatele a

Kořenský,

formačními

1998, s. 212).

Například

z hlediska

procedurami a je je třeba vyložit v rámci

kterými se text vytváří. Tím se stírá jejich tradiční rovinové chápání,
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neboť

funkčně různé prostředky

subkategoriemi

těsné

mohou mít napříč

tradičně

rozlišovanými

vztahy.

Prvním z těchto kroků je formace do podoby plnovýznamových slovních
druhů,

substančních,

tzn. stanovení

vlastnostních, dynamických a statických a

okolnostních formací. Následuje kvantová formace, která pokrývá potřeby
kvantitativního

vyjadřování,

a protože se týká prakticky všech slovních druhů,

sdružuje kategorie různého typu

(číslovky,

nepočitatelnosti, vyjadřování průběhů

relace,

slovesného významu,

vyjadřování měrových poměrů).

usouvztažnění slovnědruhově

princip počitatelnosti a

Dalším

formačním

stupňování,

pádové

principem je

pojatých jevů, tedy funkční kooperace slovesné

valence a jmenného pádu chápaná j ako celek, dále shoda. A

konečně aktualizační

procesy jsou výrazem zaujetí postoje mluvčího k partnerovi komunikace,
sdělovaným obsahům

situaci, orientace k okamžiku promluvy (osobní zájmena,

výrazové prostředky postojových modů, formy řečových

2.4.3

aktů).

Pád v kognitivní lingvistice

V posledním dvacetiletí se v uvažování o jazyku zohledňují souvislosti

řeči

s myšlením a zkušeností, s kulturou. Podle Lakoffa a Johnsona 5 by měl být
základem vědeckého
přirozeného

sémantiky,

přístupu

ke

světu

a člověku zkušenostní realismus a výzkum

jazyka by neměl být výjimkou. Hlavní oblasti zájmu se přesouvají do

důraz

se klade na psycholingvistické přístupy a jazykové se vyvozují

z předpokládaných mentálních struktur. Podle kognitivních

lingvistů

fungují antropocentricky, tedy adekvátně např. k

a poloze lidského

rozměrům

významy
těla,

prospěšnosti člověku. Jak píše Laura Janda6 , zdrojem významu jsou zážitky, které

5

6

Lakoff, Johnson: Metafors,
Janda: Sémantika pádů v češtině
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máme jako lidé s našimi smysly (zrak, hmat,
interpretace skutečnosti

určitým

kulturním

čich

atd.). V jazyce je tak obsažena

společenstvím,

nikoli její odraz.

Základní pojmem kognitivní lingvistiky se proto stává tělesnost jako
primární prostředek poznávání okolního

světa.

Na základě prožívání

formulují kognitivní lingvisté významové domény (Langacker) nebo
schémata (Lakoff a Johnson),

prostřednictvím

která se pak projevují v jazyce a tvoří rámec
"nádoba"
"nahoře

(uzavřený/otevřený člověk),

vedle vztahu k

tělesnosti

zajišťuje přenos

světa

ukotvuje ve

významů. Například

a dole", "cesta", "centrum a periferie",

lidského vnímání

člověk

představová
světě

a

schéma

"spojení" (navázat známost), schémata

Jazykem však formulujeme daleko
součást

nichž se

tělesnosti

"část

a celek".

složitější sdělení.

Jako další přirozená

hraje významnou roli v této teorii metafora, jež je

druhým podstatným pojmotvorným procesem.

Právě

ona

konkrétních smyslových zkušeností do abstraktních oblastí a

jej ich uchopení jazykem. Podstatné přitom j e, že k této metaforizaci dochází

právě

v rámci významových domén.
Význam pak má encyklopedickou povahu zahrnující i osobní zkušenost
mluvčího,

kulturu a pragmatiku. Pro kognitivní gramatiku je podstatné, že tyto

"soudy" společenství o světě, které určitý jazyk používá, mohou být fixovány
v samém jazyce (v jeho gramatických formách, slovníku, frazeologii).

2.5

Pád a prostředky gramatické výstavby věty
Pád je jedním z konstitutivních prvků gramatického

větného

vzorce a žádný

výklad pádového systému se proto neobejde bez výkladu jeho souvislosti
s ostatními jazykovými prostředky, které se podílejí na vytváření základové větné
struktury. Krátce se jim proto budeme věnovat. Naše pojetí vychází z Mluvnice
češtiny

II, tam, kde je to podle našeho názoru výhodné pro naše téma, využíváme
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i nejnovější publikaci Františka Čermáka Jazyk ajazykověda ajeho pojetí
předložek (Čermák, 1996).

2.5.1

Vztahy pádu k morfologickým kategoriím substantiva
Těžiště

odrazových.

jmenného

Zároveň

čísla

mají

a jmenného rodu

důležitou

spočívá

v oblasti funkcí

funkci v rámci formálního tvarosloví,

neboť

pád, rod a číslo substantiva jsou vyjádřeny jedním formantem a společně se
podílejí na systémovém uspořádání

deklinačních typů

substantiv.

2.5.1.1 Rod a životnost maskulin

Jmenný rod se zformoval na pozadí životnosti a významů přirozeného
rodu, který se právě u životných substantiv může uplatnit.

Vyjadřuje

se prostředky

lexikálními (muž - žena - díte) i slovotvornými (spisovatel- spisovatelka).
Gramatický rod je závazný pro každé jméno, nejen jména osob. Zde nemá žádný
vztah kjejich významům a slouží jako třídící a organizující princip pro flexi.
Kategorie životnosti je relevantní u maskulin a proj evuj e se v syntakticky
nejdůležitějších

pádech. V nominativujako pádu podmětu a akuzativu jako pádu

objektového komponentu.
2.5.1.2 <:íslo

Substantivum má schopnost reflektovat ve svých formách vztah
k množství jednak spoj ením s číslovkami

(pět chlapců)

aj inými slovy

pojmenovávajícími množství, pomocí slovotvorných modelů (bylina, býlí). Tento
protiklad je také gramatikalizován v kategorii
zároveň označují
deklinačního

gramatického

čísla.

Singulárové a plurálové tvary

rod i pád a číslo se tedy také významně podílí na vytváření

typu substantiv. Spjatost s mimojazykovou
čísla výraznější

skutečností

je u

než u gramatického rodu. Sémantické

charakteristiky některých substantiv ovlivňují gramatické vyjadřování
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čísla

a

jejich kombinovatelnost s určitými typy číslovek.

Některá

substantiva mají

omezenou schopnost tvořit plurálové podoby, jejich plurálový význam se posouvá
(látková, abstrakta, unika), jiná (singularia tantum)
počitatelných jednotlivin

a plurál nemají

vůbec

označují

soubory

a konečně pluralia tantum mají

pouze plurálovou podobu.

2.5.2

Vztahy pádu k vlastnostem ostatních slovních

2.5.2.1

druhů

Shoda

Adj ektiva, zájmena a

číslovky

i slovesa, které vstupují s konkrétním

substantivem do syntaktických vztahů, se s ním se shodují v
V tomto smyslu je pád signálem přiřazení a

pádě, rodě

a

čísle.

důležitým větněvýznamovým

faktorem.

2.5.2.2 Valence
Prostřednictvím

valence sloveso

určuje

formu (slouží k tomu morfologický

nebo i lexikální signál), ale i interpretaci dalších slov. Je to vztah slova ke

slovům

za i před ním. I když nejbohatší je valence u verba, má ji každé slovo libovolného
slovního druhu
nemůže

kromě

být tudíž

citoslovcí. Exponenty valence, která j e lexikální povahy, a

ovlivněna

volbou mluvčího ani

potřebami

komunikace, jsou

především pády a předložky, ale i některé spojky (myslet si že, delši nez) (Čern1ák,

2004, s. 134).

2.5.2.3

Předložky

Každé desáté slovo v

českém

textuje předložka.

Předložky

se

funkčně

a

sémanticky spojují se substantivy a tato spojení tvoří podstatu především
sekundárních funkcí substantiva - sémanticky vyjadřují statické a dynamické
vztahy mezi dominujícím slovesem a dominovaným jménem,
vztahu mezi nimi, dále

označují

vztahy příčinné,

účelové,
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časové

podmínky

podmínkové,

prostředkové

a způsobové a další.

Právě předložky umožňují

významové posuny

pádové sémantiky a tendenci k synonymii mezi nimi. V Mluvnici
předložky

češtiny

IIjsou

definovány jako slovní druh, který specifikuje a modifikuje pád

substantiva (MČ 2, s. 197). Podle Františka Čermáka (Čermák, 1996, s. ?) nejsou
však vůči

němu

v

podřízené

roli, spíše je to naopak.

vztah k akverbiím (z domova, doma,

domů;

verbálním prefixům (napsat na papir,
jako pád, jako

součást

valence slov.

Předložky

postavil to vedle

vyskočit

Předložky

konkurenční

mají

dveří,

leži to vedle) a

z okna) a je je třeba vnímat,

stejně

navíc však mají i vlastní sémantiku

a vlastní valenci, která se sémantikou a valencí slovesa koexistuje. Tyto vlastní
charakteristiky si také předložky podrží, stávají-li se komponenty víceslovných
předložek.

Dominantním pádem je genitiv, který se vyskytuje u všech předložek

novějších,7 následuje akuzativ, dativ, instrumentál a pouhých pět předložek

vyžaduj e lokál.
Větné

do znamená

funkce

dovnitř,

předložkových výrazů

ke

směrem.

vyplývají z

významů předložek. Např.

Jména spojovaná s předložkou vyjadřují toho

nebo to, na co se význam předložky vztahuje. Se jmény tedy tvoří předložky
pojmovou celost.

2.5.3

Závěr

Pád je morfologický prostředek se syntaktickou funkcí, který se
prostřednictvím sepětí

gramatické a sémantické struktury podílí na jazykovém

ztvárnění skutečnosti.

Tato primární

usouvztažňovací

funkce je příčinou toho, že

pokusy o stanovení celostních významů pádů narážejí na funkční a sémantickou
rozrůzněnost

pádových užití. Popis pádových funkcí a pádové sémantiky, který

chce vyhovět cíli jazykové výuky, jímž je schopnost komunikovat v cizím jazyce,
musí zahrnovat
Zároveň

obě

ale musí brát ohled na to, že příbuzné výseky skutečnosti jsou jazykově

ztvárněny různými

7

složky pádových významů - syntaktickou i sémantickou.

formálními

prostředky

- máme tu na mysli kvantovost,

poj í se s téměř 60 % předložek jednoslovných aj eště výrazněj ší je tato tendence

předložek
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li

sepětí

víceslovných

sémantiky lokální, temporální, kauzální a tak dále. A to nejen napříč pádovým
systémem, ale i napříč

slovnědruhovými

učebnice zároveň nesmějí

opomíjet

kategoriemi. Slovníky, gramatiky i

stěžejní

postavení slovesa ve vytváření ZVS.

Mluvit s někým, mluvit na někoho a mluvit o něčem nejsou kombinace, které
mluvčí

vždy znovu skládá dohromady, ale pevné lexikální jednotky. Dále je třeba

věnovat

pozornost předložkám ajejich vlastní sémantice a valenci.
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3

Popis

češtiny

jako cizího jazyka

V kapitole 2 jsme se podrobněji věnovali lingvistickým poznatkům o pádu
proto, že každý popis
předmětu,

češtiny

pro jazykovou výuku, má-li být adekvátní svému

musí s těmito strukturními danostmi jazyka počítat a najít způsob, jak

je přetavit v odpovídající, efektivní, a přitom zajímavý učební text. Lingvistické
poznatky se navíc nevztahují jen k obsahu vyučovacího procesu, ale mají vliv j ak
na proces výuky, tak na její metodologii.

o vztahu mezi lingvistikou a didaktikou se zmíníme na počátku následující
kapitoly (3.1), dále se budeme zabývat třemi

stěžejními

koncepty češtiny jako

cizího jazyka. Na příkladu prezentace pádu v nich budeme sledovat uspořádání
jazykových

faktů,

potřeby jazykové

jejich vztah k lingvistickým poznatkům a jejich interpretaci pro
výuky.

V 60. letech vznikla koncepce základní

češtiny,

jejímž autorem byl anglista a

teoretik vyučování cizích jazyků Ivan Poldauf. V roce 1968 vyšla mluvnice
češtiny pro cizince autorů Poldaufa a Šprunka Čeština j azyk cizí (Poldauf, Šprunk

1968), zabýváme se jí v kapitole 3.2. Na specifickém lingvistickém konceptu je
postavena také mluvnice
(3.3).

Zaměříme

češtiny

Laury Janda a Charlese Townsenda z roku 2002

se na to, jaké pojmy jsou v obou popisech používány k prezentaci

pádového systému. Dále pojednáme o popisu
referenčního

učebnic

rámce (3.4).

Ač

není

češtiny

podle Evropského

určen přímo studentům,

ale učitelům a autorům

a programů, strukturuje jazykové učivo jednak na časové ose, tzn. že

stanovuje jednotlivé úrovně znalosti jazyka, jednak ho strukturuje z hlediska
komunikačních

funkcí v širším smyslu, tj. zahrnuje i pragmatiku ajejí

prostředky,

sémantiku a spojitelnost především sloves a předložek a rozvržení jazykových
prostředků

z hlediska komunikačních funkcí. V

závěru

(3.5) se pokusíme

zhodnotit představené koncepce z hlediska cíle jazykové výuky, tedy z hlediska
toho, jak přispívají k rozvoji komunikační kompetence pro produkci a recepci.
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3.1

Vztah lingvistiky a didaktiky

3.1.1

Role mluvnice v

některých vyučovacích

metodách

Postavení mluvnické složky v popisu i prezentaci cizího přirozeného jazyka
závisí mimo jiné do

značné

míry na příslušné vyučovací metodě. Na počátku 20.

století se jako odmítavá reakce na předchozí metodu gramaticko-překladovou,
v níž klíčové místo zaujímala mluvnice, prosazuje metoda přímá, která spatřuje
v

učení

se cizímu jazyku analogii s učením se jazyku mateřskému. Poznávání

jazykového systému cizího jazyka se
pomoci předem

explicitně

děje prostřednictvím

indukce,

čili

bez

formulovaných pravidel.

Prudký odklon od teorie pokračuj e po druhé

světové

válce, kdy v USA vzniká

audioorální metoda. V klasických audio orálních, resp. audiolingválních metodách
se mluvit o jazyce v kurzech přímo zakazuje. Toto pojetí jazykové výuky v

sobě

spojuje prvky behavioristické psychologie (B. F. Skinner) a strukturní lingvistiky
(L. Bloomfield). Bylo formulováno

pět

základních principů: 1) jazyk je řeč, nikoli

psaní, 2) jazyk je soubor návyků, 3)

učit jazyku,

nikoli o jazyce, 4) jazyk je

takový, jakým mluví lidé ve své mateřštině, nikoli takový, jakým by měli lidé
mluvit podle názoru někoho jiného, 5) jazyky se navzájem liší (Čermák, 1985, s.
58). Proces

učení

se pojímá jako "proces mechanického

utváření řečových

reakcí

na určité vnější podněty" (Metodické problémy ... , 1976, s. 26). Výuka tedy
spočívá především

na vytváření

automatismů

memorováním syntaktických

struktur (patterns).
Požadavky větší efektivnosti a zjednodušení vedly už za druhé
k

vytvoření

tzv. základních jazyků, tedy základních

stupňů

světové

války

znalosti jazyka

vypracovaných na základě frekvence gramatických forem a lexikálních j ednotek8

8 nejprve v angličtině Basic English pro potřeby armády, po válce projekt francouzského
ministerstva školství Le francais fondamental, který zahmoval minimální frekvenční slovník
mluveného a psaného jazyka o rozsahu necelých 3000 slova gramatické minimum
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(srov. Metodické problémy ... , 1976, s. 32). Prezentace tohoto souboru pak závisí
na zvolené

vyučovací metodě. Například

v metodě SGAV (Francie, Belgie) je

mluvnice prezentována na úrovni parole prostřednictvím
jsou zastoupeny citoslovce,

začínají

velkou měrou

částice, jednočlenné výpovědi příznačné

autentickou ústní komunikaci (srov.
V 60. letech se

dialogů,

Hrdlička,

pro

2002, s. 61).

ozývat proti audio orální metodě kritické hlasy.

Vytýká se jí malá míra kreativity, stereotypnost drilových cvičení a nedostatečná
pozornost věnovaná komunikačním potřebám různých mluvčích. Noam Chomsky
neguj e behavioristický axiom, že každý jazykový proj ev je třeba chápat jen jako
reakci na vnější stimul, a že tyto reakce lze tudíž naučit. Naše jazyková
kompetence nesestává totiž z toho, že máme v paměti uloženo množství
naučených vět,

které jsou reakcí na určitý stimul, ale sestává z různých

kombinatorických a strukturačních pravidel. Jeto vrozená schopnost rozumět
výpovědím

a produkovat výpovědi nové, která j e univerzální (tzv. hloubková

struktura). Na rozdíl od reakcí na vnější stimul je počet pravidel této kompetence
konečný. Později

byla koncepce jazykové kompetence revidována.

Těžiště

pozornosti se přesouvá od systémových a strukturních vlastností jazykového kódu
(langue) kjeho užívání (parole).
účastníků

komunikace,

Zohledňuje

komunikační záměr

efekt textu a způsoby jeho dosahování.

se

společenské

a pracovní postavení

a otázky jeho realizace,

Hovoří

komunikační

se o široce pojaté komunikační

kompetenci, zahrnující kromě složky jazykové také ohled na komunikační

záměr,

strategie při produkci a recepci různých typů textů, strategie při neporozuměne
(srov. Čermák 1985, s. 60).
Komunikativní metoda, vedoucí tendence soudobé didaktiky cizích jazyků,
která dominuje ve výuce cizích jazyků zhruba od 70. let, se pokouší o
komplexnost z hlediska rozvíjených

čtyř

základních řečových dovedností. Je

metodou spíše přímou v tom smyslu, že má podobu komunikace v cizím jazyce, a
pokud nemá

9

(především

v počátečních stadiích výuky),

nepřetržitě

k ní

poprvé pojem komunikační kompetence rozpracoval DeU Hymes na počátku 70. let
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směřuj e.

Adekvátní pozornost však věnuje dimenzi jazykové. Systém se prezentuje
především

ve své praktické, nikoli teoretické podobě, tj.

slovních spojení nebo

vět (Choděra,

2001, s. 72).

a o zachycení typizovaných mluvních

aktů

např.

Učební

v modelech

texty usilují o autenticitu

v základních komunikačních situacích,

ve kterých se jinojazyčný mluvčí ocitá.

3.1.2

Pojetí mluvnice v jazykové výuce

Gramatika j e "organizovaný úhrn pravidel jazykového systému chápaný jako
principy tvorby a organizace komplexních jednotek jazyka ajejich skládání"
(Čermák, 2004, s. 118). Protože však cílem vyučovaní gramatiky je

"automatizované ovládanie gramatických štruktúr a nimi signalizovaných
významov ako jedného zo základných predpokladov získania komunikatívnej
kompetencie" (Repka-Gavora, 1987, s. 85), liší se pedagogický popis gramatiky
od vědeckého. Zatímco vědecký popis usiluje o podrobnost, exaktnost,
pedagogická gramatika syntetizuje z vědeckých gramatik všechno, co je pro
osvojení cizího jazyka užitečné,
a "má vo

vzťahu

připouští

tedy jisté metodologické nedůslednosti

k vedecké gramatice interpretačnú funkciu" (Repka-Gavora,

1987, s. 86). V této souvislosti hovoří Ivan Poldauf o "širším rámci pravdy" (srov.
Choděra,

2001, s. 26).

Optimální popis

přirozeného

jazyka v cizojazyčném vyučování

popisovat jazyk celý. Gramatickým minimem se chápe

"účelný

nemůže

výber

gramatickýchjavov určitého cudzieho jazyka, ktoré sú nevyhnutné na splnenie
komunikatívneho ciel'a stanoveného pre daný stupeň vyučovania" (Repka-Gavora,
1987, s. 86). Podle Františka Čermáka (srov. Čermák, 1985, s. 61) je selekce
z jazyka určena faktory kvantitativními, musí však odpovídat i
ohledům. Přitom
vyznačují

funkčním

se specifickými vlastnostmi v rámci pedagogické gramatiky

jevy neproduktivní a produktivní. Neproduktivní jevy jsou
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frekventované

při

fungování jazyka, tedy v textech, nikoli v jeho systému, v něm

naopak tvoří periferii, která se dále nerozšiřuje. Popis musí zahrnout celé
pojímané centrum jazyka i některé oblasti periferie.

Konkrétně

funkčně

to znamená, že

v oblasti gramatického systému je třeba postihnout všechny jeho kategorie,
prostředky

a pravidla (včetně pravidel organizace textu), ne však všechny

kombinace těchto
flektivních

prostředků

a pravidel (tj. nikoliv např. veškerou distribuci

morfémů). Funkční

ohled také znamená dát prostor všem kódům

jazyka.
V Didaktice
pro

výběr

angličtiny

stanovují

autoři detailnější

seznam principů a kritérií

gramatického minima. Jsou jimi princip cílové adekvátnosti, stylistické

neutrality, systémovosti, kontrastivní princip, princip vzáj emné spj atosti
gramatiky a lexikonu, dále kritérium

situační upotřebitelnosti

daného jevu a

frekvence gramatických jevů v textech při recepci (Repka-Gavora, 1987, s. 8790).
Vedle těchto obecných didaktických principů uvádí Jan Kořenský

(Kořenský,

1985, s. 38-40) kritéria vycházející z lingvistické teorie. Podle něj by popis
přirozeného

měl

jazyka určený pro jazykovou výuku cizinců, tedy takový, který by

být návodem ke

komunikační činnosti, měl

jazyka a modelem řečové

činnosti" (Kořenský,

být "kompromisem mezi popisem
1985, s. 44). Znamená to, že

sémanticko-formální vztahy mezi jednotkami systému (spojitelnost, valence) by
se měly stát rovnocennou složkou programu. Dále však upozorňuje, že ne všechny
vztahy větné,

podvětné

i nadvětné j sou

formálně

syntaktické povahy, a proto není

možné založit program jen na predikaci. Jako další významné složky programu
uvádí Kořenský v souvislosti se sémantikou a pragmatikou jazyka lexikálně
sémantické pole,

komunikační

situace a mluvní akty.

Lingvistika posledního dvacetiletí se stále více sbližuje s psycholingvistikou,
důraz

se přenáší ze složky strukturní na složku

k popisu výše

zmíněných

koncepcí

funkční,

češtiny jako

proto než

přistoupíme

cizího jazyka z hlediska kategorie
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pádu, musíme se ještě

stručně

zmínit o psycholingvistických aspektech

komunikace. Řečovou komunikací rozumíme složitě strukturovaný soubor jevů.
"Komunikační

kompetenci chápeme jako soubor všech mentálních předpokladů,

které člověka činí schopným komunikovat" (Šebesta, 2005, s. 60). Iva Nebeská jej
definuje jako souhrn jevů bezprostředně podmiňujících produkci a recepci, který
zahrnuje

dispoziční

vlastnosti jedince (osvojování znalostí, schopnost zobecnit

zkušenosti i jejich vlastní využívání) a výsledky jeho komunikačních zkušeností
uspořádané

na různých stupních obecnosti. Tyto předpoklady odrážejí jak

společenské,

tak

situační,

mentální a jazykové činitele řečové komunikace (srov.

Nebeská, 1992, s. 39-40, Šebesta 2005, s. 60).
Produktivní procesy (srov. Nebeská 1992, s. 52-58)
komunikačním záměrem

a pokračují přes

začínají nějakým

výběr prostředků

zvukovou nebo grafickou formou podle typu komunikační
může

být předání nebo získání informace,

až kjejich zvnějšnění
činnosti. Záměrem

vyřešení nějakého

domluvení široce chápané spolupráce, sdílení pocitů nebo

problému,

dojmů, ubezpečení

názorové nebo emocionální blízkosti, akcentování rozdílnosti potřeb
vyjasnění

stanovisek,

sebevyjádření.

o

či zájmů,

Tento rámcový záměr produktor specifikuje

v závislosti na tom, zda recipientův předpokládaný postoj chce podpořit, nebo ho
chce získat pro postoj alternativní. Plánovací fáze produkce, tedy výběr
komunikačních prostředků,

"Potřebné

lexikální jednotky se aktivují spolu s údaji o jejich spojitelnosti"

(Nebeská 1992, s. 57).
lexémů

probíhá současně s výběrem obsahových jednotek.

Kromě

vzájemného vztahu obsahových prvků, konkrétních

a syntaktických struktur ovlivňuje konečnou realizaci

výpovědi

to, že

produktor se zřetelem k recipientovi prezentuj e určitou informaci jako známou,
jinou jako novou.
Recepce (srov. Nebeská 1992, s. 59-61) naopak začíná příjmem akustického
nebo optického signálu a končí jeho interpretací. Recipient dokáže porovnáním
s obsahy předpokladových struktur rozpoznat fonetickou

či

grafickou a

gramatickou informaci (rozlišit slovní druhy, syntaktické funkce slov), dokáže
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percipovaná slova zařadit na základě

situačního

odpovídajícího kontextu mentálního

(např.

znalosti syntaktické struktury i o lineární

a verbálního kontextu do

významy homonym). Opírá se o své

uspořádání

textu, tedy střídání známé a

nové informace.
Zabýváme-li se povahou, fungováním a organizací
komunikantů (předpokladová

komunikační

kompetence

báze, srov. Nebeská 1992, s. 77-81) musíme vzít v

úvahu všechny tyto aspekty produkce a recepce.

Při

produkci textu je hlavním

vodítkem při vyhledávání potřebných slov jejich význam, zatímco

při

recepci jsou

to formální atributy. Mentální slovník musí být uspořádán tak, aby umožňoval jak
pojmenovací, tak usouvztažňovací funkci jazyka. Každé slovo v něm proto
vstupuje do mnoha vztahů. Najedné
sémantická pole

(stůl,

postel, židle),

syntagmatické (krásná kniha,

straně jsou
řady

to vztahy paradigmatické-

synonym -, na druhé

dítě spí, stavět dům,

straně

mluvit potichu). Každé slovo

má dále stejné charakteristiky jako všechna slova slovního druhu, k
U ohebných slov je
paradigma.
základě

součástí komunikační

Napříč některými

vztahy

němuž patří.

kompetence úplné morfologické

jinými způsoby uspořádání jde uspořádání na

frekvence výskytu, které je důležité především u spojení

syntagmatických, kde

časté

užívání některých spojení napomáhá jejich snazšímu

vybavování.
Můžeme

tedy říci, že znalost syntaktické struktury, slovních

druhů

a

tvarových variant, jejich formy a funkce, jsou nezbytnou podmínkou produkce i
recepce v cizím jazyce.

3.2

Koncepce základní

češtiny

Poldauf a Šprunk se ve své mluvnici pokusili se vytvořit svébytný popis
českého

jazyka, který by zmírnil složitost flexe a umožnil tak lépe překlenout

počáteční

obtíže, se kterými se zájemci o

český jazyk

setkávají a které mnohdy

brání hlubšímu proniknutí do jazyka. Mluvnice je rozčleněna tradičně na
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hláskosloví, tvarosloví a syntax. S ohledem na potřeby uživatele se však musí ve
výkladech nutně lišit od mluvnic určených pro Čechy. Cizinec potřebuje osvětlit
složité hláskové alternace při

tvoření

slovních tvarů,

potřebuje

pokud možno

úplná pravidla o užívání vkladného e a podrobný výčet ukazatelů zařazení ke
gramatickému rodu.

Při

konstrukci zjednodušeného pádového systému vzali

značnou

autoři

v úvahu

míru homonymie koncovek některých pádů. Formální odlišnosti mezi

nominativem a akuzativem substantiv se týkají pouze životných maskulin v sg. a
pl. a feminin zakončených na samohlásku v singuláru. Také koncovky lokálu a
koncovky dativu jsou většinou stejné nebo
některých

alespoň

podobné. Zcela se liší jen u

tvrdých maskulin a neuter v singuláru. Formální odlišnosti u všech

skloňovacích typů

v plurálu lze navíc

souhrnně

popsat jednoduchým pravidlem.

Tato pádová homonymie umožnila autorům redukovat
čtyři

český

pádový systém na

pády: bázi, genitiv, dativ, instrumentál. Pojem báze sjednocuje pád první a

čtvrtý,

dativ sjednocuje pád třetí a šestý. Vokativ se zde pojednává j ako zvláštní

oslovovací forma některých substantiv.
Do koncepce se také promítly podstatné rozdíly ve frekvenci

pádů

a typů.

Neprobírají se zde jednotlivá deklinační paradigmata, jak bylo dosud zvykem, ale
jednotlivé pády všech vzorů. To

například umožňuje

popsat

souhrnně

výskyt

nulové koncovky v genitivu pl. nebo formální rozdíly mezi 3. a 6. pádem.
Mluvnice uvádí sedm základních deklinačních typů (doktor/les, muž/stroj,
město, moře,

zařazena

dále

nádraží, žena,

růže),

do základních

deklinačních typů

feminina, jejichž nominativ končí konsonantem. O nichje pojednáno

společně

s dalšími substantivy s neobvyklou podobou bázového tvaru. Vedle

samohláskového vzoru mužských substantiv na -ce, která se dále
měkká

nejsou tedy

skloňují

jako

životná maskulina, a typů rytmus, substantivum a drama, které se dále

skloňují

podle tvrdých vzorů maskulin a neuter, se zde probírají také vzory tvář a

- 26 -

řeč.

To je logické u

skutečně
řeč)

skloňovacího

typu píseň (zde tvář), jehož paradigma se

liší od vzoru růže jen bázovým tvarem. U

skloňovacího

typu kost (zde

jde však o téměř celé nové paradigma. Složité vztahy mezi typy píseň a kost

jsou zde řešeny novým

způsobem, autoři uvádějí

v dativu koncovku -ím/-ích,

spisovnou jen u některých substantiv skloňovacího typu kost, a náležitou
koncovku -em/-ech pojednávají jako výjimku. Dále mluvnice probírá smíšené
skloňovací

typy, tedy substantiva, která se

tvrdých v pl. (jako plamen, loket, rameno,
a měkkých v pl. (genius, muzeum), typ

skloňují
zvíře)

předseda

podle měkkých vzorů v sg. a

nebo naopak podle tvrdých v sg.
s koncovkami ženského a

mužského vzoru.
Pohromadě
přizpůsobení

se probírá deklinace adjektiva zájmen. V ní je nejvýznamnější

repertoáru zakončení obecné češtině v zájmu "systémovosti". Zde se

u adjektiv za základní považuje obecněčeská koncovka nominativu plurálu -ý
nerozlišená rodově a u zájmen s tvrdým

skloněním

se řeší poukazem na zkrácení koncovky v jedno
souhláskovou

změnu

v koncovce

čísla

mí. Rozdíl mezi 3. a 6. pádem

čísle

(-ému, -ímu -')- -ém, -ím) a

množného (-ým, -ím -')- -ých, -ích).

Zájmena jsou tu rozčleněna výhradně podle formálních kritérií, což se promítá
v přehlednosti kapitoly. Probírají se tak nejprve zájmena s tvrdým adjektivním
skloněním jako

zájmena s neobvyklými podobami bázového tvaru

svůj)

skloňování

a smíšené

posesivních adjektiv. Následuje

(můj, tvůj,

skloňování

osmi

zvláštních výrazů - kdo, co, náš, váš, ten, všechen, on a číslovky jeden. Tyto
výrazy mají koncovky podobné adjektivním. Kapitolu uzavírá skloňování zájmen
já, ty, my, vy.
V kapitole o kvantitativech najdeme nejen číslovky, ale i některé další výrazy
označující

úzu

množství. Pro

skloňování

přehlednější

zachycení komplikovaného a proměnlivého

ohebných číslovek se v paradigmatech odlišuje lokál. Dále se řeší

spojovatelnost s počítaným předmětem.

Autoři uvádějí,

že v

zásadě

je počítaný

předmět

v takovém tvaru, který vyžaduj e výstavba věty, tj. jako by před ním

číslovka

nestála,

kromě případů,

kdy by v bázovém tvaru měl být počítaný
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předmět

po

číslovkách

na -t, -m,

číslovkách neurčitých

a některých dalších

výrazech.
Hodně

místaje věnováno

funkční

analýze pádů, a to nejen jejich skladební

úloze, nýbrž též jejich obecnému významu. Již v kapitole o substantivech je
pojednáno o funkci subjektové a objektové báze ve větě. Subjektová báze plní
funkci nezávislou (na slovese), zatímco objektová závislou. A také dativolokál se
vyčleňuje
označení

úspornou formulací, že se vyskytuje po předložkách po, na, v,

místa. Podrobnou

funkční

při

pro

a sémantickou charakteristiku pádů najde

student češtiny v kapitole o syntaxi (zde Věta), kde se probírají jednotlivé přímé
pády z hlediska toho, jaké relace vyjadřují.
B.s. subjekt, neslovesný predikát,
(přístavek),

B.s.

doplněk,

bližší určení substantiva ve tvaru

pojmenování (nominativ jmenovací)

B.o. objekt, nositele nepříjemného pocitu ve větě jednočlenné, vzdálenost,
časové určení

(jak dlouho?

často?

kdy?)

G objekt u zvratných sloves, objekt u dalších sloves,

čas,

datum, bližší určení

substantiva
D objekt u sloves
přiměřenost,

vyjadřujících přibližování,

shodu, vhodnost,

unikání,

příslušnost,

příjemnost, nepříjemnost.. .. ,

osobní objekt,

posesívní, bližší určení substantiva
I objekt vyjadřující
hýbat
děje,

čím,

místní

určení

náplň

nebo podstatu, významy opatřit

(kudy?),

čím,

naplnit čím,

způsobové, příčinné určení, určení původce

nástroje a prostředku

o relacích vyj adřovaných nepřímými pády poj ednává abecední přehled
předložek,

jehož

součástí

jsou také výčty sloves pojících se s danou předložkovou
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vazbou.

Podobně

lexikograficky a z hlediska syntaktické funkce jsou zpracovány i

spojky.
Poldauf a Šprunk vytvářejí vlastní repertoár lingvistických termínů s ohledem
na jednoduchost popisu a co nejužší vztah mezi terminologií a sémantikou. Vedle
termínu jako subjekt a predikát, tu najdeme popisná označení jako bližší
substantiva, adverbiální

určení.

Jak však upozornil Zdeněk Hlavsa (Hlavsa 1965,

s. 65 a Hlavsa 1969, s. 37), nemusí být zavedení
způsob

Tento

určení

čtyř pádů skutečnou

úlevou.

prezentace především znamená zvýšení počtu tvarových dublet

v jednotlivých pádech. To se ukazuje zvláště nevýhodným, vezmeme-li v úvahu
také

skloňování

velmi frekventovaných slovních druhů, přídavných jmen a

zájmen, kde jsou rozdíly v 1. a 4.

pádě

a zvláště v 3. a 6.

pádě větší

než u

substantiv. Jednotlivé pády jsou také rozlišeny větnou funkcí nebo významem.
Redukce pak vede k tomu, že narůstající počet těchto
významových diferenciací

čtyř

větných

funkcí nebo

základních pádů student vnímá jako nekonečné

množství výjimek.

3.3

Kognitivní popis pádové sémantiky

Řekli jsme už výše (zde), že jazyk je podle kognitivní lingvistiky "rezultát

rozvíjených schopností obecného poznání" (Čermák s. 214) a lingvistické
poznatky kognitivní lingvistiky jsou založeny na smyslovém vnímání,
primárně tělesnými

zkušenostmi.

Stejně

určovaném

jako lexikon je vnímána jako symbolická

struktura i gramatika. Gramatické významy, tedy i významy pádů, slouží ke
strukturaci vnímané situace pro

účely

komunikace. Rozdíly mezi jednotlivými

jazyky jsou způsobeny tím, že žádný jazyk nemůže zpracovat informaci získanou
těmito

smyslovými zážitky celou a zdůrazňuje,

gramatikalizuje různé

části

potlačuje,

této informace.
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kategorizuje a

3.3.1

Kognitivní lingvistika o slovanských jazycích
Aplikací východisek kognitivní gramatiky na slovanské jazyky se zabývá

Laura Janda z Univerzity Severní Karolíny v Chapel Ri11. Kognitivní lingvistka
s dlouhou zkušeností s výukou
spoluředitelkou

češtiny,

ruštiny a polštiny je od roku 1999

Slavie and East European Language Resource Center

(SEELRC)lO, které podporuje výuku a studium slovanských a východoevropských
jazyků.

Centrum se podílí na vzniku výukových materiálů, podporuje lingvistický

výzkum a další aktivity spojené se vzděláváním v oblasti jazyků. Řadu materiálů
zveřejňuje

na internetu.

V oblasti jazykového výzkumu iniciovalo SEELRC vznik mluvnic s
ohledem na potřeby cizoj azyčného studiaII a gramatických slovníků 12, které
obsahují celá paradigmata slov, berou v potaz významy jednotlivých pádů,
správnou výslovnost a sémantickou spojitelnost slov. Dále postupně vznikají
monografie o sémantice pádu v jednotlivých slovanských jazycích, doprovázené
CD-ROMy a interaktivními cvičeními na internetu. Po monografii o ruském pádu
(ve spolupráci s Stevenem Clancym), na začátku tohoto léta (2006) vyšla Case
Book for Czech a v

současné době

tým pracuje na analýze pádového systému

polštiny.13

http://www.seelrc.org/
Czech reference grammar s Charlesem Townsendem z Princeton University, rok 2002, na
ntemetu k dispozici: http://www.seelrc.org:8080/grammar/mainframe.jsp?nLanguageID=2
12 jedna z prvních verzí ruského slovníku je na intemetu k dispozici na adrese
http://www .seelrc.org/proj ects/gramdict.ptml,
13 na stránkách SEELRC jsou ke stažení kapitoly o genitivu v ruštině a češtině,
http://www.seelrc.org/proj ects/casebooks.ptrnl
10

II

- 30 -

3.3.2

Jak mohou poznatky kognitivní lingvistiky pomoci studentům,

kteří

studují slovanský jazyk

Vedle viduje pro studenty slovanských jazyků nejproblematičtější oblastí
pádový systém, už pro svou abstraktnost a sémantickou složitost, které v nich
vzbuzují dojem, že pád je nekonečná chaotická směs. Studenti, jejichž mateřským
jazykem je

angličtina

nebo jiný od slovanských jazyků typologicky odlišný jazyk,

nemohou srovnávat gramatickou kategorii pádu s žádným mluvnickým prvkem,
který by jim byl známý. Laura Janda popisuje ze své mnohaleté zkušenosti
s výukou

češtiny jejich

potíže. Nejlepší studenti se naučí celou

českou

morfologii,

znají všechny koncovky a hodně slov, v textu poznají všechna slova a dovedou
nazvat pády,

přesto

obvykle nejsou schopni rozluštit vztahy mezi slovy a

neporozumí smyslu vět. Ani pokročilí normální češtině nerozumějí. 14
Ve svých popisech pádové sémantiky slovanských jazyků se Janda
soustředí

na použití pádu, nikoli jeho formální stránku. Usiluje o to, aby

jednotlivá užití každého pádu byla vyložena jako souvislý sémantický celek, a to
včetně idiomů.

Výhodou, s ohledem na postulovaný cíl, jímž je výuka češtiny, je

průhlednost výsledků

důsledně

3.3.3

kognitivní lingvistiky i pro nelingvisty. Janda se tedy

vyhýbá lingvistickým termínům.

Přehled významů pádů

v kognitivní lingvistice

Laura Janda a Steven Clancy se ve své sérii prací pokoušejí
každý pád jako souvislou

síť významů různě rozšířených

vysvětlit

metaforami, jako

souvislý sémantický celek, který zahrnuje všechna užívání daného pádu včetně

14

Laura Janda: Sémantika pádů v češtině www.unc.edu/depts/slavdept/lajanda/semantikajanda.doc
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idiomů.

Vracejí se tak k myšlence celostního významu pádu. S množstvím

různých

sémanticky od sebe vzdálených užití pádů, která činí potíže každému

pokusu o nalezení pádového invariantu, se vyrovnávají díky pojmům

síť

a

prototyp. Jednotlivá užití jednoho pádu se pak pohybují na této významové síti na
škále, kteráje dána různou mírou typičnosti - od charakteristického k okrajovému
prvku. Významy pádů odvozují

autoři

od zážitků s konkrétními objekty, jak se

pohybují a jaké jsou mezi nimi vztahy.

Např.

reagovat na události našeho

světa je

pojetí mezilidských vztahů,

vyměňujeme

zlo,

často

jednáme ve

lidská schopnost vnímat, užívat si a

základem významu dativu, dávání je centrální

svůj prospěch,

si nejen dary, ale také signály, dobro a

jsme ovlivněni

prostředím,

atmosférickými,

temporálními i emocionálními zážitky.

Jednotlivé pádové významy jsou tedy popsány takto:

Nominativ:

jméno (název,
totožnost

Genitiv:

pramen
cíl

podmět)

(přísudkový

(předložky

nominativ)

a slova vyjadřující ústup)

(vyjadřující přístup)

celek (držba, množství, sekundární předložky)
vztažný bod (zápor, blízkost, data)
Dativ:

přijímací (nepřímý předmět)

prožívací (se slovy vyjadřujícími prospěch a škodu)
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soutěžící

(se slovy vyjadřujícími vyrovnané síly, poddanost,

přesilu)

určení (přímý předmět,

Akuzativ:

rozměr

pohyb)

(prostor, délka)

Vokativ:

volání

Lokativ:

místo

Instrumentál:

prostředek (způsob,

nástroj, cesta,

označení (přísudkový

činitel)

instrumentál)

dodatek (s předložkou s)
orientační

bod (s předložkami před, za, nad, pod, mezi)

V následujících kapitolách se postupně podíváme na systém pádových
významů

v pojetí kognitivní lingvistiky tak, jak jsme ho rekonstruovali

z mluvnice Reference Grammar ofCzech autoru Jaury Janda a Charlese
Townsenda 1S a dalších článků Laury Janda The Dative Case in Czech and How si
Fits in, Concepts of Case and Time in Slavic. 16

3.3.3.1

Nominativ
Nominativ-pojmenování je pád, který slouží k

označování

syntaktický kontext. Používá se tam, kde na něco ukazujeme,

entit mimo

něco

jmenujeme,

dostupná na http://www.seelrc.org:8080/grarnmar/mainframe.jsp?nLanguageID=2
seznam odkazl! na práce Laury Janda lze nalézt na internetové stránce
http://www.unc.edu/depts/slavdept/lajanda/mypubs.htrnl,
15

16
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jako základní, slovníkový tvar slova. Dále je to gramatický subjekt věty (stalo
se to v úterý, velmi vážné ohroženi představuji asteroidy). Nominativ-totožnost

slouží jako predikát vět se slovesem být,

může označovat

kategorii, ke které

subjekt patří, nebo modifikátor vyjádřený podstatným i přídavným jménem.
Nominativ může být také následován vlastním jménem v nominativu nebo se
používá v konstrukcích, které

vyjadřují

srovnání

(připadaljsem

sijako kluk).

3.3.3.1.1
Rozčlenění

nominativu na pojmenování a vyjádření totožnosti odráží

hlavní funkce tohoto pádu, které lze
syntaktické funkce ve větě.

Právě

souhrnně

definovat na základě jejich

syntaktické hledisko je pro popis nominativu

výhodné, už proto, že pojem subjektu a principy jmenné predikace jsou známy
v mnoha jazycích. Jmenný přísudek však více než jako
můžeme

jinému

prostředkem

(Skalička,

s. 138). Nominativ jménaje výrazovým

jmenného přísudku právě pro svou jmenovací povahu

573), zatímco nominativ adjektiva v přísudku přiřazuje

(přijeti

totožnosti

chápat podle principu aktuálnosti jako přiřazení jednoho úseku

skutečnosti

případně

vyjádření

i vztah k

nějaké

entitě

(Trávníček,

s.

v subjektu vlastnost,

další substanci, který může znamenat i podobnost

bylo královské).

3.3.3.2 Genitiv

Genitiv je charakterizován jako pád v

češtině nejfrekventovanější,

pojící se

s nejvíce předložkami, který má jako celek nejkomplexnější význam. Jméno v
genitivu tedy signalizuje původ nebo naopak cíl nějakého
celek, jehož je předmět

částí,

předmětu,

odkazuje na

nebo slouží ve větě jako nějaký vztažný bod pro jiné

předměty.
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Zdrojové oblasti významové interpretace genitivu jsou charakterizovány
soustavou

čtyř

kategorií:

pramen (source)
cíl (goal)
celek (whole)
vztažný bod (reference)

3.3.3.2.1 Genitiv-pramen
Genitiv-pramen se pojí s předložkami a slovy znamenajícími ústup.
A)

označuje skutečný

(následuje po
předložkám
původní

pohyb od zdroje nebo jeho metaforické paralely

předložkách

z, zpod, zpoza odpovídající v

from, from beneath, from behind); místo, které

lokaci, materiál, z něhož je něco

která je zdrojem znalostí nebo
původní
přátel,

B)

stav se slovesy stát se a být,

znamená (po

odněkud, především

je, v

zážitků,

předložce

od nějakého

periodu,

skupinu, ze které se vybírá,

např.

ze školy, jeden z nejbližšich
čeho,

zotavit se z

od/angl. away from)
člověka

podobně

- 35 -

čeho

počátek

nebo jak daleko

některých případech přináležitost, předložka

také jako první položka výčtu věcí,

označuje

vytvořeno, časovou

z disidenta prezidentem, poučit se z

podobně

angličtině

pohybu

něco odněkud

od s genitivem funguje

jako ve významu místním

může

v

časovém

kterou je něco

smyslu vyjadřovat

znečištěno,

stolu, od lékaře,

klíč

čas,

kdy něco

začíná,

substance,

a idiomatické použití (od ruky, od oka),

např.

od

od domu, od prehistorie po současnost, od filozofie

po přírodní vědy, lišit se od čeho

C) také některá slovesa vyjadřují odstup od předmětu v genitivu, fyzický
nebo emocionální, se strachem nebo znechucením,
leknout se, nabažit se, pustit se, štítit se,
nechat, zbavit se,

zříci

vystříhat

např.

bát se, chránit se,

se, litovat, vyvarovat se,

se

3.3.3.2.2 Genitiv-cíl

Genitiv-cíl naopak vyjadřuje předmět nebo bod, který se přibližuje.
A)

vyjadřuje směr

pohybu (po

předložce

koresponduje s vazbou v + loc pro
také

časová

předložka
čas,

do/angl. to), jeho použití

určení

místa, kde se předmět nachází,

osa může být pojímána j ako metaforická lokace, pak

do s genitivem znamená nějaký termín nebo

kdy něco

končí, např.

do banky, kopali do niij, do

může vyjadřovat

tří

let, daleko do

minulosti, dali se do práce

B) dále se genitiv-cíl vyskytuje po slovesech označujících sklony a
metaforické přibližování,
dotknout se, dovolat se,
zúčastnit

často

hledět

jde o slovesa reflexivní,

např. dočkat

se,

si, týkat se, ujmout se, zastat se, zeptat se,

se, dosáhnout
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3.3.3.2.3 Genitiv-celek

Genitiv-celek je použití genitivu v češtině velmi

časté,

které nemusí být na rozdíl

od předchozích dvou použití vyžadováno jiným slovem.
částí

je předmět. Tento koncept

přeložit

objasňuje

Označuje

celek, jehož

všechna použití genitivu, která můžeme

pomocí předložky of, a také numerickou kvantifikaci. Dále označuje

posesora, případně další vlastnické vztahy, jako je například autorství. Jako
anglické of je to
ztráta

prostředek

ekonomie jazyka (blednutí dívky, opera Smetany,

dokladů).

A) genitiv-celek označuje celek, jehož je nějaký objekt částí (noha stolu, jaro
minulého roku)

B) když

nějaká část

náleží celku, můžeme říci, že celek vlastní

část

(manželka

britského premiéra); Janda uvádí výčtem příklady některých vztahů tohoto

typu -

přináležitost

barvy objektů

ke kategorii nebo typu

(květy

události (setkání

levandulové barvy),

dětí,

(země paradoxů,

určitý

pojídání švestkových

vztah mezi

sbírky textilu),
účastníky

knedlíků)

C) mezi dalšími slovy, která vyžadují genitiv-celek, jsou uváděny sekundární
předložky
uvnitř

formou, koncem, na základě, pod vedením,

prostřednictvím,

a další

D) genitiv-celek může být intepretován také jako počítaný předmět
s číslovkami určitými i neurčitými a dalšími slovy označujícími množství
E) tento typ dále nalézáme u sloves a slov naznačujících množství, jsou to
slova zmenšování,

zvětšování (přidat,

dodat, ubrat),

napít se)
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naplňování

(najíst se,

3.3.3.2.4 Genitiv-vztažný bod (zápor, blízkost, data)

Genitive-vztažný bod slouží jako orientátor při
(patnáctého

října,

vyjadřování času,

sedmnáctého ledna, za minulého režimu,

místa

během

práce, vedle, u,

blízko, daleko od, kolem ... ), na druhém pólu vyjadřuje naopak absolutní
od předmětu v genitivu (po
např.

předložce

oddělení

bez nebo v případě genitivu záporového),

bez cukru, nemám slov.

3.3.3.2.5
Hlavní funkce genitivu jsou postiženy rozdělením do
funkčně-sémantických

oblastí. Za základní pro stanovení

čtyř

významových

vlastností genitivu není

považována pouze adnominálnost. Do systému jsou stejnou měrou zapojeny
adverbální i adnominální funkce. Problematické je podle našeho názoru shrnutí
všech adnominálních funkcí genitivu do kategorie genitiv-celek. Adnominální
genitiv

vyjadřuje

kvalifikátory různého typu.

přivlastňovacího může jít

o

různé

Kromě

vztahu

části

a celku a vztahu

typy vztahů, které jsou často založeny na

komplexnějších větněsémantických

vztazích ajsou výsledkem

depredikační

transformace. Mezi substantivem a genitivem může pak být vztah původce a
(zpěv ptáků),

rezultátu

zaměřeného
například

vztah, kde je kvalifikovaná entita pojmenováním

na entitu kvalifikující (lov makrel).

Uplatňují

děje

se tu i další vztahy, jako

vztah mezi modálním slovesem a infinitivem slovesa (možnost volby)

(MČ 2, s. 56). Genitiv posesivní zahrnuje v souladu s tradiční mluvnicí vlastnění

v širokém smyslu (srov.
předmětové
věcného

Trávníček,

s. 592) -

řadí

se sem jak podmětové, tak

genitivy (smrt vynikajíciho básníka, výchova

obsahu (trest smrti, socha svatého Václava).

Janda pojat i genitiv partitivní. Na
i případy typu

čistota

dětf),

Podobně

tak genitivy
široce je u Laury

abstraktnější rovině vysvětluje

vody, zdravý vývin

kaprů,

význam
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lesů.

Janda partitivně

3.3.3.3 Dativ

Dativ označuje entitu, která může sloužit jako subject další akce nebo
ovlivnit nějakou událost. Všechna použití dativu znamenají prožívání a děje
směřující

k předmětu v dativu, který je tak druhým,

nepřímým předmětem.

Zvláštní význam má předložka kjako prostorová báze dalších významů.
Kombinuje významový rys
místě,

kam děj

směřuje

(k

směrovosti

s kontrolou nebo naopak nezávislostí na

babičce).

3.3.3.3.1 Dativ přijímací
Dativ přijímací vyjadřuje přijímání nebo ztrátu.
A) Všechna užívání j sou spoj ena se slovesem dát a slovesy, která sémantiku
slovesa dát zahrnují (darovat, obstarat, poslat, předložit, vrátit, poskytovat,
obětovat),

ve vztahu ke konkrétním i metaforickým

"darům",

jako např.

v idiomech (dát najevo, dávat něčemu váhu). Dativ přijímací je tedy druhým,
nepřímým předmětem.

Na tomto

místě

jsou do výkladu zapojena i slovesa

s dativním reflexivním zájmenem. Další skupinu tvoří slovesa, která zahrnují
význam dát

sobě, případně

nechat si

stvořit (pořídit

si, přisvojit si, zažádat si, vzít

si, nechat si ušít).
B) Dále se dativ pojí se slovesy a slovy vyjadřujícími komunikaci a předávání,
která přímý předmět ve svém významu již obsahují (odmlouvat, gratulovat,
povídat, zavolat, mávat, telefonovat/telefonát, přispět/příspěvek, zaplatit)
C) Do

se,

třetí

stačit,

skupiny patří slovesa zahrnuj ící význam dát sebe (obětovat se,

dostupný, srozumitelný), kde dativ

označuje předmět,

nebo se jinak stává dostupným.
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věnovat

který se přibližuje

D) Dativ vyžadují také slovesa, která jsou antonymy výše uvedených
sémantických rysů,

předmět

v dativu se u nich pohybuje opačným

směrem

(vzít/brát a synonyma jako např. odcizit, odstranit, krást, vyvlastnit;
odřici

si,

odepřit

chybět,

si,

zničit,

rozbit;

ujet, uniknout, vyhnout se).

3.3.3.3.2 Dativ prožívací

Zatímco "adresát" v dativu přijímacím něco dostane nebo je mu něco
odejmuto, "adresátu" v dativu prožívacím se dostane jen zážitku. Dativ se tu
používá právě pro svou schopnost být potenciálním podmětem další akce, tzn.
reakce na zážitky, jako mohou být např.
svědectví

A)

prospěch,

škoda, vlastnictví, nouze,

atd. Dativ vyžadují slovesa a slova:

prospěchu

a škody nebo slova vyjadřující pozitivní i negativní vlastnosti

(libit se, slušet, zachutnat; vadit, ubližit; přijemný, odporný)

B) která vyjadřují vlastnictví,
ruku,

ditě nám pláče)

(umýt si hlavu,

C) dativ dále

jako je věk,
mně je

nebo u nichž

vyčistit

označuje
počitky

především částí těla

si zuby,

a členů rodiny (zlomiljí

vyjadřujeme

ostřihat

enklitikou si vlastnictví

si nehty)

proživatele různých časových a přírodních
zimy a chladu,

různé

faktorů,

emocionální reakce (je mu 30 let,

to jedno)

D) dativ lze také použít pro pragmatické funkce, které nejsou přímo
vyjadřovány

gramaticky a které mohou

zdůrazňovat,

že předmět v dativu

prožívá nějakou událost, nebo slouží k upoutání pozornosti
(včera

jsem ti

měla horečku).

3.3.3.3.3 Dativ soutěžící
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posluchače

Schopnost dativu být potenciálním podmětem další akce umožňuje srovnat
aktuální podmět v nominativu s potenciálním podmětem v dativu a stává se tak
základem dalšího významu dativu. Tyto konstrukce
(čelit,

vyrovnané síly

odolat, podobat se, vzdorovat, podobný, protivný, navzdory, proti,

nebo poddanost
se,

vyjadřují

věřit, věrný,

(důvěřovat, otročit,

k,

kvůli, vůči) či

vládnout, imponovat).

podivit se, sloužit, služba, pokořit/pokořovat

naopak přesilu (dominovat,

Většina těchto

s enklitikou si (odolat si,

věřit

vstříc)

sloves

učarovat,

umožňuje reciproční

vévodit,

interpretaci

si).

3.3.3.3.4

Dativ je rozdělen do

tří

hlavních sémantických tříd, které jsou budovány

na analýze významů sloves a které odpovídají participantům beneficientního
charakteru a akceptoru (dativ přijímací),

participantům označujícím podnět

smyslového nebo intelektuálního reagování nebo stimulátor (dativ
participantům označujícím

soutěžící)

a

proživatele. Díky prolnutí charakteristiky participantů

se sémantickou analýzou sloves mohla být do

těchto

skupin zařazena i reflexivní

slovesa s dativní příklonkou. Dativ je pád sémanticky velmi homogenní a
významovému rysu zaměřenosti vyhovují významy prostorové a časové, ale i
významy abstraktnÍ. Výjimku tvoří pouze dativ vztahový (Trávníček, s. 597),
vyjadřující

prostý vztah bez odstínu zaměřenosti (zdá se mi, stýská se mi, líbí se

mi, chce se mi spát). Protože je předmět v dativu v hloubkové
podmětem, může

být

osvětlen

struktuře

významem proživatele.

3.3.3.4 Akuzativ

Akuzativ je pád určení (destination),
něco ukončí svůj

označuje

místo, na němž

někdo

nebo

pohyb. Také přímý objekt chápe v přeneseném smyslu jako
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určení

slovesného

děje. Podobně

se jako pohyb na určité místo

vysvětluje změna

stavu a akuzativ může být také signál něčeho, co je měřeno.

3.3.3.4.1

Akuzativ-určení

Akuzativ-určení vysvětluje
přímého

podle

autorů

všechna použití akuzativu jako

objektu. Entita, kterou vyjadřuje předmět v akuzativu,

může

být cílem

verbální energie utvořené subjektem věty (otevřeli novou restauraci). Po
předložkách,

které

často

odpovídají anglickým to a for,

významů. Může označovat

cíl pohybu

(pověsili

vyjadřuje

obraz nad krb),

celou řadu

může

na časové ose, tedy čas, kdy k události dochází (v jednu hodinu), nebo
koncert, pro vodu). Tyto
řada

předložky určující směr

jít o určení
účel

(na

a akuzativ-určení vyžaduje také

sloves a dalších slov (zlobit se na, pokuta za, boj o, starat se o, dárek pro, dík

za).

mezi -lokalizace, kategorizace (kdo dal lžičku mezi vidličky, paleontologové
zařazují

dinosaury mezi ptáky)

mimo - lokalizace,

výčet

(žijou mimo Prahu, autobusy jezdí každý den mimo

neděli)

na -lokalizace,

účel (půjdeme

na koncert, musím si koupit šaty na všední den)

nad - lokalizace, míry (pověsili obraz nad krb, je to nad lidské síly)
ob - lokalizace,

čas

po - lokalizace,

čas,

(pište ob

váhy,

řádek,

výčet

ob den)

(po kolena, po

novověk,

plukovníka)
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od kapitána po

pod - lokalizace, kompetence, množství (zameteme prach pod koberec, to
nespadá pod mou kompetenci, neprodá chalupu pod sto tisíc)

pro -

účel, příčina

(jdu pro vodu, je oblíben pro svou dobrotu)

před

- lokalizace (vyšli před dům)

přes

- lokalizace,

čas,

množství, vztah (přes most, přes padesát, jeden přes

druhého)

v -lokalizace,
prospěch

čas,

stav,

účel

(bil se v prsa, v jednu hodinu, obrátil to v žert, ve

lidstva)

za - lokalizace,

čas, účel,

přijedou domů,

za hotové, chceme

vyměnit

byt za

dům)

Akuzativ-rozměr

3.3.3.4.2
Zatímco

priority (slunce zašlo za hory, vzal ji za ruku, za týden

akuzativ-určení

zachází s objektem jako bodem,

zaměřuje

na ty rysy, které

označují

přibližně

anglickým předložkám through, during.

Bezpředložkový akuzativ-rozměr

akuzativ-rozměr

velikost, trvání nebo objem. Odpovídá

obvykle

označuje

vzdálenosti, trvání, ceny nebo

váhy (ušel kilometr, celou noc, jogurt stojí jednu korunu, váží tunu).
akuzativ-rozměr může označovat rozměry
(přijela

na týden,

zůstala přes

se

noc, o

Předložkový

a srovnávání v mnoha doménách

měsíc

starší, dvakrát za noc).

3.3.3.4.3
Akuzativní přímé předměty však vyhovují této definici pouze na velmi
abstraktní

rovině.

Ve

skutečnosti představuj e

zásah předmětu slovesem širokou
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významovou škálu od vzniku nebo zániku (vyrobit traktor) přes zásah, který
předmět

různé

do

řídit

nést nákup,

míry mění

(roztočit

kola), manipuluje s ním (prodat motorku,

auto) nebo jej jen vnějškově postihuje, až po pouhé inertní

zaměření na předmět (hledat peněženku) (MČ 2, s. 60) nebo akuzativ, který blíže

vymezuje obsah děje

(vidět,

znát, šeptat,

tančit valčík).

Jako místo

určení

je

chápána také trpící osoba v konstrukcích označujících tělesnou bolest (sestru
bolela hlava), které j sou podobné vztahovému dativu
Podobně předložkový

(Trávníček,

akuzativ plní celou řadu větněsémantických významů, které

jsou členěny v závislosti na významech sloves a předložek.
lokalizace (na, nad,

s. 604-605).

přes),

která vyhovuje sémantice určení,

Kromě

dynamické

vyjadřují některé

předložky

s akuzativem i lokalizaci statickou (mimo, ob) nebo i vztahy příčinné

(uzavřeno

pro nemoc,

pokračoval

zastřelen

za zradu) a přípustkové

(přes

v práci), které již jsou s ní v rozporu, a určení

ubytovnu pro
zaměřenosti

dělníky,

velké potíže

zřetelové (stavěli

pokud jde o vzdělám), jehož sémantika se již blíží

dativu. Dále existuje celá řada sloves i jmen s akuzativní

předložkovou

vazbou (zlobit se na, pokuta za, boj o, starat se o, dárek pro).

3.3.3.5 Vokativ
Prostřednictvím

vokativu se mluvčí se obrací na posluchače. Vokativ

nenese žádnou informaci o gramatických vztazích ve větě a také není její

součástí.

Vokativ slouží k oslovování lidí, abychom je pozdravili nebo upoutali jejich
pozornost.
3.3.3.6 Lokativ

Lokativ vyjadřuje umístění. Je vždy předložkový a z pěti předložek, které se pojí
s lokativem,
po a v).

čtyři vyjadřují

Kromě

také

společně

s akuzativem

směrové

významy (na, o,

místních významů mají předložky s lokativem i další funkce:
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na - se užívá pro lokace, které chápeme jako povrchy (na tom ostrove)
nejčastěji označuje

o-

tom

neřekl,

objekt myšlení nebo komunikace, dále

míru (nic mi o

chodí o holi, o Vánocích, o dvou pokojích)

po -lokace,

nejčastější

v

pachateli, jablka jsou po
při

čas,

- blízká lokace,

čas,

doméně času,
třech

dále snaha, distribuce (po dešti, pátrat po

korunách za kilo)

stav, okolnosti

(při

zdi, při operaci,

v -lokace, které vnímáme jako uzavřené prostory,
stav, média, znalosti a profese (v zimě, v teple, v

např.

bytě,

při umělém světle)

budovy či

města, čas,

odborník ve fYzice,

v televizi)
Dále se s těmito
na/při,

předložkami

a lokativem pojí

některá

slovesa a slova

(účast

toužit po, přísahat při).

3.3.3.6.1
Místní interpretace lokativu je sice velmi výrazná, zahrnuje však jen část jeho
funkcí. Objektový komplement vyjádřený lokálem má sémantiku tzv. syžetu u
sloves dicendi a cogitandi (uvažovali o
vztahů

předmětů

Lokativ

vyjadřuje

přípustkových, účelových, způsobových,

podmínkových,

prostředku

králově smrti).

a průvodní okolnosti.

Právě účast předmětu

v určení prostředku nebo

průvodní

i řadu

ale i určení

na vztahu jiných dvou

okolnosti je vlastní sémantikou

lokativu, jinakjsou všechny větněsémantické kvality vyjadřované lokativem
vyjadřovány

i jinými pádovými formami.

3.3.3.7 Instrumentál
Instrumentál
entitě

označuje

entity, které jsou vzhledem ke slovesnému

periferní. Instrumentál slouží jako kanál pro
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děj,

ději

nebo jiné

realizovaný jako cesta,

způsob

nebo

entitě, může

3.3.3.7.1

prostředek,

nástroj nebo pasivní agens. Pokud se vztahuje kjiné

být jejím označením, dodatkem nebo

bodem.

Instrumentál-prostředek

Hlavním druhem kanálu nějakého
pohybuje

orientačním

(kočka

děje

je cesta nebo prostor,

leze dírou, pes oknem).

vyjádřeních času

Podobně

přes

který se něco

funguje instrumentál ve

(tou dobou, chvílemi se zdálo). Jak v místních, tak

vyjádřeních může

časových

jít i o nesouvislé určení (místy stále ležel sníh, chvílemi se

zdálo).
Kromě
udělat

svého konkrétního významu může cesta označovat i způsob, jak něco

(spory se

nástroj,

stejně

řešily

jako

ulehčení činnosti,

cestou

způsob,

trpělivého jednání,

kterou se

proto také nástroj

žil životem vyhnance). Také

činnost dělá,

slouží ke zjednodušení,

činnosti vyjadřujeme

v

češtině

instrumentálem (myla si ruce mýdlem, jet metrem). Také mnohá slovesa pohybu
vyžadují, aby pohybující se
oštěpem,

část těla

nebo předmět byly v instrumentálu (házet

hýbat rukama, mrštit novinami,

v pasivních konstrukcích může

otočit

klikou,

zatřást

hlavou). A konečně

instrumentál-prostředek označovat

také agens

(studenti budou z biologie zkoušeni prof Novákem, Petr byl mučen
pochybnostmi).

3.3.3.7.2

Instrumentál-označení

Se slovesem být

označuje

instrumentál kategorie, do které podmět patří (velbloud

je na poušti dopravním prostředkem).

slovesa znamenají

změnu

Podobně

sloveso stát a sémanticky podobná

ve stavu vyjádřeném předchozím typem (stal se
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ředitelem,

zvolili ho prezidentem). V

některých případech instrumentál-označení

představuje paralelu vyjádření jako + N (cítím se Čechem, sedávala modelem).

3.3.3. 7.3 Instrumentál-dodatek
Instrumentál-dodatek s předložkou s koresponduje s anglickou předložkou with
(s tetou). Tuto

předložku

a tedy i instrumentál vyžaduje řada sloves (bavit se s,

sbližovat se s, bojovat s, souhlasit s, dohodnout se s, sousedit s, obchodovat s,
spřátelit

se s,

se s, oženit se s, stýkat se s, vycházet s, poradit se s, promluvit si s, rozejít

rozloučit

se s). Dále sem patří některá jména a sekundární předložky (konflikt

s, v souhlase s, spojen s, v souladu s, spokojen s, v souvislosti s, v rozporu s, ve

srovnání s). Pocity a nemoci mohou být chápány jako entity, které doprovázejí
činnosti

nebo

děje (dělat s

láskou, s radostí, s odporem, s chutí, ležet v nemocnici

s tyfem). Dále se vyskytuje v idiomech (vzít s sebou, dát si s

něčím

práci, obrátit

se s prosbou, s dovolením).

3.3.3.7.4

Instrumentál-orientační bod

Instrumentál-orientační
předmětu

k ostatním

bod se pojí s pěti

objektům

předložkami,

nebo k místu. Jsou to

které

označují

předložky před,

vztah
za, nad, pod,

mezi odpovídající anglickým before, behind, above, under, between. Mohou
ovšem také

před

vyjadřovat jiné

než místní významy a

- lokalizace, vztah, preference,

(učitel

stojí před tabulí, žáci mají

zákonem, dávat

figurují v idiomech.

čas

před

přednost před, před

často

ním respekt, všichni jsou si rovni

týdnem)
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před

za -lokalizace, frazeologismy (zasadili jsme stromy za domem, už mám zkoušky
za sebou)
nad - lokalizace, vztah, emoce (erb visí nad krbem,

vítězství

nad nepřítelem,

zamyslela se nad problémem)
pod - lokalizace, vztah, frazeologismy
udělám

vystupoval pod cizím jménem,

to pod podmínkou, že mi pomůžeš)

mezi -lokalizace,
přijdu

(zločinec

čas,

vztah, množství (muzeum stojí mezi kostelem a divadlem,

mezi šestou a sedmou, byl vždy mezi nejlepšími)

3.3.3.7.5
Instrumentál má výrazný rozptyl svých větněsémantických rolí. Část objektových
funkcí lze převést na
Jako

společného

instrumentál-prostředek

v instrumentálu

(křičel

(disponovat, pohrdat,

jmenovatele vyjádření

prostředku

vcelku snadno.

však popisuje Janda i adverbiální určení příčiny

bolestf) a objektové komplementy sloves a adjektiv

hospodařit,

opovrhovat, zabývat se, plýtvat,

pyšnz't se, chlubit se, kochat se, obchodovat,

zaměnit,

jistý). U

některých

z nich je zřejmá

modifikační tendence k zásahové sémantice typické pro akuzativ (srov. MČ 2, s.

65,

Trávníček

3.4

3.4.1

s. 609).

Společný

Co je

evropský referenční rámec pro jazyky

Společný

evropský

referenční

rámec pro jazyky (ERR)
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Možnost studovat nebo pracovat v rámci zemí Evropské unie vyvolala
potřebu všeobecně

uznávaných kritérií pro hodnocení jazykových znalostí. Tak

vznikl dokument Rady Evropy nazvaný Společný evropský referenční rámec pro
jazyky (Olomouc 2001, dále ERR), který podrobně popisuje, jakým způsobem
musí studenti ovládat daný jazyk, aby své znalosti mohli prakticky využívat, aby
byli schopni v cizím jazyce účinně jednat.
V souvislosti s dalšími projekty, jako je Evropské jazykové portfolio a
jazykový pas, poskytuje ERR především škálu jazykových znalostí, která se má
stát podkladem pro srovnání jednotlivých souborů kvalifikačních

osvědčení.

Kritéria hodnocení, uvedená v ERR, mohou sloužit nejen k formulování
jednotlivých úrovní jazykových textů a zkoušek a k průběžnému hodnocení
úspěšnosti

výuky v jednotlivých jazykových programech, ale také k popisu

jazyků, na jejichž základě j sou tyto programy budovány. 17

3.4.2

Lingvistická koncepce v ERR

Užívání jazyka,
lidmi,

kteří

včetně učení

jako jednotlivci ajako

se jazyku, představuje úkony prováděné

členové společnosti

rozvíjejí rejstřík

kompetencí, a to jak kompetencí obecných, tak zvláště komunikativních
jazykových kompetencí. Tyto kompetence využívají, aby se v různých kontextech
a za různých podmínek a omezení zapojili do jazykových činností (produkce,
recepce,

zprostředkování textů

psané nebo mluvené projevy či
přitom

ajazykové interakce), jejichž cílem je vytvářet
rozumět textům

aktivizují ty strategie, které se zdají pro

vztaženým k různým tématům, a

úspěšnou

komunikaci

17 další informace o evropských projektech v oblasti jazykového vzdělávání a některé dokumenty
lze nalézt na sh'ánkách Ministerstva školství ČR
O:Il!P://v,/yv\v.msmt.cz/ DOMEK!Detault.asp?C /\1=3421), odkazy na intemetové zdroje o historii a
praktické aplikaci těchto programů pro různé jazyky na htt:p:/!casajc.ffcun).cz/eiJhl:ipllet.PJ-l§.
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nejpříhodněj šL

nebo

Monitorování

pozměnění

3.4.2.1

těchto úkonů

vede

zároveň

komunikanty k posílení

jejich kompetencí (SERR, 2001, s. 9).

Obecné kompetence

Mezi obecné kompetence, které jsou základní podmínkou lidského
jednání, a hrají tedy roli i v jazykové

činnosti,

jsou zahrnovány dovednosti a

praktické znalosti, které vedou k osvojení dovedností v krocích. Jde tu o obecnou
schopnost postupné automatizace poznatků
některých částí

kompetenci,

například

z oblasti výslovnosti

či

gramatiky (flektivní morfologie). Dále se hovoří o existenciální

opět

obecné schopnosti sociální interakce - zajistit si

příležitost

promluvit, požádat o pomoc, dovednosti spojené s poslechem.

3.4.2.2 Komunikativní jazykové kompetence
Komunikativní jazykové kompetence již umožňují jednat s využitím
specificky jazykových prostředků.

Kromě

lingvistické kompetence tvoří celek

schopnosti komunikovat kompetence sociolingvistická a pragmatická. Jsou
definovány takto (SERR, 2001, s. 13-14):
• lingvistická kompetence - zahrnuje lexikální, fonologické, syntaktické znalosti a
dovednosti a další dimenze jazyka chápaného jako systém,
těchto

včetně uspořádání

znalostí

• sociolingvistická kompetence -

neuvědomované

užívání jazyka
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sociokulturní podmínky

• pragmatická kompetence -

funkční

užití jazykových prostředků,

jazykových funkcí a

aktů

interakčních výměn,

zvládnutí jazykové promluvy - koheze a koherence, nebo

např.

3.4.3

promluvy, které

čerpají

ze

scénářů

vytváření

a rutinních forem

rozpoznání ironie a parodie

Úrovně ovládání jazyka podle ERR

Evropský referenční rámec tedy stanovuje, co se student musí

naučit,

aby

užíval jazyka ke komunikaci, jaké znalosti a dovednosti musí rozvíjet, aby se byl
schopen v cizím jazyce
hodnoceny pomocí

Začátečník

tří

dorozumět.

Komunikativní jazykové kompetence jsou

základních úrovní

(tj. uživatel

základů jazyka)

rozdělených

vždy do dvou

stupňů:

Al Breakthrough / Průlom
A2 Waystage / Na cestě

Středně pokročilý

(tj. samostatný

Bl Treshold / Práh

uživatel jazyka)

B2 Vantage / Rozhled

Pokročilý

Cl Effective Operational Proficiency /

(tj. zkušený uživatel jazyka)

Účinná funkční způsobilost

C2 Mastery / Zvládnutí

Dále ERR definuje deskriptory, jež specifikují, co musí student na určitém
stupni zvládnout, aby byl komunikačně úspěšný, tedy co je

člověk

schopen učinit

pomocí cizího jazyka. Zvládnutí jazyka na určité úrovni neposuzuje podle
lingvistických znalostí, tj. gramatiky, slovní zásoby, syntaktických struktur apod.,
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ale bere ohled především na to, zdaje schopen uživatel jazyka dospět na základě
svých znalostí k řešení praktické situace. Hodnotí tedy nejen úroveň ovládání
jazykových prostředků, ale i

stupeň

využití

různých

strategií produkce a recepce,

jako je přizpůsobení se omezeným jazykovým prostředkům,
kompenzace a využití

naučených

Jednotlivé

stupně

A uživatel

základů jazyka:

různé

druhy

frází atd.

jazykových znalostí popisuje dokument následujícím

způsobem:

Al Breakthrough (Průlom)

Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem
je vyhovět konkrétním potřebám. Umí představit sebe a ostatní, klást jednoduché
otázky týkající se informací osobního rázu a odpovídat na ně, podávat základní
informace o

sobě

a jiných lidech. Znamená to, že mluvčí na této úrovni zvládnutí

cizího jazyka je zcela závislý na okolí, dokáže se domluvit, pokud partner mluví
pomalu a jasně a je mu ochoten pomoci.
A2 Waystage (Na cestě)
Je schopen běžné

společenské

komunikace v předvídatelných situacích v rámci

známých a běžných témat (zájmy, práce, novinky, plánování,
nabízení, v
stupni

obchodě,

úrovně

schůzky,

pozvání,

na poště, bance, nádraží, dotaz na cestu). Ani na druhém

A sám interakci neudrží,

ač

porozumí tématu diskuse.

B samostatný uživatel: Bl Threshold (Práh)
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Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné informace týkající se běžných
témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole a ve volném
popsat své zážitky, dojmy a emoce,

přání. Stručně

čase.

Umí

dokáže vyjádřit své názory a

plány.
B2 Vantage (Rozhled)
Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak
konkrétních, tak abstraktních témat včetně

odborně zaměřených

diskusí ve svém

oboru. Dokáže se účastnit hovoru s rodilými mluvčími plynule a spontánně.
Dopouští se jen drobných chyb a zaváhání, které hned sám opravuje. Dokáže
napsat podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko
uvedením výhod a nevýhod. Rozumí živému rozhovoru rodilých mluvčích.

C zkušený uživatel: Effective (Účinná operační způsobilost)
Mastery (Zvládnutí)
Bezproblémově
textů,

ovládá interakci, rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých

rozumí implicitním významům (narážky, vtipy), rozhlasovému i

televiznímu vysílání. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro
akademické a profesní účely.
výrazům.

Umí

Většinou

není zjevné, že se vyhýbá některým

vytvořit dobře uspořádané

zvládnutí kompozičních

útvarů,

společenské,

texty na složitá témata,

čímž

prokazuje

spojovacích výrazů a prostředků koheze. Uživatel

na nejvyšší úrovni rozumí i nestandardním podobám jazyka, umí používat
hovorové a idiomatické výrazy.

3.4.4

Popis

češtiny

podle ERR
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Řekli jsme, že ERR by měl být východiskem pro sestavování výukových
programů

všeho druhu. Tomuto cíli slouží popisy jednotlivých jazyků na šesti

úrovních referenčního rámce, které mají být zdrojem informací pro organizátory
kurzů, učitele
učebnicí,

a autory učebnic,

příruček, testů.

Nejsou tedy ani mluvnicí, ani

ale představují standard pro jejich vypracování, který vychází

z předpokládaných komunikativních potřeb studenta. 18
Popis češtiny začal stejně jako popis anglického jazyka 19 úrovní Práh
(Šára,M.: Prahová úroveň - Čeština jako cizí jazyk, 2001). V roce 2001 jej
vypracoval kolektiv autorů z Ústavu bohemistických studií UK v Praze. Teprve
uživatel cizího jazyka na této úrovni (B 1) dokáže, jak jsme uvedli výše,
komunikovat v cizím jazyce
myšlen minimální
češtiny

stupeň

samostatně.

Prahovou úrovníjazykaje zde tedy

komunikativní kompetence dosažený při osvojování

ve smyslu úrovňového

rozčlenění

podle

Společného

evropského

referenčního rámce. Úroveň Al (Breakthrough) byla vypracována na Katedře

bohemistiky FF UP v Olomouci (Hádková, M. a kol.: Češtinajako cizí jazyk.
Úroveň Al. 2005). Popis češtiny na úrovni A2 (Waystage) vznikl v Ústavu

jazykové a odborné přípravy UK v Praze (Čadská, M. a kol.: Čeština jako cizí
jazyk. Úroveň A2. 2005) a konečně úroveň B2 zpracoval opět Ústav
bohemistických studií UK v Praze (Holub, J. a kol.: Čeština jako cizí jazyk.
Úroveň B2. 2005). O vypracování popisu na úrovni C se zatím neuvažuje.

3.4.4.1 Obecné pojmy popisu

Popis jazyka vychází z

výčtu

a charakteristiky situací, ve kterých bude

jazyk s největší pravděpodobností užíván. Vše, co se jazykem

dělá,

je

označováno

srov. např. Slabochová D.: Cizí jazyk čeština a bruselský uživatelský kontext. CJ 2001-2002,
45, č. 3, s. 76-78.
19 J. A. van Ek, L. M. Trim: Threshold Level, 1990.
18

roč.
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jako jazyková funkce. Jazykové funkce jsou členěny do šesti skupin, které jsou
v souladu s anglickou verzí Threshold Level z roku 1990 a
na českou tradici rozlišování komunikativní funkcí
•

sdělování

•

vyjadřování

a

zjišťování

a

zároveň

berou ohled

výpovědi:

konkrétních informací

zjišťování postojů

• požadování
• jednoduché interakční modely a konvenční

začátky hovorů

• prvky výstavby jazykového projevu
• reakce na případné komunikační šumy

Každá z nichje konkretizována, jsou nabízeny alternativní
vyjádření řazené

struktury pro

podle

důležitosti

určitou úroveň.

a frekvence ajsou

Pro naše téma je

označeny

důležité,

že jako

způsoby

nezbytné položky a
různé způsoby

vyjádření

jazykové funkce jsou vnímány valenční podoby slovesa (např.

akuzativ,

vědět

o + lokál,

Ve druhé

části

vědět,

vědět

+

že).

popis uvádí

představy

spojené s jazykovými funkcemi-

obecné a specifické pojmy. Takzvané obecné pojmy postihují základní vztahovou
sémantiku promluv, tedy hlavní

strukturační

jazykové prostředky: slovesa, jejich

kategorie a jejich spojitelnost, sémantiku předložek, jejich konkurenci s adverbii a
spojitelnost s pády i jejich konkurenci s prefixy.
Takzvané specifické pojmy představují již nejkonkrétnější vrstvu lexikální jednotky rozdělené podle tematických celků.
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3.4.4.2

Gramatika v rámci popisu

češtiny

podle SERR

"V zhledem k tomu, že proj ekt je orientován na jazyk jako na jev sociání a
kulturní a hlavním cílem je osvojování

způsobilostí

(kompetencí) na poli

jazykového chování v definovaných mezilidských situacích a věcných kontextech
(co se v

sociálně-kulturním

prostoru jazykem dělá),

nemůže

se gramatika se svým

systémovým pohledem a nárokem na "technické" znalosti výrazněji prosazovat a
hraje nutně jen podružnou, doplňující roli. Že ji projekt vůbec přivtěluje, je
důsledkem

poznání, že je nakonec přece jen nějak nezbytná," píší

autoři

v předmluvě k dodatku o gramatice (Holub, 2005, s. 253). Pro její popis
všech dílů zvolili

tradiční

strukturní popis podle akademické Mluvnice

autoři

češtiny

2.

3.4.4.2.1 Jaké gramatické znalosti mají studenti na jednotlivých úrovních
českého jazyka

Al ovládá jen v omezené míře několik základních gramatických struktur a typů
vět,

které jsou

A2 používá
některých

součástí

správně

osvojeného repertoáru

jednoduché struktury, ale přitom se systematicky dopouští

elementárních chyb

(zaměňování časů,

zapomíná na gramatickou

shodu)
Bl ve známých kontextech komunikuje přiměřeně
běžných

správně,

používá repertoár

gramatických prostředků, i když vliv mateřského jazyka je

postřehnutelný

B2 jen

občas

se dopouští malých nebo nesystematických chyb,

nedostatky ve větné

stavbě
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většinou

menší

Cl, C2 chyby jsou sotva postřehnutelné

3.4.4.3 Kategorie pádu v popisech

českého

jazyka podle

referenčního

rámce

Jednotlivé pády j sou charakterizovány syntaktickou funkcí jména
v určitém pádu ve
funkcí,
či

některé

větě (či nevětné výpovědi).

Mohou plnit více syntaktických

z nich j sou jménu přiděleny organizačním jádrem věty, slovesným

sponovým predikátem. Sémantika pádů je také obohacena schopností některých

pádových tvarů pojit se s předložkami. Pád je tedy pojímán jako morfologická
kategorie se syntaktickou funkcí. Sémantická platnost pádů se zde pomíjí, místo
toho je akcentován vztah mezi užitím pádu v konkrétním jazykovém kontextu a
2o

konkrétní komunikační situaci. Pády jsou rozčleněny do úrovní takto :

3.4.4.3.1 Nominativ
1) slovníková podoba substantiv (a ostatních

skloňovaných

slov)

2) funkce subjektu obvykle s rolí nositele/konatele/proživatele

děje

(chlapec

upadl, auto jede, lidé pracujf)

3) u některých sloves nesubjektový výraz (jeho sestraje
4) ve valenci

Pro

úroveň

lékařka)

některých přejatých předložek

A2 jsou prezentovány všechny funkce nominativu

předložek), včetně
větněčlenské

(kromě přejatých

nominativu jmenovacího. Pro popis jsou použity pouze

pojmy.

20 Vycházíme v tomto přehledu z úrovně B, kterou pro zjednodušení v tomto přehledu
nerozlišujeme na podúrovně Bl a B2, a přiřazujeme úroveň Al a Al.
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Také pro

úroveň

zdůrazněno

Al jsou závazné všechny funkce nominativu.

Zvláště

je

užití jako adverbiale srovnání po výrazech jako, než.

3.4.4.3.2 Genitiv

1) ve valenci některých sloves objektovým komplementem
2) ve valenci substantiv je neshodným atributem,
přináležitosti,

celku a části

(dům

vyjadřuje

mého bratra, rodina mé dcery, noha

dějových

případně

patienta děje (doprava nemocného do nemocnice)

substantiv má význam konatele

některých

adjektiv

(člověk schopný

4) ve valenci základních číslovek vyšších než

děje

člověka),

(život

všeho)

čtyři, neurčitých číslovek

adverbií a substantiv s kvantitativním významem
několik

bálo psa)

vztah vlastnictví,

stolu), u

3) ve valenci

5)

(dítě se

(pět

a

korun, deset aut,

lidf)

předložková

spojení

valenčního

skládat se z, dárek od, cesta z,

typu (obejít se bez, vzdalovat se od,

šťastný

z)

6) okolnostní významy předložek (během, bez, blízko, do,

doprostřed,

kolem,

krome')
7)

nevalenčním

suplementem

často

s časovým významem (stalo se jednoho

dne)

Pro
4)

úroveň

A2 jsou prezentovány: 1) funkce

počítaného předmětu,

místa,
Pro

předmětu

úroveň

počítá

předmětu,

2) neshodného

5) 6) předložkový genitiv ve funkci

a neshodného

přívlastku,

7)

přívlastku,

příslovečného určení

příslovečné určení času.

Al se předpokládá aktivní znalost všech tvarů genitivu. Z funkcí se

sl) objektovým komplementem u omezeného

posesivním, 4) numerativním, 5)

doplněním

počtu

slovesa a 6)

s předložkami bez, z, od, do, u.
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sloves, 2) s genitivem

doplněním

substantiva

3.4.4.4 Dativ
1) ve valenci

některých

nerozuměli

2) ve valenci

sloves objektovým komplementem (studenti

textu)

trojvalenčních

s významem adresát,

sloves je druhým objektovým komplementem

příjemce

(kdo vám to

řekl?)

3) ve valenci neosobních sloves objektovým komplementem ve významu

proživatele (je mi zima)
4) ve valenci některých substantiva adjektiv (blízký mému srdci)
5) ve valenci předložek (blížit se k, plakat kvůli, bránit se proti)
6) ve valenci předložek jako potenciální

významem (díky, k,
7)

nevalenční
dveře?,

Pro

úroveň

předmětu,

funkci

doplnění

slovesa s okolnostním

kvůli)

pád s významem nositel prospěchu/neprospěchu

(otevřeš

mi

kdo ti to rozbil?)

A2 se uvádí I), 2)

bezpředložkový

dativ ve funkci prvého a druhého

3) proživatel, 4) neshodný přívlastek, 5), 6) předložkový dativ ve

příslovečného určení, předmětu

a neshodného

přívlastku,

7)

neplnovýznamový příznak (dativ kontaktový, osobního zaujetí, pospolitosti,
vztahu k druhé
Pro

úroveň

osobě).

Al není aktivní znalost všech tvarů dativu závazná (kromě

příklonných

dativních tvarů). Student by měl znát především významy předložek

k a proti. Z funkcí dativu se uvádí 2) dativ druhého
5) předložkový dativ ve funkci
předpokládá

předmětu,

nevalenčního doplnění

vypracování individuálního

rejstříku

osob, se kterými se student často setkává.
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3) proživatel

děje,

slovesa. Dále se

dativních tvarů,

např.

jmen

3.4.4.4.1 Akuzativ

1) ve valenci mnoha sloves, zvl.

těch

s kauzativním významem, objektovým

komplementem s významem proživatel, patiens, informace, fenomén,
obor, adresát (bolí

mě oči,

sestra umyla nádobí, turisté opustili hotel,

rychle se umyl, oznámili nám změnu,

dělají

zkoušku, informovali

mě

předem)

2) ve valenci některých sloves adverbiálním komplementem ve významu "jak
dlouho" (trvalo to hodinu)
3) ve valenci předložek jako obligatorní doplnění slovesa (rozdělovat mezi,
podívat se na, poprosit o, poslat pro,

věřit

v, považovat za, zájem o, smysl

pro, bohatý na)

4) okolnostní významy předložkových spojení (mezi, na, před, pro)
5)

Pro
4)

nevalenčním

úroveň

suplementem adverbiálním (tuto sobotu nikdo

A2 se uvádí 1) funkce

předložkový

akuzativ ve funkci

předmětu,

2), 5) příslovečného

nepřišel)

určení času,

příslovečného určení, předmětu

3)

a neshodného

přívlastku.

Pro

úroveň

uvádějí

Al se předpokládá aktivní znalost všech tvaru. Z funkcí akuzativu se

1) objektový komplement a proživatel

doplnění

slovesa s významem

časovým,

slovesa, nevalenční předložkové

3), 4)

doplnění

děje

valenční předložkové doplnění

slovesa a neshodný přívlastek.

3.4.4.4.2 Vokativ

1)

označením

u neosobních sloves, 2), 5)

oslovovaného
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3.4.4.4.3 Lokál
1) vždy jen ve valenci předložek (záviset na, mluvit o, stýskat se komu po
kom, zklamat se v, píseň o, průvodce po,

trpělivý při,

zkušený v)

2) okolnostní významy předložkových spojení (na)

Pro

úroveň

A2 se uvádí 1) předmět, 2)

příslovečné určení

Je uvedeno, že existuje pouze v předložkové
Pro

úroveň

Al by si

měli

sl) valenčním

doplněním

sloves

formě.

studenti osvojit pouze tvary individualizované skupiny

substantiva osobních zájmen.
výrazům

a neshodný přívlastek.

Měli

doplněním

předložkami

by znát významy předložek a rozumět
sloves s předložkou o, 2) s místním

v/na a omezený repertoár

časových určení

s předložkou o.

3.4.4.4.4 Instrumentál
1) komplementem ve valenci

některých

sloves (poslanci se zabývali

rozpočtem)

2) druhým komplementem některých sloves (namaž si chleba máslem)
3) alternativou nominativu ve valenci některých sloves (jeho sestra je
lékařkou)

4) ve valenci pasivních sloves má význam konatele

děje

(nemocný nebyl

ošetřen lékařem)

5) neshodným atributem s významem prostředek pohybu,

případně

jen dráha

ve valenci substantiv (jízda vlakem, cesta lesem)
6) ve valenci adjektiv blíže vymezuje platnost
svou historif)
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(důležitý

rozsahem, zajímavý

7) ve valenci předložek

(zvítězit

nad, utéct před, mluvit s, dívat se na,

vzdálenost mezi, kontrola nad, přednost před, obchod s, pohled na,
populární mezi, spokojený s, daleko za, spolu s)

8)

nevalenčním

suplementem s významem prostředek, nástroj

(otevřel

si

klíčem)

9)

nevalenčním

suplementem s významem dráha pohybu (projeli lesem)

I O) nevalenčním suplementem s významem příčina

Pro

úroveň

A2 se uvádí

příslovečného určení,

opět

(křičel

bolestz)

ve větněčlenských pojmech funkce I)

3) jmenné

části přísudku,

Stejně jako

2)

dále 4) agens u pasiva, 5)

neshodný přívlastek, 7), 8) předložkový instrumentál ve funkci
určení, předmětu

předmětu,

příslovečného

a neshodného přívlastku.

v případě dativu a lokálu se pro

úroveň

Al

nepředpokládá

aktivní

znalost všech tvarů. Student by si měl osvojit tvary vybraných osobních zájmen a
substantiv, instrumentálové tvary pro dopravní prostředky a význam předložek
s instrumentálem.

Rozumět

dopravního prostředku,
slovesa předložkami
3.5

by měl nevalenčnímu doplnění slovesa ve významu

doplnění

před,

slovesa s předložkou s a místnímu

za.

Závěr

Poldaufova mluvnice

češtiny

pro cizince je úzce spj ata s pohledem

a systémově synchronním. Jde tu o popis
ve

doplnění

směru

forma

~

funkce. V

odlišnými prostředky.

odložme to na

formálně

být například vyjádřeno B.o. (byl tam

večer/minulý čtvrtek

předložkovou

červen,

který je konstruován výhradně

se však mnohé relace vyjadřují

Určení času může

chvilku, každou chvili přijde,
patnáctého února),

češtině

češtiny,

funkčním

tu byl), G (jednoho dne,

B.o. (na Vánoce,

půjčím

si to na dva dny,

budu hotov za minutu, je za pět minut pět),

předložkovým

G (během roku, do roku 1926, kolem poledne), D.L. (o prázdninách, o půlnoci, ve
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dvě hodiny,
přístup

po

oběde"), předložkovým

I (před pátou, při snídani). Lexikografický

použitý pro popis gramatických slov neumožňuje konfrontaci různých

vyjádření
důvodů

stejných nebo blízkých významů onomaziologických kategorií. Z těchto

jde spíše o gramatiku recipienta než gramatiku mluvčího. Jako výhodné se

nám naopak jeví budování termínů pro popis pádů na základních syntaktických
pojmech a popisech povrchové větné sémantiky.
Kognitivní popis Laury Janda ve snaze o co nejpřístupnější formu
sdělování poznatků především

dokazuje, že syntaktické pojmy jsou pro každý

popis pádových funkcí nezbytné. Nominativ je pád základní, korespondující se
syntaktickou funkcí subjektu, genitiv jako pád nominálních řetězců, který obvykle
označuje

celek, jehož je něco

součástí,

druhého objektu, akuzativ jako pád

dativ jako pád adresáta a proživatele,

označující

to, co je na konci

pád místa a instrumentál jako pád prostředku. K
kontrastu s

děje,

objasnění významů

lokál jako

používá také

angličtinou.

Toto její rozčlenění je však velmi přibližné. Je sice budováno na
významech bezpředložkových pádů ajejich syntaktických funkcích, ale
inkorporuje také pády předložkové, které s těmito celostními významy
korespondují jen občas. Rozbitý je proto výklad předložkové sémantiky,
patrné je to u

časových určení.

zvláště

A také tato mluvnice je konstruována spíše

s ohledem na porozumění.
Aby celostní významy vyhověly rozmanitosti funkcí
být jednotlivé sémantické kategorie velmi vágní.
přibližování
vyjadřují

Například

pádů

ve větě, musí

slovesa vyjadřující

mohou mít jak vazbu genitivní, tak vazbu dativní, proživatele

jak jednočlenné věty s dativem, tak jednočlenné věty s akuzativem, jako

rozdílná se jeví sémantika přísudkového nominativu a instrumentálu,
pouze o stylistické varianty. Z tohoto

důvodu

přestože

jde

je také tento systém spíše popisem

pro recepcI.
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Přesto

neměly

se domníváme, že na využití celostního popisu pádů by programy,

zcela rezignovat v počátečních stadiích výuky.

Zvláště

studenti,

s pádem jako kategorií nemají žádné zkušenosti - z mateřského nebo

kteří

nějakého

dalšího jim známého cizího jazyka - informace o významu pádu, informace "o
jazyce" vyžadují.

Umožňuje jim

komunikační prostředky

popis

pádů

ve fázi prvotní sémantizace přiřadit odpovídající

v jejich mateřském jazyku. Pokud sledujeme kognitivní

z hlediska úrovní referenčního rámce (viz Příloha 1), zjistíme, že

s určitou korekcí (obj ekt myšlení nebo komunikace vyj ádřený předložkou o a
lokativem a genitiv posesivní interpretovaný jako "celek") mohou být tyto pojmy
použity na úrovni Al,

samozřejmě

spolu s pojmy syntaktickými a zvláště tehdy,

pokud student neusiluje o pokračování na vyšších úrovních.
Adekvátní popis pádového systému
dosáhnout vyšší

úrovně

češtiny

pro cizince, který chce

znalostí jazyka musí však obsahovat všechny relevantní

složky popisu, jak jsme je uvedli v kapitole 1.

Obecně

jsou pády v

češtině

definovány svou syntaktickou funkcí, objektovým významem, spojitelností
s předložkami a jinými slovy a konkurencí jiných jazykových prostředků pro
vyjádření

stejných onomaziologických kategorií. Pro studenty cizího jazyka hraje

nezanedbatelnou roli kontrast s prostředky jejich mateřského jazyka nebo jiného
jazyka, který znají. Teprve
složitost

českého

součinnost

všech těchto složek může postihnout

pádového systému. Popis

češtiny,

který by postihoval všechny

aktanty, lokaci i prostředky výpovědi musí vycházet z
jakje definuje Evropský referenční rámec (srov.

4

Analýza
V

učebnic češtiny

komunikativně

komunikačních

Příloha

funkcí tak,

2).

pro cizince z hlediska prezentace pádu

orientované výuce hraje prezentace gramatického systému

významnou roli. Adekvátní znalost mluvnice je nezbytná pro produkci i pro
recepci. Také nezvládnutí systému deklinace může vést k selhání v komunikační
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situaci a s jeho prezentací,

procvičením

a propoj ením s komunikačními funkcemi

se musí vyrovnat každá učebnice.
Cílem této kapitoly je zjistit, jakou úlohu má pád v
češtiny

současných učebnicích

pro cizince a jak se s pádem vyrovnávají jejich jednotlivé komponenty.

Zmíníme se nejprve o fázích výuky aj ejích dalších složkách (4.1) a poté se
pokusíme porovnat

současné učebnice

z hlediska prezentace pádu na příkladu

prezentace, fixace a implementace genitivu (4.2,4.3).
K analýze jsme vybrali čtyři učebnice pro nefilology: starší Češtinu pro
cizince. Czech for englishspeaking students kolektivu autoru pod vedením Milana
Šáry z roku 1969, v současné době používané New Czech Step by Step Lídy Holé
z roku 2004 a Tschechisch kommunikativ autoru Jany Maidlové a Marka Nekuly
z roku 2005 a Čeština pro německy mluvící začátečníky autoru Jiřího Hasila a
Heleny Hasilové. Dvě z analyzovaných učebnic (Šárova a Holé) jsou určeny pro
anglicky mluvící studenty a dvě
Hasilové) vznikly pro

německy

(učebnice

Maidlové a Nekuly a Hasila a

mluvící studenty. Všechny jsou určeny pro

začátečníky. Šárova učebnice i učebnice Hasila j sou koncipovány jako kompletní

kurz.

4.1

4.1.1

Fáze výuky a její další složky učebního textu

Fáze výuky

Výuka cizích jazyků prochází

• expozice

třemi

základními fázemi

učiva
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(Choděra,

2001, s. 94):

Prezentace

učiva j e

prvotním seznámením s ním, má charakter primární

sémantizace aj e spoj ena s vědomostmi z jazyka při pozorování a o jazyce Ci e-li
součástí

pozorování provázeno výkladem). Výklad je pouze fakultativní

procesu,

ale je při prezentaci na místě tehdy, jsou-li k tomu dány důvody vyšší efektivnosti
učenÍ.

• fixace

učiva

Ve druhé fázi jde o nácvik primárních dovedností, tedy postupnou automatizaci
uvědomovaných vědomostí, vytváření návyků .

• implementace učiva
A

konečně třetí

aplikace

učiva,

fází

vyučovacího

procesu Je nácvik sekundárních dovedností,

jeho použití v nestandardním kontextu, tedy

vytváření řečových

dovedností.
Stejně

jako jsou splývavé hranice mezi vědomostmi, primárními dovednostmi,

návyky a sekundárními dovednostmi, neexistují ani hranice mezi jednotlivými
fázemi

vyučovacího

4.1.2

Texty

procesu.

Cílem jazykového

vyučování

jazyce a byli schopni je vytvářet.

je, aby studuj ící porozuměli

Zároveň je

textům

v cizím

text východiskem a prostředkem

výuky. V textech se prezentuje slovní zásoba a gramatika. Jedním ze základních
předpokladů

efektivnosti výuky je, aby tyto složky byly v souladu

s komunikačními funkcemi
nejvýrazněji

umístěné

textů.

Základní typ textů v

učebnicích,

kde se

projevuje gramatická složka, jsou texty výchozí. Jsou to texty

na začátku jednotlivých lekcí nebo v jejich střední
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části,

na nichž

spočívá těžiště

výuky. Jsou určeny k podrobné analýze,

neboť jsou

východiskem

pro výklad jazykových jevů i pro tematickou a obsahovou náplň lekce (Hendrich,
1988, s. 228-229).
Úžeji spojeny s výkladem jazykových jevů jsou podle Hrdličky texty
gramatické, jakési "netexty" o jedné nebo dvou výpovědích, které slouží
k prezentaci

určitého

gramatického jevu

jako cizího jazyka). K

upevňování

(Hrdlička:

Texty v učebnicích češtiny

osvojených jazykových prostředků a

k prohloubení tématu slouží texty doplňkové. Texty v

učebnicích

neslouží jen

k rozvíjení receptivních dovedností, ale jsou i v základu některých
fixační,

cvičení

jak ve

tak implementační fázi.

Cvičení

4.1.3

V edle

textů j sou

Bezprostředně

podstatnou

částí vyučovací

ho procesu

cvičenÍ.

souvisí s gramatickým učivem cvičení jazyková,

přímo určená

k osvojování gramatiky a zvukové a grafické stránky jazyka, zpravidla mají formu
konstruování
cvičení

i

jsou

vět

ze zadaného materiálu. Na druhém pólu takřka plynulé škály

cvičení řečová,

lexikálně-frazeologických

jejich cílem je automatické vybavování gramatických
struktur k

vyjádření komunikačního záměru

nebo

recepci textu. Na této škále mohou být cvičení dále klasifikována podle druhu
rozvíjené řečové dovednosti čtení, cvičení
procvičování

již žáci

cvičení

receptivní procvičují zejména poslech a

reproduktivní představují přechod od řízeného jazykového

k

produkčním činnostem

samostatně vytvářejí

a konečně

cvičení

produktivní, ve kterých

psaný či mluvený projev (Hendrich, 1988, s. 316-

353).
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V

současné

jazyková a řečová
situační

4.2

kontext.

době

cvičení

Skutečné

v rámci komunikativní metody se didaktika snaží
co nejvíce propojit s ohledem na komunikační

záměry

a

komunikaci by se měla přizpůsobit i cvičení jazyková.

Horizontální a vertikální prezentace pádového systému
Pokud jde o prezentaci pádového systému v učebnicích

cizince, lze
ovlivňuje

vyčlenit dvě výrazně

i podstatnou

část

odlišné koncepce. Zvolený

češtiny

způsob

pro

výuky

dalších mluvnických pasáží a zasahuje i do charakteru

textů.

Jednotlivá paradigmata se ve starší koncepci probírají podle jednotlivých
vzorů.

V různých lekcích tak bývají probírány

substantiva adjektiv.

Oddělována

například

tvrdé a

měkké

vzory

bývají také paradigmata singuláru a plurálu.

Většina autorů současných učebnic

na našem území i v zahraničí volí

princip postupné prezentace jednotlivých pádů. Znamená to, že v jedné lekci jsou
prezentovány a
například

procvičeny

akuzativu

napříč

koncovky tvrdých i
rody a

deklinačními

koncovkami adjektiv, deiktických slov,

měkkých

typy

případně číslovek.

vzorů

substantiv,

společně

se všemi

Lekce pak obsahují

základní předložky pojící se s příslušným pádem a další případy jeho užití.
Ve

shodě

s Hronkovou (Hronková, 1993, s. 6) nazýváme postupnou

prezentaci pádu horizontální prezentací a celostní vertikální prezentací.

4.2.1

Čeština pro cizince (1969)
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Aplikací

nejzávažnějších postulátů

Poldaufovy mluvnice je učebnice

Čeština pro cizince autorů Milana Šáry, Jitky Šárové a Antonína Bytela (Šára

1969) určená primárně pro
Autoři

zahraniční

tu postulují dvojí cíl

studenty na českých vysokých školách.

zahraničního

studenta, jednak zvládnout základní

inventář jazykových prostředků potřebných

pro

dorozumění

v běžných situacích,

jednak získat schopnost samostatné práce s českým odborným textem a schopnost
porozumění českému

výkladu. Tomu odpovídá i struktura učebnice a

samozřejmě

prezentace gramatiky.
Učebnice

obsahuje úvodní fonetický kurz, kde se student seznamuje se

základy české výslovnosti a pravopisu na materiálu jednoduchých, konkrétních
promluv. Lekce 8-24 se

soustředí

na první z vytyčených

cílů.

Pro jednotlivé

didaktické kroky využívá

funkčních

i tvarových shod gramatických jevů k jej ich

jednoduššímu popisu a v

určité míře

i unifikačních tendencí v hovorové

Jak

autoři říkají,

především

češtině.

"není to jen proto, že na tomto stupni se student zabývá

mluveným jazykem, ale zejména proto, že tyto tvary jsou více

v souladu se systémem" (Šára 1969, s. 6). Formy běžné pro mluvenou češtinu jsou
v textech i výkladech

označeny

kurzívou a druhé texty v lekcích, jejichž úkolem

je uvádět do práce s psanou podobou jazyka, užívají tvarů spisovných. Ve druhé
části učebnice
složitějším

-lekci 25-43 - se postupně přechází k spisovným tvarům a

konstrukcím, jimiž se vyznačuje jazyk odborný. Zde převažují

odborné texty určené k

četbě,

které neobsahují novou gramatiku, a předpokládá se

samostatná práce s nimi. Student se tu doučuje spisovné
které již zná. Avšak ani tady,

podobně

jako v první

variantě některých tvarů,

části,

nemá systém tvarů

zastínit při výuce význam tvoření rozsáhlejších větných částí a vět. V souladu
s cílem, umožnit studentovi orientovat se v

četbě českého

odborného psaného

projevu a porozumět mu, se tu objevují již texty složitější se základy slovní
zásoby společné výkladům z oblasti

Učebnice

věd společenských,

stojí na počátku koncepce postupného

technických a přírodních.

začleňování prvků

gramatické kategorie. Neprobírá se tedy celý systém pádů uceleně, ale po
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téže

jednotlivých pádech. Pádový systém je redukován na čtyři pády ve
s Poldaufovou mluvnicí.
výrazů,

Současně

shodě

se substantivy se probírá formální podoba

které substantivum kvalifikují - adjektiva, zájmena - což také díky

grafickému zpracování umožňuje fixaci celé nominální fráze najednou.

Určitou

nevýhodou může být proměnlivost počtu i lexikálního obsazení vzorů a nezřetelný
vztah k nominativu. Ve druhé

části učebnice

se studenti postupně seznamují se

spisovnými plurálovými koncovkami nominativu adjektiva zájmen,

důraz

už však

není kladen na jejich aktivní ovládnutí.
Postupná prezentace pádů se v učebnici pro líná s postupnou prezentací
větných vzorců,

k němuž dochází ve

cvičeních. Přitom

se využívá bázově

sémantické ekvivalence realizací syntagmatických, větných,
(hradje

zřícený ~ zřícený

případně

lexikálních

hrad ~ zřícenina) i některé ekvivalence jiné (mám

knihu na stole X knihaje na stole) (srov.

Kořenský

1984, s. 34-58).

Genitiv je zařazen v lekcích 16-20. Tematicky jsou lekce uvedeny texty o
ročních

obdobích,

volného

času.

hovořících

návštěvě

pošty a telefonování, zdraví a lidské

tělo,

trávení

Texty jsou koncipovány nejčastěji jako záznamy přímé řeči

pospojované uvozovacími větami. Z těchto

důvodů nepůsobí příliš

autenticky, a to ani když vezmeme v úvahu dobu vzniku učebnice. Za výchozími
texty mohou následovat další texty, které představují spíše
například

pro udávání hodin v

snůšku příkladů,

češtině.

Genitiv je představen jako prostředek spojení svou jmen, které mohou být
transformací výpovědí různého typu (okno toho pokoje,fotografze toho
Postupně

jsou prezentovány genitiv jako vyjádření

formy základních

číslovek

času

města).

na otázku kdy, genitivní

a spojení genitivu s předložkami pro

časové,

místní a

další údaje. U genitivu partitivního se akcentuje jeho měrová povaha.
Ve

cvičeních

úkolem je formovat

se potom fixují

věty

větné

vzorce (srov.

Příloha

ze zadaného materiálu. Produktivní

na zodpovídání otázek k textu.
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1). Studentovým

cvičení

se omezují

4.2.2

New Czech Step by Step (2004)

Už diskuse kolem koncepce základní
pádů

češtiny

upozornily, že zavedení

čtyř

nemusí být pro studenta úlevou. Zvýší se tím především počet koncovek

jednotlivých pádů, které mají různou distribuci podle funkce nebo formálních
kritérií

(např.

bázový tvar pro maskulina pl.

může

mít koncovky -i, -é, -ové, -y, -e

podle formy a -y, -e podle funkce). Problematické je to také v případě deklinace
adjektiv, kde jsou formální rozdíly mezi pády větší než u substantiv, a zájmen,
která j sou velmi frekventovaná aj ejichž deklinace je navíc velmi složitá. Obj evil
se názor, že šest nebo sedm pádů by pro cizince nebylo tak nepřijatelných,
když j sou rozlišeny větnou funkcí nebo významem.
češtiny

zvláště

Většina současných učebnic

pro cizince určených pro nefilology tedy pokračuje v tradici postupné

prezentace pádového systému. Vrátily se však k tradiční terminologii a
k tradičnímu počtu sedmi (respektive šesti) pádů. 2l
Jednou z nejnovějších je New Czech Step by Step Lídy Holé (Holá, 2004).
Učebnice
nejdříve

je podle slov autorky v předmluvě určena

studentům, kteří chtějí

co

mluvit a rozumět česky a zaručuje dosažení úrovně Bl podle Evropského

referenčního

rámce.

Učebnice

má 20 lekcí a vznikly k ní

cvičebnice

a poslechové

CD. K přehlednosti slouží barevné kódování textu. Panelové uspořádání knihy a
systém

odkazů

navíc

umožňují

individuální přístup ke studiu.

Genitiv se probírá v lekcích 10-11. Na počátku lekce 10 je výchozí text
s příklady použití genitivu s anglickým překladem, který je určen k domácímu
prostudování, potom následuje souhrnný gramatický přehled genitivních funcí (po
předložkách,

posesivní, partitivní, objektový), souhrnné tabulky genitivních tvarů.

Podkapitoly lekce 10 i lekce následující jsou členěny podle probírané pádové
funkce a sestávají obvykle z výkladové

části

a cvičenÍ. Témata se podřizují

Např. Holá, L: Step by step, Praha, Fragment 2000. Pintarová, Rešková: Communicative Czech
1,2. 1995. Froulíková, L.: Zahrada českého jazyka. 2002.

21
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probíraným gramatickým jevům -

předložky vyjadřující směr

se pojí s tématem

cestování, další místní předložky s genitivem s tématem bydlení,

předložky

od/do

v časovém významu jsou probírány společně s genitivními tvary základních
číslovek

na tématu denního rozvrhu, genitiv partitivní se probírá na tématu vaření

a receptů.
Cvičení
přistupuje

na fixování

významů předložek

a teprve potom se

k procvičování vlastních genitivních tvarů. K tomu dochází především

doplňováním
cvičení

soustředí

se

správných tvarů do

vět

nebo ještě

častěji

do souvislých textů,

lze navíc použít i jako receptivní, protože mnohé texty jsou k dispozici na

nahrávce.
aktivitám,

Učební
ať

text obsahuje dostatek podnětů k rozmanitým řečovým

už je to kladení otázek či využití

Určitou

různých obrázků.

slabinou je, že stranou jsou ponechány složitější

v textech, tak ve

cvičeních

vzorce jak

a student takto vybavený neobstojí v přirozené

komunikaci na deklarované úrovni Bl Evropského
by se měl bez cizí pomoci

větné

dorozumět

referenčního

rámce, na které

ve většině každodenních komunikačních

situací.

4.2.3

Tschechisch kommunikativ (2005)

Také tato
kompetence v

učebnice

českém

Také v této

je určena pro zájemce o získání

komunikační

jazyce, kteří nemají zvláštní filologické

učebnici začínají

vzdělání.

partie o genitivu gramatickým výkladem

v lekci 7. Je prezentováno pět oblastí použití - atributivní, partitivní, objektové,
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po

předložkách

procvičeny

a pro

vyjádření

části fixační

denního data. V

jsou nejprve

genitivní formy ve výše zmíněných případech užití. Poté teprve

následuje text s tématem, kterým je v tomto případě objednávání v restauraci.
Domníváme se, že až za polovinou programu je to
do této

komunikační

situace dostávají téměř

pozdě, vždyť

denně. Cvičení

jevy jazykové a tematické s komunikačními východisky.
intenzivně

4.2.4

všechna užití, v kapitole 7 je to

pak

studenti se právě
slučují

Neprocvičují

především předložkový

probírané

však

stejně

genitiv.

Tschechisch fur Anfanger (1995)

Tschechisch fur Anfanger je podle předmluvy autorů
nefilologům, kteří

si v krátkém

současného českého
dvě části.

jazyka.

čase potřebují

na morfologii

osvojit praktické základy

Zprostředkujícím jazykem je němčina. Učebnici tvoří

První z nich je přehled

především

určena začátečníkům

základů české

současné češtiny.

gramatiky, který se

soustředí

Druhou představuje 15 výukových

lekcí. Každá z nich obsahuje úvodní text, slovní zásobu, gramatická a
výslovnostní

cvičení. Autoři doporučují,

formou komentovaného

čtení

úvodní

aby byla nejprve probrána gramatika

části

a teprve poté se přistoupilo k probírání

jednotlivých lekcí. Slibují si od tohoto postupu, že umožní brzy přistoupit k

četbě

autentických textů. Lekce obsahují texty a cvičení, ale již žádný výklad, pouze
odkazují do úvodního gramatického
způsobem

přehledu.

se paradigmata naučí. Tento

studenta i učitele. A pro

některé

přístup

Student si tak sám volí, jakým
klade

zpočátku

velké nároky na

studenty je zcela nevhodný. Velkou roli tu hrají

dispozice studenta, jeho potřeby a cíle.

Někomu

vyhovuje příkladová prezentace,

jiný vyžaduje informace o jazyce.
Studenti
s tím různým

obecně pociťují

způsobem, někteří

pádový systém jako velkou zátěž, vyrovnávají se
odmítají memorovat tabulky, jiní naopak mají

dlouho problémy začít komunikaci v

češtině,

protože se
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soustředí

na pochopení

jejího gramatického systému. Domníváme se proto struktura učebnice by měla být
spíše obrácená, nežje dosud jak ve vertikální, tak horizontální prezentaci zvykem.
Fáze první sémantizace by měla probíhat spíše komunikačně (analogií),
s dostatečným přísunem grafických materiálů, ve fázi druhé sémantizace a fixaci
by studenti mohli dostat informace o jazyce podle uvážení
musí být základem prezentace úzký vztah mezi
gramatickými

5

učitele. Především

komunikačními

však

situacemi a

prostředky.

Závěr

Cílem této práce bylo pojednat o postavení pádového systému ve výuce
češtiny

pro cizince v návaznosti na jeho funkce vnitroj azykové i komunikační.

Problematika pádu v jazykové výuce je velmi široká, my jsme se
především

soustředili

na to, jaké jsou možnosti interpretace pádových funkcí a pádové

sémantiky aj ak mohou pomoci k vlastnímu cíli jazykové výuky, jímž je vytváření
komunikační
pomůže

kompetence. Domníváme se, že učitelům

tato práce,

uvědomit

češtiny jako

cizího jazyka

si meze jednotlivých koncepcí. Toho pak mohou

využít v praktické výuce, kde je vždy výhodné mít po ruce větší množství pojmů a
pomůcek,

kterými

můžeme studentům

pomoci strukturovat jazyková fakta. Jen
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krátce jsme se zmínili o didaktických a metodologických aspektech výuky češtiny
pro cizince, které přinášejí řadu dalších závažných otázek.
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Příloha

1

Následující

přehled

uvádí charakteristiku prezentovaných predikátů ve

vztahu ke kategorii pádu:
abstraktní lokalizace: to je Nom
předmětného

vlastnictví: Akk - někdo má něco (mám knihu)
posesivní pronomina -

něco

je něčí (knihaje moje)

Gen (knihaje maminky)
Dat (kniha patří mamince)
lokalizace a polohy: Lok - něco je někde (knihaje na stole, knihu mám na
stole)

kvalifikace: Adj -

něco

je nějaké (knihaje zajímavá, zajímavá kniha)

Subst (Petr je kuřák, Petr je

učitelem,

židleje ze

dřeva)

je kdy - Adv, Akk, Lok, Gen (ve

čtvrtek,

ekvivalence: Nom - něco je jako něco
Akk - někdo
temporálního

určení: něco

dělá něco

za

hodinu, dnes, zítra, patnáctého)

pohybu:

něco někdo přemisťuje

odkud kam Akk (na letište)
Gen (ze školy, do kina, od
něho)

Dat (k
mluvení, myšlení, vnímání
vím, že; nevím, jestli;

nepřímá řeč
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němu)

Příloha

2

Rozčlenění

kognitivního systému pádových významů podle úrovní

referenčního

rámce

Al
nominativ-jméno, nominativ-totožnost
genitiv-pramen (po předložce z, od a po vybraných slovesech znamenajících
ústup)

genitiv-cíl (po předložce do, a po vybraných slovesech znamenajících
přibližování)

genitiv-celek

vyjadřující

genitiv-vztažný bod po
dativ-přijímací

posesivitu a genitiv numerativní

předložce

bez

(druhý objekt u sloves se sémantikou dávání)

dativ-prožívací (proživatel příjemného nebo negativního pocitu a různých
časových

a klimatických změn)

akuzativ-určení

v konstrukcích

(první objekt,

určení

označujících tělesnou

verbální energie slovesa, trpící osoba

bolest,

čas,

kdy k události dochází,

účel

a po

předložkách určujících směr)
akuzativ-rozměr

předložkách

na,

(vzdálenost, trvání, ceny nebo váhy,

přes,

a srovnání po

o, za)

lokativ-místo (obj ekt myšlení nebo komunikace po
předložkách

rozměry

předložce

o, lokace po

na, v)

instrumentál-prostředek

(dopravní prostředky)

A2

genitiv-pramen, genitiv-cíl (další slovesa s odlukovou a dotykovou sémantikou)
genitiv-celek (genitiv partitivní a genitiv vzniklý transformací jiných větněsém.
vztahů)

genitiv-vztažný bod

vyjadřující

datum a čas a místo po

předložkách

vedle)
dativ-přijímací

(první objekt u sloves se sémantikou dávání a braní)
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za,

během,

dativ-prožívací (vlastnictví, pragmatické funkce)
dativ-soutěžící

(vyrovnané síly, nebo naopak vítětství a podléhání)

akuzativ-určení

(valence některých slov s příslušnými

lokativ-místo (lokace a čas po předložkách po,
instrumentál-prostředek

předložce
před,

předložkami)

při)

(nástroj, kategorii po slovesech být a stát se, po

s a slovesech a slovech s touto valencí, lokace a

čas

po

předložkách

za, nad, pod, mezi)

B

genitiv-celek (po sekundárních předložkách, po slovesech zmenšování,
zvětšování

a naplňování)

genitiv-vztažný bod (genitiv záporový)
dativ-přijímací
dativ-soutěžící

(ve valenci

některých

(vyrovnané síly, nebo naopak vítětství a podléhání)

akuzativ-určení (různá vyjádření

stavu a priority po

lokativ-místo
předložkách

adjektiv)

kategorizace,

příslušných předložkách

(různá vyjádření

výčtů,

míry, množství,

a ve valenci

některých

příčiny,

slov)

snahy, distribuce, stavu a okolností po

příslušných

a ve valenci některých slov)

instrumentál-prostředek (časové určení,

instrumentál-dodatek

(řada

nesouvislé určení místa a času,

sloves s valencí s předložkou s a po

způsob)

některých

sekundárních předložkách)
instrumentál-orientační

bod (další významy původně lokálních předložek a

frazeologismy)
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Příloha

3

Přehled komunikačních

•

sdělování

funkcí podle Evropského

referenčního

rámce

a zjišťování konkrétních infonnací

- identifikace
-

sdělení

- popření

infonnace, prvky popisu, vypravování
skutečnosti, či

oprava

- zjišťování infonnací otázkami

•

vyjadřování

zjišťovacími

a doplňovacími nebo

vylučovacími

a zjišťování postojů

souhlas/nesouhlas s pozitivním i negativním konstatováním
vybízení k souhlasu
konstatování znalosti,
vyj ádření

vědomosti

různého stupně

o jistoty/nejistoty
o

ne/možnosti, schopnosti, svolení, zákazu

o

nutnosti

o

chtění, přání, záměru,

o

potěšení,

o

radosti

či

lítosti

o

naděje či

obavy

o

spokojenosti

o

překvapení

zájmu, preference

obliby, chuti ...

či

nespokojenosti

vyjádření vděčnosti

vyj ádření omluvy a odpověď na ni

• požadování
výzva nebo

doporučení

k realizaci

něj aké činnosti

fonnální a osobní žádost o to, aby někdo

něco udělal,

rozkaz, výstraha,

žádost o pomoc a nabídka pomoci, pozvání a pohoštění
• jednoduché interakční modely a konvenční

začátky hovorů
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upoutávání pozornosti
pozdravy
zdvořilostní

konverzace při setkání

oslovování
představování

gratulace
vyj ádření soustrasti
přípitky

přání

dobré chuti

• prvky výstavby jazykového projevu
mluveného projevu Gazykové prostředky zahájení projevu, uvedení
tématu, váhání, hledání slov,
vyjádření

názoru,

upřesňování,

výčet, uvádění

složek celku, shrnutí,

oprava vlastního

konkrétních příkadů,

zdůrazňování

závěr

telefonického kontaktu

(představování, stručné sdělení, odpověď

volajícího)
úvod a závěr oficiálního a neoficiálního dopisu
jednoduchý popis aj ednoduché vypravování ...

• reakce na případné komunikační šumy
neporozumění,

prosba o zopakování, zpomalení tempa řeči

prosba o zopakování
ujišťování

sdělení,

části věty,

o pomoc při hledání výrazu

se, že jsme rozuměli

prosba o hláskování
dotaz na správnou výslovnost

či

pravopis

obecné pojmy

• základní kategorie existence
bytí

- 82 -

na dotaz

událost
přítomnost

dostupnost
začátek

a konec

• vyj ádření existence v prostoru
umístění

v prostoru a relativní umístění vzhledem k prvkům prostoru

vzdálenost
slovesa pohybu
fáze pohybu
směr

pohybu

původ
změna

•

polohy

vyjádření času či
určení

existence v

konkrétního

vyj ádření

časového

času

intervalu

vyj ádření délky trvání
vyj ádření

čase

děj e

včasnosti

vyj ádření následnosti
vyj ádření pořadí
vyj ádření minulosti
vyj ádření přítomnosti
vyj ádření budoucnosti
vyjáření děje

•

mimo konkrétní

časové určení

vyjádření

informace o rychlosti

děje,

vyj ádření

začátku, pokračování

a přerušení

vyjádření

frekventovanosti

kvantity

vyj ádření počtu
pořadí

násobnosti
výčtu

množství
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děje,

či zakončení děj e

stupně

či

nebo míry vlastnosti subjektu

objektu nebo průvodní okolnosti

• vyj ádření kvality
kvality fyzické,

rozměra

a míry (velikost, délka, výška,

šířka, tloušťka,

vzdálenost, délkové míry, váha, jednotky objemu, teplota, vlhkost,
viditelnost, slyšitelnost,

chuť,

barva,

stáří,

telesná kondice, dostupnost,

čistota, naplněnost)

hodnocení (hodnota, cena, kvalita,
správnost,

úspěšnost, důležitost,

užitečnost,

vhodnost,

přiměřenost,

obtížnost, normálnost)

• vyj ádření duševních pochodů
vědění

myšlení
paměť

emoce
vyj adřování,

• vyj ádření

různých

řeč

forem vztahového poj etí

vztahy týkající se

děje (vyjádření

skutečnosti

jednotlivých participantů

děje

proživatel, vnímatel, konatel, patiens a patiens totožný s konatelem,
reciprocita,

příjemce,

nositel prospěchu, procesy a okolnosti,

nástroj, kvalifikace, identifikace, shoda,

vyjadřování

vyj ařování logických vztahů a příčinné relace

• deixe (výrazy upozorňovací, odkazovací,

zobecňovací
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prostředek

a

posesivních vztahů,
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