
ČEŠTINA V ČÍNĚ

Výuka češtiny na asijském kontinentu má své pevné kořeny a v současnosti dokonce 
tendenci rozšiřovat se především v Čínské lidové republice. Tento trend odráží me-
zinárodní politickou situaci, vztahy Číny a České republiky, šířeji také rozvoj spolu-
práce mezi zeměmi Evropské unie a Čínou a iniciativu současného čínského prezi-
denta Si Ťin-pchinga s názvem Nová hedvábná stezka. Počátek české bohemistiky 
v Číně sahá do roku 1954, kdy byla založena katedra češtiny v Institutu/Ústavu ev-
ropských jazyků a kultur Pekingské univerzity zahraničních studií, do nedávné doby 
jediné odborné bohemistické pracoviště v zemi. 

Pekingská univerzita zahraničních studií (Beijing Foreign Studies University; 
BFSU) je nejstarší a největší univerzitou v Číně (vznikla v roce 1941) a vyučuje se na 
ní 49 jazyků. Český jazyk na katedře češtiny učí tři stálí čínští učitelé a český lektor 
vysílaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci vládního Pro-
gramu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí. Studium českého jazyka 
je čtyřleté a otevírá se zpravidla jednou za dva roky. V akademickém roce 2016/2017 
ukončilo 23 studentů 2. ročník, 16 studentů 4. ročník a 1 studentka pokračovala v na-
vazujícím magisterském studiu. Jednou z velkých výhod studia je zásada, že každý 
čínský student musí během něj strávit dva semestry — jeden školní rok v České 
republice.

Druhou univerzitou, která nově od roku 2015 nabízí výuku češtiny, je Pekingská 
univerzita mezinárodních studií (Beijing International Studies University; BISU). 
Byla založena v roce 1964 a těší se pověsti jedné z významných univerzit cizích ja-
zyků v Číně. Češtinu na této univerzitě vyučuje zkušená česká lektorka Eva Rouba-
lová (v letech 2006–2015 vyučovala na BFSU), za pomoci čínské lektorky Hana Chen 
(absolventky oboru čeština na BFSU).1 Jsou tam dvě české třídy: 20  vysokoškoláků 
a 20 středoškoláků v novém programu sedmiletého studia. Tento program zahrnuje 
kromě češtiny čínštinu, angličtinu, matematiku, filozofii a tělesnou výchovu. Také 
studenti této univerzity stráví jeden školní rok v České republice. 

Pro úplnost dodejme, že na základě dlouhodobějšího plánování a mnoha jednání 
se čeština začíná vyučovat i mimo čínské hlavní město — od září 2017 na univerzitě 
mezinárodních studií ve městě Tianjin (Tianjin Foreign Studies University; TFSU) 
a od podzimu 2018 také v Šanghaji.

Díky českým vyučujícím na univerzitách v Pekingu i u nás mají čínští studenti 
možnost seznámit se s komunikační metodou výuky a osvojovat si praktické jazykové 
dovednosti. Češtinu totiž přicházejí studovat se zkušenostmi pouze s gramaticko-
-překladovou metodou, v jazykové výuce tradičně užívanou na čínských školách; 
většinou ji užívají i čínští univerzitní vyučující. V celé Číně v současné době působí 
na 200 bohemistů. To je číslo jistě uspokojivé a zároveň zavazující — i pro bohemis-
tiku v České republice. 

1 O výuce češtiny podrobněji viz Roubalová (2016). 
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