
nulté číslo | prosinec 2009

Milé čtenářky, milí čtenáři,

držíte v rukou avizované vydání nultého 
čísla občasníku s názvem Krajiny češtiny.

V rámci usnesení vlády č. 1622/2005, ve znění 
č.  1256/2008 o Programu podpory českého kulturního 
dědictví v zahraničí jsou do ciziny vysíláni bohemisté, 
aby u krajanských komunit či na vysokých a středních 
školách vyučovali český jazyk a literaturu.

Při plnění daného usnesení vlády spolupracuje Minister-
stvo zahraničních věcí a Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy, samotné vysílání je pak realizováno Do-
mem zahraničních služeb, pod jehož záštitou je taktéž 
tento bulletin vydáván.

Velký dík za podporu patří oběma zmiňovaným minis-
terstvům, dále autorovi ideje občasníku Mgr. Daliboru 
Dobiášovi, Ph.D., autorce titulu občasníku Mgr. Markétě 
Pilátové či iniciátorce myšlenky loga Programu podpo-
ry českého kulturního dědictví v zahraničí Karle Kout-
kové, M.A. V neposlední řadě děkujeme za připomínky 
a podněty členkám Komise pro lektoráty českého ja-
zyka a literatury: doc. PhDr. Boženě Bednaříkové, Ph.D., 
doc. PhDr.  Ivaně Bozděchové, CSc., PhDr. Evě Rusinové 
a Mgr. Ingrid Neckářové.

Toto nulté číslo začíná rozhovorem s první náměstky-
ní ministryně školství Ing. Evou Bartoňovou o dalších 
perspektivách programu. Následuje přehled dneš-
ního stavu Programu podpory českého kulturního 
dědictví v zahraničí a v rámci portrétů současných 
bohemistů je představen prof. Jonathan Bolton z Har-
vardovy univerzity v USA. Číslo doprovázejí studie, re-
cenze a  aktuality z prostředí krajanů a zahraničních 
univerzit.
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V tomto čísle naleznete:

Občasník lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních univerzitách a učitelů u krajanských komunit
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Občasník Krajiny češtiny, který je určen zejména samot-
ným lektorům a učitelům u krajanů, popř. zájemcům 
o problematiku výuky češtiny v cizině, si vedle prezen-
tace programu klade za cíl stát se určitou otevřenou 
inspirativní platformou především ke sdílení informací, 
metod a přístupů k výuce napříč spektrem učitelů u kra-
janských komunit a lektorů českého jazyka a literatury 
v zahraničí. Občasník neaspiruje na nové bohemistické 
periodikum, uveřejněnými odbornými studiemi a re-
cenzemi se snaží o hlubší vhledy do relevantní proble-
matiky. Učitelé u krajanů a lektoři informují o dalších 
aktivitách ve snaze podpořit vzájemnou komunikaci 
a předznamenat další rozvoj.

Množství témat, která se občasníku nabízejí, je rozma-
nité a  další cesta této komunikační platformy je tedy 
výrazně otevřená. Krajiny češtiny mají co do činění se 
značně diferencovanou oblastí bohemistiky, ve které se 
střetávají nejrůznější perspektivy a potřeby. A podaří-
li se danou pluralitu přístupů na stránkách občasníku 
konstruktivně vyjádřit, dosáhnou jeho autoři hlavního 
cíle. V neposlední řadě je důležité podotknout, že otáz-
kami podpory českého kulturního dědictví v zahraničí 
se nezabývají pouze Češi – komunikace s jejich předsta-
viteli je tedy dalším cílem občasníku, jenž se tak bude 
snažit sloučit informativní charakter spolu s bohemis-
tickou odborností, spojit lektory a učitele u krajanských 
komunit v jeden celek a dostát náplni Programu pod-
pory českého kulturního dědictví v zahraničí.

Silvie Pýchová, Lucie Šafarčíková, Olga Vlachová

Již po šest let probíhá v některých českých vesnicích v Rumunsku prázdninová škola jazyků. 
Akce je určena dětem i mládeži z místních českých škol. Cílem je během asi čtyřtýdenních 
kursů zlepšit jazykové znalosti místních dětí. S nápadem pomoci českým dětem při výuce cizích jazyků přišlo Sdružení 
S, občanské sdružení založené v České republice. Toto sdružení posílá o prázdninách dobrovolníky, učitele angličtiny, 
francouzštiny, ale také češtiny. Učitelům sdružení zaplatí cestu, ubytování i odvedenou práci. 

Ve vesnicích se díky spolupráci s místními učiteli i s učiteli z České republiky vždy najde kolem 20 – 25 dětí, které mají zájem 
rozšířit své jazykové dovednosti. Akce probíhala nejčastěji ve Svaté Heleně, ale také v Eibenthale, na Rovensku a v Bigru.  

Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Pra-
ze (dále ÚJOP UK) představuje vědecko-pedagogické pra-
coviště Univerzity Karlovy, které mohlo postavit širokou šká-
lu pedagogických a výzkumných aktivit především v oblasti 
výuky češtiny pro cizince na bohatých zkušenostech a pa-
desátileté tradici. Kromě jazykové a odborné přípravy cizin-
ců ke studiu na českých vysokých školách, kromě různých 
typů kurzů češtiny včetně online kurzů či metodických kur-
zů pro vyučující a mezinárodních seminářů se v poslední 
době ÚJOP UK zaměřuje – v návaznosti na zavádění Spo-
lečného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) 
do výuky cizích jazyků – na jazykové testování.

V roce 2006 bylo zřízeno Výzkumné a testovací centrum, 
jehož pracovníci představili standardizované zkoušky z češ-
tiny pro cizince. Tato Certifikovaná zkouška z češtiny pro ci-
zince (dále CCE) vznikala v souladu s evropskými standardy 
a modely a je v současné době nabízena na čtyřech úrov-
ních obtížnosti podle SERR, a to A1, A2, B1 a B2. Na zkoušce 
CCE na úrovni C1 se pracuje, v roce 2010 budou představe-
ny Certifikované zkoušky z češtiny pro mládež na úrovních 
A1 a A2. Kvalitu těchto zkoušek potvrdil i audit meziná-
rodní organizace jazykových testérů ALTE (The Associati-
on of Language Testers in Europe, http://www.alte.org)  
a ÚJOP UK tak v ní zastupuje Univerzitu Karlovu jako plno-
právného a exkluzivního člena za Českou republiku.

Podrobněji se můžete se zkouškami CCE seznámit na  
http://ujop.cuni.cz/cce a zkoušku rádi blíže představíme 
v některém z následujících vydání tohoto občasníku.

Editorial | pokračování ze strany 01

Certifikovaná zkouška 
z češtiny pro cizince  
Kateřina Vlasáková | ÚJOP UK

Prázdninová jazyková škola 
Mgr. Petr Skořepa | krajanská komunita Svatá Helena, Rumunsko
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1| Jaké místo zaujímá podpora bohemistiky v zahra-
ničí v rámci českých kulturních, vědeckých a škol-
ských aktivit?

V rámci zahraničních aktivit resortu školství patří podpo-
ra výuky českého jazyka k nejvýznamnějším oblastem. 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy věnuje pro-
pagaci českých studií v zahraničí nemalé úsilí i finanční 
prostředky. K tomu nás mimo jiné zavazuje usnesení vlá-
dy České republiky o Programu podpory českého kultur-
ního dědictví v zahraničí. Naše snahy jsou rovněž zamě-
řeny na uchování a rozvíjení jazykové rozmanitosti, která 
navazuje na celoevropský trend rozvíjený Radou Evropy 
i Evropskou komisí. Za významné v této souvislosti po-
važuji standardizaci jazykových úrovní českého jazyka 
(A 1 – B 2), které se staly základním předpokladem pro 

rovnoprávné postavení češtiny v porovnání s ostatními 
evropskými jazyky. 

2| Různé dokumenty jako koncepce Jednotná pre-
zentace České republiky v zahraničí zdůraznily nut-
nost koordinace postupu českých institucí v zahra-
niční prezentaci. Jak si představujete ideální vztahy 
vysílaných lektorů a učitelů a dalších českých sub-
jektů?

Snahou České republiky je koordinovat postup orgánů 
státní správy v oblasti prezentace nejen v zahraničí, ale 
také v rámci České republiky. Podobné iniciativy při-
rozeně nelze než přivítat. Naše země prošla od pádu 
komunismu prudkými změnami a pozitivním vývojem 
v mnoha směrech. Z původně izolované země, jakkoli 

Rozhovor s Ing. Evou Bartoňovou,  
I. náměstkyní ministryně školství 
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„v srdci Evropy“, o níž však ve světě věděl málokdo, se 
stala vyspělá demokracie západního typu s nemalými 
ambicemi. Proto je dle mého názoru potřebné nejen 
upevňovat v zahraničí povědomí o českém kulturním 
dědictví, ale také šířit za hranice aktuální informace 
o situaci a vývoji v naší zemi. Lektory a učitele u krajanů 
působící v zahraničí přitom počítám k velmi důležitým 
aktérům takového působení. Také z toho důvodu po-
važuji do budoucna za velmi žádoucí, aby se součástí 
usnesení vlády o Programu podpory českého kulturní-
ho dědictví v zahraničí stal tzv. Statut lektora českého ja-
zyka a literatury v zahraničí a Statut učitele u krajanských 
komunit jako reprezentantů své země, což by mělo vést 
k posílení jejich pozice.

3| Program Podpory českého kulturního dědictví 
v zahraničí vychází od starších konceptů „šíření 
češtiny do světa“ ve vyšší míře vstříc potřebám za-
hraničních bohemistů jako významného českého 
prezentačního potenciálu. Co v daném směru činí 
Česká republika nyní? Jak si představujete cestu 
dalšího rozvoje?

Jako velmi užitečné se jeví takové iniciativy, mezi něž 
patřilo letošní 1. společné setkání učitelů u krajanských 
komunit a lektorů českého jazyka a literatury, které navá-
zalo na předcházející samostatná setkání lektorů a uči-
telů v minulých letech. Podobná setkání jsou nejen vel-
mi příjemnou společenskou událostí, při které mohou 
příslušné státní instituce informovat lektory a učitele 
o aktuálním vývoji v naší společné oblasti, ale rovněž na 
nich dochází k potřebné výměně informací a zkušenos-
tí v oblasti podněcování  zájmu o český jazyk a kulturu 
v zahraničí. České lektory a učitele u krajanů vnímám 
nejen jako zprostředkovatele českého jazyka a literatury, 
ale i jako osobnosti, které v zahraničí prezentují českou 
kulturu a český jazyk v rovině vzdělávací a reprezentují 
Českou republiku. K tomu se samozřejmě potřebují dále 
vzdělávat nejen v oblasti odborné (metodicko-didaktic-
ké). Je také třeba posílit jejich úzké napojení na kated-
ry českého jazyka domácích univerzit a instituce, které 
k výše uvedeným cílům slouží.

4| Čeho byste v dané oblasti chtěli dosáhnout? Jaké 
cíle se Vám jeví důležité v krátkodobé a jaké v dlou-
hodobé perspektivě?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v současné 
době podporuje ze svého rozpočtu existenci 13 míst pro 
učitele u krajanských komunit v 8 krajanských zemích 
a 52 lektorátů ve 25 zemích (především se jedná  o země 
evropské). Tento stav bychom, navzdory současné roz-
počtové tísni, velmi rádi udrželi. Pokud nám to rozpočtové  

možnosti dovolí, rádi bychom se do budoucna zaměřili 
na rozšiřování stávajícího počtu lektorátů a krajanských 
destinací především v  zemích, s nimiž Českou republiku 
spojuje tradiční pouto partnerství, a které jsou pro Čes-
kou republiku prioritní v souladu s naší zahraniční politi-
kou. Je přitom třeba oprostit se od přežitků a negativních  
konotací, spojených s politickou situací a povahou mezi-
národní spolupráce, které v naší zemi panovaly před ro-
kem 1989. 

Dále se jako velmi vhodná jeví užší spolupráce lektorů 
a lektorátů se sítí Českých center. Perspektivně se v této 
souvislosti otevírá možnost vytvořit na lektorátech záze-
mí pro standardizovanou zkoušku z českého jazyka pro 
cizince, kdy čeští lektoři by byli proškoleni k realizaci tes-
tování a vyhodnocení testů by pak probíhalo centrálně 
v České republice. V tomto směru úzce spolupracujeme 
s Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy 
a ředitelstvím Českých center.

Dovolte mi, abych Vám jménem svým, ale i jménem svých 
kolegů, s nadcházejícím koncem kalendářního roku po-
přála mnoho úspěchů ve Vašem pracovním i osobním ži-
votě. Velmi si osobně vážím Vaší práce pro Českou repub-
liku a zprostředkovávání českého jazyka zájemcům o jeho 
studium, stejně jako přibližování české kultury a  České 
republiky.

Rozhovor | pokračování ze strany 03
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V rámci Programu podpory českého kulturního dědictví 
v zahraničí působilo ve školním roce 2008/9 celkem 12 uči-
telů u krajanských komunit a 51 lektorů českého jazyka 
a literatury na zahraničních vysokých a středních školách. 
Výběr krajanských komunit a zahraničních škol, kterým se 
takto dostává podpory, probíhá na základě jejich zájmu 
ve spolupráci Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Důraz je 
kladen zejména na zachování a rozvoj tradičně významných 
krajanských center a zahraničních bohemistických pracovišť 
(v rámci programu). Úloha vyslaných pedagogů je značně 
komplexní a zohledňuje jak zadání vysílající české instituce, 
kterou je Dům zahraničních služeb (řádně a na metodické 
úrovni vyučovat češtině a českým reáliím), tak i specifické 
požadavky a potřeby zahraničních komunit a škol. Učitelé 
a lektoři získávají navíc prostor pro vlastní aktivity směřující 
k rozvoji a integraci zahraniční komunity či bohemistického 
pracoviště. Dům zahraničních služeb jim k tomuto obsta-
rává učební pomůcky a v rámci programu je může zasílat 
i dalším bohemistickým pracovištím v zahraničí.

Učitelé u krajanských komunit vyslaní Domem zahranič-
ních služeb působili ve školním roce 2008/9 celkem v de-
víti státech světa: v Evropě (v Německu, Chorvatsku, Ru-
munsku, Ruské federaci, Srbsku a na Ukrajině po jednom 
až třech učitelích) a v Jižní Americe (v Argentině, Brazílii, 
Paraguayi jeden až dva učitelé). Lektoři pracovali na pět-
ačtyřiceti evropských vysokých školách (a dvou francouz-
ských lyceích) a sedmi vysokých školách mimoevropských 
(v USA, Číně, Indii, Izraeli, Egyptě a Mongolsku a v Rusku 
v Jekatěrinburgu).  

Učitelé u krajanských komunit vyučovali českému ja-
zyku děti různého věku (od mateřské školy po střed-
ní školu) a dospělé (od produktivního věku po věk  
kmetský) na všech typech škol (od mateřské školy po 

školu vysokou). Vedle samotné výuky plnili důležitou roli 
při zprostředkování české kultury: účastnili se nejen ve-
dení různých souborů (v Chorvatsku např. divadelních 
a hudebních), organizace besídek, přednášek, festivalů, 
olympiád, sportovních akcí, výletů, táborů apod., spo-
lupracovali s krajanským tiskem a rozhlasovým a tele-
vizním vysíláním, vystupovali však i na různých akcích 
přesahujících pouze dané krajanské komunity (dožínky 
v Chorvatsku). Sami vydávali časopisy (např. Gernický 
zvoneček a Helénské sluníčko v Rumunsku, Čechohrad 
na Ukrajině). Organizovali partnerství měst (Nová Pe-
trópolis v Brazílii a Jablonec nad Nisou v ČR). Všestranně 
se zapojili do života našich krajanů v zahraničí včetně 
duchovního (např. na Ukrajině pořádali zpěvy při bo-
hoslužbách v kostele). Podíleli se na organizaci krajan-
ských knihoven, věnovali se překladatelské činnosti, 
spoluvytvářeli metodiky výuky českého jazyka, pořádali 
návštěvy významných českých osobností (Čechohrad 
na Ukrajině navštívil režisér Zdeněk Troška). A konečně 
informovali krajany nejen o současných českých reáliích, 
nýbrž i o šancích spolupráce s Čechy v České republice 
(studijní stipendia aj.).

Neméně komplexní byla práce lektorů na zahraničních 
univerzitách. Jejich kursy prošlo více než 2.000 studentů, 
kteří si češtinu zapsali v magisterském či bakalářském stu-
diu v případě čtyřiatřiceti lektorátů jako první, dále i druhý 
či třetí jazyk nebo jako doplněk. Vedle stěžejní výuky prak-
tického jazyka se další působení lektorů proměňovalo 
v závislosti na pracovišti, ale i dalších faktorech. Lektoři tak 
vyučovali některé další předměty (literaturu, české reálie, 
řada odborných předmětů např. v Poznani), podíleli se 
na organizaci každodenního provozu pracovišť a bohe-
mistických knihoven, ale i studijních programů, byli stu-
dentům k dispozici při přípravě jejich diplomových prací, 
překladatelských aktivitách apod., případně je sami vedli 
(studentský překladatelský kroužek v Záhřebu). 

Učitelé u krajanských  
komunit a lektoři 
českého jazyka  
a literatury v zahraničí 
v roce 2009
2008/2009
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Lektoři nejen připravovali vyjíždějící zahraniční studenty 
na pobyt v České republice, ale někdy vykonávali i po-
dobnou úlohu v případě exkursí a výměn středních škol 
v místě působení (Rennes). Sami organizovali pro studen-
ty poznávací exkurze včetně odborných (Ekonomická 
univerzita ve Vídni). Ve spolupráci s českými institucemi 
anebo – zvláště v odlehlejších místech – samostatně se 
podíleli na přípravě bohemistických programů pro širší 
veřejnost, soutěží apod. (výstava k Srpnu 1968 v Udine, 
studentské soutěže v Polsku, Lublani, Bukurešti aj., přípra-
va vystoupení českých umělců a dalších hostů na mnoha 
místech). Zapojili se i do vědeckého života a programů 
svých univerzit s významnou rolí prostředníků k českému 
prostředí, tvorby učebnic (mongolsko-česká konverzace) 
ad.  Jejich příslušné funkce byly aktualizovány jak potře-
bou prezentovat české předsednictví Evropské unie (před-
náška bohemistů pro Rotary Club v Pise), tak praktickými 
potřebami v některých zemích s omezenější českou pří-
tomností (tlumočení pro české delegace v makedonském  
Skopje). Lektoři se uplatnili i při realizaci partnerských pro-
jektů regionů, měst apod.

Přehled učitelů češtiny u krajanů a lektorů na zahraničních školách v letech 2008/9 a 2009/10

Učitelé u krajanů

2009/2010
Od školního roku 2009/10 došlo v destinacích vysílaných 
učitelů a lektorů k následujícím změnám: počet učitelů 
u krajanů vzrost z 12 na 13, samostatnou destinací se sta-
la Paraguay a Srbsko - viz tabulka. Činnost lektorátů byla 
ukončena v rakouském Linci a mongolském Ulánbátaru, 
nově byli vysláni lektoři českého jazyka a literatury na uni-
verzity v Aix-en-Provence (Francie), Padově (Itálie) a kra-
janský učitel v Budyšíně (Německo) přešel do kategorie 
lektorů. 

Detaily k programu podpory českého kulturního dědictví 
v zahraničí a podrobné zprávy o činnosti jednotlivých uči-
telů a lektorů jsou k dispozici na webu Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy ČR (www.msmt.cz) a Domu 
zahraničních služeb (www.dzs.cz).
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Země Město Jméno učitele

Argentina Buenos Aires, Santa Fé, Rosario Mgr. Markéta Pilátová

Chaco: Sáenz Peňa, Resistencia, Pampa del Indio Mgr. Jindřich Krous  
(2008/09 s výjezdy do Paraguaye)  
Mgr. Roman Grossman

Brazílie São Paulo Mgr. Petra Mocová

Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul Mgr. Anežka Santosová 
Mgr. Martina Čermáková

Chorvatsko Daruvar Mgr. Helena Kresová 
Mgr. Vendula Hlavatá 
Mgr. Milena Chomátová 
Mgr. Vladislav Rusín

Německo Budyšín Mgr. Pavel Šlechta  
(od 2009/2010 lektorát)

Paraguay Coronel Bogado, Carmen del Paraná,  
Encarnación, Asunción

Mgr. Jindřich Krous  
(nově samostatné od 2009/2010)

Rumunsko Svatá Helena Mgr. Petr Skořepa  
(2008/09 s výjezdy do Srbska)

Gerník Mgr. Jaroslav Svoboda  
(2008/09 s výjezdy do Srbska) 
Mgr. Matěj Března

Eibenthal Mgr. Hana Herrmannová

Ruská federace Novorossijsk Mgr. Martin Horn 
PhDr. Marek Havlíček

Srbsko Bela Crkva Mgr. Martin Horn  
(nově samostatné od 2009/2010)

Ukrajina Čechohrad Mgr. Eva Řezníčková
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Země Škola Jméno lektora

Belgie Université libre de Bruxelles PhDr. Richard Vacula 
Mgr. Olga Nádvorníková 

Rijksuniversiteit Gent Mgr. Gabriela Schlesingerová

Bosna a Hercegovina Univerzitet u Banjoj Luci Mgr. Pavel Cihlář

Univerzitet u Sarajevu Karla Koutková, M.A.

Bulharsko Sofijski universitet sv. K. Ohridski PhDr. David Bernstein

Čína University of Beijing PhDr. Eva Roubalová, CSc.

Egypt University of Cairo Mgr. Štěpán Macháček, Ph.D.

Finsko Helsingin yliopisto doc. PhDr. Helena Lehečková

Francie Université de Aix-en-Provence PhDr. Radka Škardová

Université de Dijon (+Lycée Carnot) Mgr. Jana Münzbergerová 
Mgr. Petra Součková

Université de Grenoble III Mgr. Kamila Smejkalová

Université de Nancy II PhDr. Lenka Froulíková

Lycée A. Daudet (Nîmes) Mgr. Tamara Ibehejová 
Mgr. Kateřina Kašáková

INALCO (Paříž) Mgr. Blanka Gruntová

Université Paris - Sorbonne PhDr. Tereza Riedlbauchová, Ph.D.

Université Rennes II Mgr. Veronika Vážanová

Gruzie Tbilisi State University of Economic Relations Vojtěch Kubec

Indie University of New Delhi Mgr. Nora Saha

Itálie Università degli Studi di Napoli Mgr. Hana Barone

Università degli Studi di Pisa Mgr. Dalibor Dobiáš, Ph.D.

Università degli Studi di Udine Mgr. Iva Papírníková 
Mgr. Jana Sovová

Università degli Studi di Venezia Mgr. Jana Sovová 
Mgr. Jan Bednář

Università degli Studi di Padova Mgr. Zuzana Muchová

Izrael University of Tel Aviv Mgr. David Hron

Maďarsko University of Budapest (ELTE-BLK) PhDr. Marcela Grygerková, Ph.D.

Peter Pázmány University (Budapest) Mgr. Markéta Pochylová

University of Szeged Mgr. Tomáš Vašut

Makedonie Univerzitet Kiril i Metodij (Skopje) PhDr. Milena Přikrylová

Mongolsko University of Ulaanbaatar PhDr. Ludmila Vojtková  
(ukončení lektorátu po ak. roce 2008/2009)

Německo Universität Bonn PhDr. Lucie Antošíková

Rečny centrum Witaj (Budyšín) Mgr. Pavel Šlechta

Technische Universität Dresden Mgr. Jana Krsička

Universität Leipzig PhDr. Ludmila Vojtková

Polsko Uniwersytet Śląski (Katowice) doc. PhDr. Eva Pallasová, CSc.

Uniwersytet Jagielloński (Krakov) Mgr. Ctirad Sedlák

Uniwersytet Opolski Mgr. Roman Kanda

Uniwersytet im. A. Mickiewicza (Poznaň) Mgr. Jan Pešina

Uniwersytet Warszawski PhDr. Daniela Pelčáková

Uniwersytet Wrocławski Mgr. Alena Zipserová
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Země Škola Jméno lektora

Portugalsko Univesidade di Lisboa Mgr. Anna de Almeidová

Rakousko Johan-Kepler-Universität Linz PhDr. Danuše Kraus-Koutná  
(ukončení lektorátu po ak. roce 2008/2009)

Universität Wien Mgr. Michaela Kuklová

Wirtschaftsuniversität Wien PhDr. Milena Vonková

Rumunsko Universitatea din Bucuresti Mgr. Jiří Šabat

Ruská federace USU a UPI Jekatěrinburg Mgr. Renata Svačinová

FCJ Moskevské státní univerzity Mgr. Alena Machoninová

FF Moskevské státní univerzity Mgr. Růžena Henkrichová

Sanktpetěrburská státní univerzita Mgr. Martina Blažejová

Slovinsko Univerza v Ljubljani Mgr. Jana Šnytová

Spojené státy americké University of Nebrasca (Lincoln) Mgr. Katarína Čermáková

Srbsko Univerzitet Beograd Mgr. Zdeněk Andrle

Španělsko Universidade de Santiago de Compostela Mgr. Kateřina Vlasáková

Velká Británie University of Glasgow zástupce lektorátu PhDr. Jan Čulík

Pozn.: Je-li uvedeno více jmen, jedná se o posloupnost učitelů a lektorů v školních letech 2008/9 a 2009/10.  
Aktuální informace o jednotlivých pracovištích jsou k dispozici na webu www.dzs.cz.

Zájem o studium českého jazyka je na Slezské univerzitě 
v Katovicích podporován blízkým vztahem mezi českou 
a polskou částí Slezska. Studenti mají snadnou možnost 
navštěvovat Českou republiku a seznamovat se s český-
mi reáliemi v přímém kontaktu s českým prostředím. 

Velkému zájmu nejen akademického prostředí, ale i širší 
veřejnosti, se těší český film. 

V Katovicích působí dva filmové kluby (kino Światowid 
a kino Rialto), které pořádají přehlídky evropského fil-
mu a pravidelně zařazují do svého programu české fil-
my. Studenti bohemistiky se kromě toho každoročně 
účastní oblíbeného filmového festivalu „Kino na hranici“ 
v Českém Těšíně. Jde o bohatou přehlídku českého, slo-
venského, polského a maďarského filmu.

Český jazyk má v Horním 
Slezsku úspěchy 
doc. PhDr. Eva Pallasová, CSc.  
lektorát Katovice, Polsko

Cześć

Česko-polské vztahy jsou posilovány rovněž v rámci 
činnosti Regionální hospodářské komory v Katovicích: 
8. prosince 2009 se zde uskutečnila konference pod zášti-
tou Mezinárodního centra vzdělávání, poradenství a hos-
podářské spolupráce: „Sousedé – cizinci nebo přátelé? 
Polsko-česká příhraniční spolupráce z hlediska společen-
ského, hospodářského a právního“.

Lektorka českého jazyka na Slezské univerzitě má velmi 
dobré pracovní kontakty jak s českými univerzitami v Olo-
mouci, Ostravě, Opavě, Brně i v Praze, tak i s univerzitami 
polskými, především v Bělsku-Bělé, Krakově, Poznani, Var-
šavě a Vratislavi.

Glosa



Historicky 1. společné setkání učitelů u kra-
janských komunit a lektorů českého jazyka 
a literatury se uskutečnilo dne 25. srpna 2009 
v nové budově Domu zahraničních služeb.

Vedle stávajících a nově nastupujících učitelů a lektorů 
se setkání zúčastnili zástupci Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy, jmenovitě I. náměstkyně ministryně 
školství Ing. Eva Bartoňová, dále ředitel Odboru meziná-
rodních vztahů PhDr. Jindřich Fryč spolu s Mgr. Monikou 
Slabou a Mgr. Jaroslavou Tláskalovou z téhož odboru.

Ministerstvo zahraničních věcí delegovalo pracovníky 
Odboru pro kulturu, komunikaci a prezentaci Ing. Alici So-
botkovou a Ing. Jiřího Blažka. Zástupkyně vysokých škol, 
jež zasedají v Komisi pro lektoráty, přijaly taktéž pozvání: 
doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc., z Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze, doc. PhDr. Božena Bednaříko-
vá, Ph.D., z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olo-
mouci a Mgr. Ingrid Neckářová z Ústavu pro jazykovou 
a odbornou přípravu Univerzity Karlovy v Praze.

Všechny přítomné přivítala ředitelka Domu zahraničních 

služeb Ing. Iva Tatarková, která provázela celým progra-
mem. Úvodem pronesl řeč PhDr. Jindřich Fryč, jenž vedle 
pozdravu a poděkování všem učitelům a lektorům před-
nesl několik novinek, a sice připravované usnesení vlády 
na období od roku 2011 či zachování stejné výše rozpoč-
tu Programu podpory českého kulturního dědictví v za-
hraničí na následující kalendářní rok 2010, a připomněl 
nutnost šetření v souvislosti s krizí, tolik skloňovaným slo-
vem současnosti.

Mgr. Silvie Pýchová, vedoucí odboru celoživotního vzdělá-
vání, kam patří i referát Krajanů a Lektorátů, ve své prezen-
taci přítomné seznámila s Krajanským vzdělávacím pro-
gramem (semestrální pobyty na vysokých školách v ČR, 
letní kurz češtiny v Dobrušce, kurz metodiky výuky čes-
kého jazyka), také s destinacemi působení učitelů u kra-
janských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na 
zahraničních univerzitách pro akademický rok 2009/10. 
Dále přednesla novinky obou programů (nová referentka 
pro Lektoráty Mgr. Lucie Šafarčíková; nová Interní pravi-
dla pro vybavování ... učebními pomůckami a technic-
kými prostředky; proběhnuvší výběrové řízení na doda-
vatele publikací; aktualizace webu www.dzs.cz a blogu  
Čeština ve světě www.ucimecesky.wordpress.com) 

1. setkání učitelů u krajanských komunit 
a lektorů českého jazyka a literatury

Lektoři a učitelé 
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a taktéž plány obou programů (občasník o výuce české-
ho jazyka a literatury – elektronicky, 4 x ročně, prezentace 
lektorátů a krajanských komunit, metody výuky, tipy atd., 
nulté číslo plánováno na Vánoce; logo pro Program pod-
pory českého kulturního dědictví v zahraničí; opětovné 
společné setkání učitelů krajanských komunit a lektorů 
českého jazyka a literatury?).

Ředitelka Domu zahraničních služeb pokračovala v prezen-
taci nové struktury DZS, představila Program celoživotního 
učení, kam patří Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus, 
Grundtvig a Průřezový program, zmínila další evropské 
programy, jejichž správu má DZS na starosti, a to Erasmus 
Mundus, Jean Monnet, Tempus, Euroguidance, AKTION, 
CEEPUS, FM EHP/Norsko, Evropské školy apod. O progra-
mech Comenius a eTwinning více pohovořil vedoucí odbo-
ru primárního vzdělávání Mgr. Petr Chaluš, o programech 
Erasmus Mundus a Tempus pak referoval vedoucí odboru 
terciárního vzdělávání PaedDr. Rudolf Šindelář.

Poté následovalo stručné představení se lektorů a učite-
lů a pozdrav I. náměstkyně Ing. Evy Bartoňové, která si ve 
svém přeplněném programu udělala čas na krátké setká-
ní s učiteli a lektory.

Přestávka přinesla živé debaty všech zúčastněných nad 
kávou a koláčkem, nato pokračoval program dvěma pre-
zentacemi: z tzv. tendru, který byl na prezentace vypsán, 
uspěla jako zástupkyně lektorátů Mgr. Gabriela Schlesin-
gerová, jež představila lektorát v belgickém Gentu s jeho 
specifiky; svou prezentaci osvěžila perličkami z testů stu-
dentů češtiny, např. párek okolo pasu či obutí si ledniček 
na nohy. Nejpovedenější prezentace učitele u krajanské 
komunity v ruském Novorossijsku byla přednesena uči-
telem Mgr. Martinem Hronem, jenž humorně glosoval 
komplikovanou situaci mezi tamními dvěma krajan-
skými spolky. Slova prezentátorů kladně okomentovaly  
doc. PhDr. Božena Bednaříková, PhD., a Ing. Alice Sobot-
ková.

Obědová pauza s řízečky a chlebíčky stmelila opět všech-
ny k živé neřízené diskusi, po které následovala diskuse 
řízená. Namíchané dvě skupinky učitelů a lektorů – podle 
klíče co největší skupinkové pestrosti – si předávaly zkuše-
nosti s používaným materiálem pro výuku, již se snaží vést 
pomocí různých atraktivních forem. Za účasti zástupkyň 
ministerstev a univerzit, které přecházely mezi jednotlivý-
mi skupinkami, se učitelé a lektoři seznamovali navzájem 
s pořádanými zajímavými kulturními počiny, spoluprací 
s dalšími subjekty v naší republice i v daných působištích 
či diskutovali nad zapojením studentů češtiny do praxe. 
Některé body diskuse probírali ze všech stran, jiných se 
dotkli okrajově, ale vesměs se shodli, že rádi slyší, jak pra-
cují jejich kolegové. 

Závěry diskusí obou skupin uvedli poté opět přede všemi 
účastníky setkání dopředu určení reportéři Mgr. Dalibor 
Dobiáš a Mgr. Petr Skořepa, kteří se v horkém pozdním 
poledni střídali s výsledky jednotlivých bodů diskuse na 
téma Jak podněcovat zájem o češtinu a o českou kulturu 
v zahraničí (jejich zápisy k nahlédnutí v příloze). 

Úplným závěrem ředitelka Domu zahraničních služeb 
Ing. Iva Tatarková poděkovala všem za přijetí pozvání 
k tomuto dozajista příjemnému setkání, její slova krátce 
doplnila Mgr. Monika Slabá, a poté už byli všichni vyzváni 
k závěrečnému rautu, u kterého se vedle vyřizování agen-
dy s učiteli a lektory také mile povídalo.

Po vytracení se posledního návštěvníka si organizátorky se-
tkání zuly lodičky, alias ledničky, přečetly veskrze velice klad-
né hodnocení ze strany účastníků, samy zhodnotily kladně 
uvolněnou a příjemnou atmosféru setkání, poděkovaly 
v duchu všem příchozím, snědly pár řízečků a vyčerpané 
a spokojené se shodly na tom, že příští rok se budou opět 
těšit se všemi a snad i dalšími učiteli a lektory na viděnou!

Jménem Olgy Vlachové a Silvie Pýchové zapsala  
Lucie Šafarčíková.
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Přítomní učitelé i lektoři byli rozděleni do dvou skupin. Spo-
lečným úkolem obou skupin bylo diskutovat o způsobech 
podněcování zájmu o češtinu a o českou kulturu v zahrani-
čí. Rámec diskuse byl předem vymezen několika upřesňu-
jícími body (viz nadpisy jednotlivých odstavců). Ještě před 
samotnou rozmluvou se učitelé shodli, že formy výuky se 
liší podle cílové skupiny, na niž je výuka zaměřena. Jinak je 
nutno přistupovat k předškolákům a ke školním dětem, jiné 
formy mohou „zabrat“ u studentů, dospělých nebo u senio-
rů. Dále bylo od začátku zřejmé, že přestože učitelé i lektoři 
mají společná témata, v mnohém se jejich zkušenosti liší.

Modrá skupina – sál Vltavín

Používání atraktivních forem výuky

 Diskutující se shodli, že forma výuky je důležitá, přede-
vším ale záleží na tom, zda se žák či student učí český 
jazyk dobrovolně.

 Nejlepších výsledků lze dosáhnout pouze co nejčastěj-
ším stykem s mluvenou češtinou. Všem studujícím je 
nutno nabídnout co nejvíc setkání s rodilými mluvčími, 
nejlépe s jejich vrstevníky. Důležité je podporovat stu-
dentské výměny, společné tábory, případně umožnit 
návštěvu České republiky.

 Velmi dobré možnosti pro rozvíjení jazyka nabízí  
internet. Stále častěji dochází k tomu, že jednotliví stu-
denti nebo dokonce celé třídy se nejprve „setkají“ právě 
v tomto prostoru. A díky tomu může později dojít ke 
skutečným setkáním.

 Kontakt s mluvenou češtinou může (omezeně) nahra-
dit sledování českých filmů nebo poslech CD.

 Oblíbenou a účinnou formou rozvíjení jazykových 
schopností je nácvik divadelních her, případně jejich 
rozhlasových variací.

 Mnozí vyučující zmínili úspěchy při pořádání „gastrono-
mických večerů“. Žáci i studenti se takto seznámí nejen 
s jazykem, ale i s českými zvyky a tradicemi.

 Zajímavým způsobem rozvíjení jazykových schopnos-
tí je tvorba vlastních studentských videoklipů na dané 
téma a jejich sdílení na internetu.

Využívání zajímavých pomůcek a materiálů

V této části diskuse nedošlo k tomu, že by si přítomní 
sdělovali své názory na některé konkrétní učebnice nebo 
pomůcky. Všem bylo jasné, že na to krátké setkání nestačí. 
O to naléhavěji bylo slyšet volání po společném prosto-
ru, kde by bylo možno názory sdílet. Jako nejlepší forma 
se většině jevil blog, kde by bylo možno umístit recenze 
učebnic, tipy na vhodnou beletrii či poezii, nebo si prostě 
vyměňovat zkušenosti z výuky.

Zapojení studentů do praxe

K tomuto bodu se vyjadřovali především ti učitelé a lek-
toři, jejichž studenti mají problémy s uplatněním české-
ho jazyka v praxi. Vyučující měli pocit, že řešením by byla 
užší spolupráce s velvyslanectvími, s Českými kulturními 
centry nebo s konkrétními firmami. Někteří diskutující 
informovali i o tom, že nezájem studentů o praxi přímo 
v České republice může být způsoben nedostatečnou 
propagací ČR jako kulturní země.

Vyvíjení kulturních aktivit

Z diskuse vyplynulo jako nejdůležitější umožnit žákům 
i studentům kontakt s osobnostmi z české kultury (spi-
sovatelé, herci, divadelníci, tanečníci atd.). Bohužel nedo-
statek času nedovolil, aby jednotliví účastníci sdělili své 
zkušenosti (koho zvát, jak vést setkání, s jakými subjekty 
spolupracovat při financování akcí…). Přitom právě zde 
by bylo o čem mluvit, protože všichni přítomní vyvíjejí 
v této oblasti značnou aktivitu.

Nakonec učitelé i lektoři hovořili o obsahu chystaného 
elektronického Občasníku, který má v plánu vydávat DZS 
ve školním roce 2009/2010. Forma tohoto dokumentu za-
tím příliš upřesněna nebyla, přesto bylo zřejmé, že takový 
časopis učitelé i lektoři uvítají. 

Zápis z diskuse | Mgr. Dalibor Dobiáš, Ph.D.

Červená skupina - sál Ametyst

Používání atraktivních forem výuky může podstatně 
přispět k odlišení bohemistiky od dalších oborů, oslovit 
a motivovat studenty. Proti „antivzoru“ špatného učitele 
diskusní skupina vyzdvihla zařazení prakticky orientova-
ných cvičení do výuky (scénky, modelové dialogy atp.), 
komunikaci se studenty přímo v českém jazyce, která 
rovněž přispívá k jeho rychlému praktickému osvojení. 
Jako vděčné téma ke konverzaci se diskutujícím jevily 
mj. reálie a sociokulturní jevy, jejichž znalost studentům 
pomáhá při komunikaci v českém prostředí. Na komuni-
kačních situacích je založena i nová interaktivní učebni-
ce L. Froulíkové na CD-ROM určená zvláště frankofonním 
studentům. Komunikace se studenty přímo v českém ja-
zyce není možná v případě některých skupin jako např. 
dětí krajanů, kde může od dětem obtížně srozumitelné-
ho jazyka odradit.

Vedle spektra pomůcek a materiálů užívaných 
při výuce češtiny (žebříček popularity učebnic byl  
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publikován na webu DZS) byly v diskusi zmíněny ně-
které další speciální příručky jako komunikační divadel-
ní hra M. Vonkové, diskutovány byly i vhodné filmy pro 
výuku češtiny a formy využití daného média, hry (bingo 
pro nácvik číslovek i další slovní zásoby) apod. Specifická 
situace je opět v případě výuky dětí u krajanských ko-
munit, kde učitelé musejí ještě ve vyšší míře než lektoři 
(kteří mají možnost více využít existujících učebnic) při-
pravovat pomůcky sami; nezbytné pro jejich působení 
jsou navíc hry, písně, recitace atp. Situace učitelů může 
být komplikována i odlišnými zvyklostmi v zemi jejich 
působení (problém nahoty v českých filmech promíta-
ných v jihoamerickém prostředí).

Zapojení studentů do praxe probíhá na lektorátech 
od základních exkursí do České republiky (studenti jsou 
přitom nuceni komunikovat česky) po další studijní po-
byty, praxe ve firmách atp. Přitom existují destinace, kde 
následně studenti naleznou práci s češtinou snáze (např. 
Moskva), a jiné, kde budou hledat uplatnění komplikova-
něji. Při nalézání uplatnění studentů mohou napomoci 
víceoborové studium a praktické zájmy. Učitelé a lekto-
ři mají možnost studenty do značné míry motivovat mj. 
prostřednictvím soutěží apod. pořádaných ve spolupráci 
s dalšími institucemi: takto např. díky rozvinuté tradici vy-
růstají noví talentovaní překladatelé české literatury v Pol-
sku. Organizace soutěží představuje i jistá rizika a vyžaduje 
přesné a bezpečné stanovení pravidel.

Menší pozornost byla v průběhu diskuse věnována dal-
ším kulturním aktivitám: týkají se v mnoha případech 
promítání českých filmů, již zmíněných exkursí, soutěží 
atd. Překladatelské soutěže ústí nejednou v knižní pře-
klady, překlady titulků k filmům. Lektoři se ovšem účastní  
i přípravy konferencí v zemích, kde působí, aj. Odlišná 
je situace učitelů u krajanských komunit: ti se zpravidla 
intenzivně účastní místního kulturního života, oslav čes-
kých svátků apod., které představují moment setkání pří-
slušných komunit. Při těchto kulturních aktivitách lektoři 
a učitelé spolupracují s českými i místními institu-
cemi, jejichž účast či neúčast může podstatným způ-
sobem ovlivnit průběh daných akcí (záštita velvyslance 
nad akcemi či naopak neústrojné zásahy do kulturních 
aktivit). Někteří lektoři a učitelé mohou užívat nadnárod-
ních programů více než ostatní (Aktion Rakousko – ČR).

V průběhu diskuse zazněla i některá další témata (vztah 
k obecné češtině při výuce). Přítomné setkání lektorů 
a učitelů se setkalo s výrazně pozitivním ohlasem; zvláště 
učitelé u krajanských komunit přitom upozornili na od-
lišnost své situace proti situaci lektorů a projevili zájem 
i o diskusi ve skupině mezi sebou.

V březnu 2009 se konal každoroční studentský program 
Katedry slovanských a ugrofinských jazyků na Dillíské uni-
verzitě. Studenti češtiny jako výběrového jazyka i kurzů 
ukončených certifikátem na něm recitovali české básně.

V říjnu 2009 se na Katedře slovanských a ugrofinských 
jazyků za podpory velvyslanectví České republiky usku-
tečnil již šestý ročník filmového festivalu zemí bývalé 
„Východní Evropy“, tentokrát na téma „Filmové zpraco-
vání historických událostí“; za Českou republiku se pro-
mítal film Pelíšky, který se většině obecenstva velice 
líbil.

V listopadu 2009 pořádalo velvyslanectví ČR ve spolupráci 
s Katedrou slovanských a ugrofinských jazyků přímo na 
katedře výstavu Jaroslava Seiferta. Na slavnostním zahá-
jení studenti českého jazyka recitovali básně Jaroslava 
Seiferta v češtině a v hindském překladu. Putovní výstava 
Jaroslava Seiferta je sama o sobě moc pěkná a inaugurace 
spojená se slavnostním obědem vyvolala velmi příznivý 
ohlas.

V listopadu 2009 pořádala velvyslanectví ČR a SR oslavu 
20. výročí pádu totalitního režimu, na kterou pozvalo také 
studenty ČJL z Dillíské univerzity. Studenti zhlédli doku-
mentární film „Něžná revoluce“, natáčený v průběhu listo-
padu-prosince 1989, který jim ukázal některé aspekty pro 
ně nepředstavitelného režimu, a poté se spolu s ostatními 
hosty s nadšením zúčastnili oslavy.

Lektoři a učitelé | pokračování ze strany 11

Akce na lektorátu ČJL 
v roce 2009
Mgr. Nora Saha  
lektorát New Delhi, 
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V neděli 6. prosince 2009 se sešli studenti 
českého jazyka z Porto Alegre a z Nova 
Petrópolis ve městě Nova Petrópolis. 

Porto Alegre je hlavní město státu Rio Grande do Sul 
na jihu Brazílie, které má 1,5 milionů obyvatel. Leží 
na břehu jezera Guaíba a je známé svým pestrým 
kulturním životem (např. Bienále, Trh knihy apod.). 
Hodiny českého jazyka zde probíhají v sobotu 
dopoledne v sídle Associação Cultural Tcheca-Brasileira 
(Česko-brazilská kulturní asociace) a schází se na nich 
jak potomci českých přistěhovalců, tak i Brazilci bez 
českých kořenů. Všechny spojuje snaha proniknout 
do tajů českého jazyka a seznámit se blíže s českou 
kulturou a historií. Jedinečnou příležitostí, jak svoje 
znalosti o české kultuře prohloubit, byl Týden česko-
brazilské kultury, který se konal v Porto Alegre v druhé 
polovině října. V jeho rámci byly nabídnuty přednášky 
o České republice, o turismu a pamětihodnostech  
a o českém pivu. Byly otevřeny dvě výstavy fotografií: 
jedna byla široké veřejnosti představena v Domě 
kultury Mário Quintana v centru města a jednalo se 
o retrospektivu díla slavného českého fotografa Jindřicha 
Štreita a jeho černobílých snímků z let 1960–2000. Druhá 
výstava nabízela dílo místní fotografky Cristiny Berger, 
která se vypravila do Prahy, aby na barevný kinofilm 
zachytila pražské kulturní památky. 

Na tuto akci přijeli také studenti českého jazyka v Nova 
Petrópolis a jedno úterní odpoledne se autobusem vydali 
do Porto Alegre, kde si vyslechli přednášky a  ochutnali 
české pivo. Zároveň tato akce nabídla příležitost seznámit 
se se studenty kurzu v Porto Alegre. 

Setkání studentů 
českého jazyka  
v Nova Petrópolis
Mgr. Martina Čermáková
krajanská komunita Mato Grosso  

do Sul, Rio Grande do Sul, Brazílie
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11. 4. Velikonoce – barvení a zdobení velikonočních 
vajíček, pečení mazance a pletení pomlázky; přednáška 
o velikonočních zvycích pro studenty Escola Estadual de  
J. A. Bata v Bataypora

19. 4. Morana – příprava Smrtky z banánovníkového šustí, 
pentlí a vyfouklých vajec, vhození Smrtky do řeky Samambaia

28. 4. – 30. 4. návštěva generálního konzula České re-
publiky v Sao Paulo Stanislava Kázeckého – návštěva 
Centro de Memoria Jindrich Trachta, setkání na radnici se sta-
rostou a radními, pan konzul na hodině, batayporská kapela 
hraje českou a brazilskou hymnu před moravskou branou, 
projížďka na lodi po řece Samambaia, návštěva farmy paní 
Dolores Baťové, hudební představení studentů češtiny za 
doprovodu kytary

1. – 6. 7. návštěva fotografa Jindřicha Štreita a zaměst-
nance konzulátu Kamila Pilatíka v Bataypora a v Nova 
Andradina – návštěva školy, radnice, místních jatek, farmy; 
svatojánský oheň; návštěva všech batayporských obyvatel 
s českými kořeny, pan Štreit navštívil tři vyučovácí hodiny 
v Bataypora a na farmě Baile

4. – 22. 8. dobrovolnický projekt v Bataypora – skupi-
na 6 dobrovolníků z České republiky v Bataypora započala 
stavbu budovy, která by měla sloužit k výuce českého jazyka 
a jiným společenským a kulturním účelům; podílí se na vyu-
čování češtiny a přípravě Česko-brazilského týdne

17. – 21. 8. Semana tcheco-brasileira v Nova Andra-
dina a v Bataypora – Česko-brazilský týden organizovaný 
ve spolupráci s Federální univerzitou státu Mato Grosso do 
Sul – čtyři bloky přednášek na radnici v Nova Andradina 
spojených tématy: česká kolonizace v Brazílii, české stopy 
v Brazílii (A. V. Frič), Česká republika, její historie, její sociál-
ně-ekonomické vztahy, její každodennost; výstava fotografií 
českých kolonizátorů v Centro de Memória Jindrich Trachta; 
dále filmové představení pro děti ve školách (Pat a Mat) a pro 
dospělé (Kolja); závěrečný večer s gulášem a českou hudbou, 
slavnostní předávání certifikátů kurzu českého jazyka; den-
ně se této akce účastnilo mezi 300 – 400 návštěvníky, akce 
se setkala s velkým úspěchem, příští rok je v plánu rozšířit ji  
i o slovenskou tematiku

Rok 2009 – seznam akcí 
Mgr. Martina Čermáková
krajanská komunita Mato Grosso do Sul  
(Bataypora, Nova Andradina), 
Brazílie
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Kurz českého jazyka probíhá v sobotu v Porto Alegre  
a během týdne ve veřejné knihovně v městě Nova  
Petrópolis. Na vyučování chodí opět jak samotní Brazilci, 
tak i potomci Boêmios. Boêmios byli německy mluvící 
přistěhovalci, kteří emigrovali do Brazílie z českého 
pohraničí Rakouska-Uherska v poslední třetině 19. století. 
Také tito krajani mají vlastní asociaci – Associação dos 
Descendentes de Imigrantes da Boêmia (Asociace 
potomků přistěhovalců z Česka), která sídlí v Nova 
Petrópolis. 

Město Nova Petrópolis leží necelých sto kilometrů na 
sever od Porto Alegre, žije v něm 20 tisíc obyvatel a říká se 
mu Zahrada gaučovských hor (Jardim da Serra Gaúcha). 
Nachází se ve výšce 800 metrů nad mořem, mísí se v něm 
prvky německé a brazilské architektury. V prosinci rozkvétají 
ve městě a v jeho okolí hortenzie. Místní obyvatelé jsou 
pyšni na pořádek a bezpečnost města. Je to turistické 
místo, které návštěvníkům nabízí například prohlídku 
Parku imigrantů, který funguje jako skanzen a rekreační 
místo. Dále je tu Zelený labyrint či možnost návštěvy 
sítě pěti objektů (rodinné muzeum, pila, mlýn, prodejna 
výrobků z růží), spojených s německou imigrací. 

A byl to právě Park imigrantů, kde se v neděli 6. prosince 
sešli studenti češtiny z Porto Alegre se studenty z Nova 
Petrópolis. Akci jsem zorganizovala v rámci svého 
působení u krajanů v Brazílii. První semestr učím ve státě 
Mato Grosso do Sul, ve městě Batayporã, jež bylo založeno  
dr. J. A. Baťou, druhý semestr pak vyučuji ve státě Rio 
Grande do Sul. 

Nejprve si všichni prohlédli místní skanzen – jeho kostel, 
hřbitov, školu, dům učitele, záložnu, hostinec, pilu 
a muzeum. Po obědě v místní restauraci, která nabízí 
i  „německá jídla“ jako zelí a vepřové koleno, se studenti 
navzájem představili, vysvětlili ostatním, jaký je jejich vztah 
k České republice, k češtině, zda mají české předky. Potom 
jsme se vydali za město, odkud byla hezká vyhlídka nejen 
na Nova Petrópolis, ale i na okolní hory a údolí. Skupina 
asi 30 lidí, která zahrnovala tři generace potomků českých 
přistěhovalců, se pak auty přemístila do Linha Brasil, kde 
žije Ovidio a Adélia Hillebrandovi, kterým patří malé 
rodinné muzeum, kam nás pozvali a vyprávěli o rodinné 
historii. V muzeu jsou dobové dokumenty, fotografie, 
knihy, ale i nádobí, truhly, léky, oblečení, hračky. Všechny 
tyto věci patřily rodině Hillebrandových, která přišla na jih 
Brazílie z okolí Frýdlantu. 

Studenti z Porto Alegre pak dostali ode mě a mých žáků 
perníky, které jsme společně upekli a zdobili cukrovou  

15. 10., 18. 11., 8. 12., 17. 12. přednášky o české his-
torii pro studenty českého jazyka a veřejnost v Nova 
Petrópolis – blok přednášek o dějinách českého státu po-
čínaje Věstonickou venuší a konče aktuální situací v České 
republice

20. – 22. 10. Týden české kultury v Porto Alegre – čty-
ři přednášky: o České republice, o turismu a kulturních pa-
mátkách, o fenoménu českého piva a o možnostech studia 
v ČR pro univerzitní studenty; dvě výstavy fotografií: brazil-
ská fotografka Cris Berger a její fotografie Prahy a zejména 
retrospektivní výstava díla Jindřicha Štreita z let 1960–2000 
v Kulturním domě Mario Quintana v centru Porto Alegre, 
která měla velkou návštěvnost; studenti českého jazyka 
v NP navštívili úterní blok přednášek

28. – 29. 11. návštěva konzula ČR v Sao Paulu Stani-
slava Kázeckého a Vladimíra Eisenbruka, zmocněn-
ce pro krajanské záležitosti v Porto Alegre a v Nova 
Petrópolis – zúčastnili se vyučování českého jazyka, v Por-
to Alegre předali certifikáty kurzu a společně se studenty 
povečeřeli; v Nova Petrópolis jsme se studenty obědvali, 
diskutovali na hodině, navštívili místo v Linha Araripe, kde 
by měl být rekonstruován kostel Boêmios, přistěhovalců 
z českého pohraničí Rakouska-Uherska; návštěva Museu de 
Família rodiny Hillebrandových a dům potomků českých 
přistěhovalců (viz článek s. 13 - 15)

6. 12. setkání studentů českého jazyka z Porto Ale-
gre se studenty z Nova Petrópolis ve městě NP –  
seznamovací společný výlet; prohlídka skanzenu v Parku 
imigrantů, oběd v místní restauraci, procházka po oko-
lí a návštěva rodinného muzea rodiny Hillebrandových; 
příjemné setkání studentů češtiny z obou měst a navá-
zání kontaktů

9. 12. Mikuláš a předávání certifikátů v NP – předává-
ní certifikátů kurzu českého a německého jazyka v pizzerii, 
kulturní program studentů češtiny – zpěv, recitace básní 
a představení Mikuláše, čerta a anděla

19. 12. ukončení kurzu v Porto Alegre – předávání 
certifikátů a společný oběd (evropská gastronomie – guláš 
s knedlíkem a jablečná buchta)

Letem světem | pokračování ze strany 13
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krajanská komunita Rio Grande do Sul 
(Nova Petrópolis, Porto Alegre), 
Brazílie
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polevou v místním mlýně. Odvezli si tak nejen sladkosti, 
ale i telefony a maily nových petropolských přátel. Záro-
veň jsme se všichni shodli na tom, že budeme ve vzájem-
ném setkávání pokračovat i nadále.

Adresy krajanských organizací:

Associação Cultural Tcheca Brasileira 
Av Cristovão Colombo 2149 sala 409, Bairro Floresta 
Porto Alegre – Rio Grande do Sul 
CEP 90 550-005, Brazílie
prezident: Ing. Martin Jiri Musel

Associação dos Descendentes de Imigrantes da 
Boêmia
Rua Taquara, 36 – Bairro Pousada da Neve
Nova Petrópolis – RS
CEP 95-150.000, Brazílie
prezident: Nestor José Grings

Milí přátelé, kolegové,

ráda bych Vás informovala o velmi zajímavé události, která 
se konala 19. září 2009 v Budapešti v rámci Dnů české kul-
tury. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si vzácnou 
historickou budovu Českého centra v doprovodu zkušené 
průvodkyně a nahlédnout i do prostor, které jsou běžným 
návštěvníkům uzavřené. O prohlídky byl nebývalý zájem 
a opakovaly se vždy po dvou hodinách.

Pro zájemce o českou historii byla připravena přednáška 
pana doktora Andora Meszárose z Katolické univerzity 
Pétera Pázmánye z katedry bohemistiky v Pilišské Čabě. 
Tématem jeho přednášky byl odkaz svatého Václava.

Také pro milovníky českého filmu se promítal film Jiřího 
Menzela Obsluhoval jsem anglického krále. Vysoká ná-
vštěvnost této akce nebyla pro nás překvapením, neboť 
Jiří Menzel a jeho díla jsou v Maďarsku velmi oblíbena.

Kolem osmé hodiny večerní zazněly tóny ze skladeb čes-
kého klasicistního skladatele Jiřího Antonína Bendy v po-
dání známé maďarské čembalistky Borbály Dobozy.

Během těchto všech akcí fungoval bufet s českými ku-
linářskými specialitami a kromě toho mohli všichni ná-
vštěvníci absolvovat krátký intenzivní kurz češtiny. Jako 
vedoucí tohoto kurzu musím s potěšením říct, že zájem 
o češtinu byl opravdu obrovský. Původně jsem předpo-
kládala, že tento rychlokurz vyzkouší především budoucí 
zájemci o studium češtiny, ale nakonec jsem na hodinách 
přivítala lidi všech věkových skupin. 

V kurzu vládla příjemná atmosféra, studenti se letmo se-
známili s pravidly české výslovnosti a vyzkoušeli si jedno-
duché dialogy, např.: jak si objednat pivo v českém bufetu 
nebo jak se představit ostatním ve skupině.

Dny otevřených dveří v Českém centru v Budapešti uká-
zaly, že o češtinu a českou kulturu je stále větší zájem. Vel-
mi bych přála také maďarské kultuře v Čechách, aby našla 
mnoho nových zájemců. 

26. října 2009 se na Uralské státní univerzitě v Jeka-
těrinburgu konala cestopisná přednáška a prezentace 
dokumentárních fotografií Martina Wágnera – českého 
fotografa, dobrodruha a cestovatele po zemích bývalé-
ho SSSR. Akce pod názvem „Na východ od ráje“ byla vě-
nována fotografiím zachycujícím jak odlehlé a těžko do-
stupné končiny Ruska, tak i krásy Čech. Akce se zúčastnili 
studenti češtiny, členové fotografického klubu i širší ve-
řejnost. Součástí návštěvy M. Wágnera v Jekatěrinburgu 
byla i výstava fotografií České republiky v místním mu-
zeu fotografie. 

Letem světem | pokračování ze strany 14
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Dny otevřených dveří 
v Českém centru v Budapešti 
Mgr. Markéta Pochylová
lektorát Budapešť (Katolická univerzita P. Pázmánye), 

Maďarsko

Na východ od ráje 
Mgr. Renata Svačinová
lektorát Jekatěrinburg, Rusko
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Před několika lety, v rámci výuky českého jazy-
ka a literatury, jsem opravovala menší grama-
tické i stylistické neobratnosti v domácí práci 
své tehdejší studentky Virginie Béjot, hlav-
ním oborem historičky. Ta práce, kterou jsem 
si s jejím souhlasem ponechala, zněla takto:

 „Na začátku byl Bohumil Hrabal, potom přednášky o čes-
ké kultuře na univerzitě. Bylo to skoro jako láska na první 
pohled, hltala jsem knihy s fotografiemi Prahy i historická 
díla, představovala si ulice, pivnice, obyvatele. Pak jsem 
odjela do Prahy, na týden v roce 2002 jako laureátka Sou-
těže češtiny V. Černého, na měsíc – na Letní školu slo-
vanských studií při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 
– v roce 2003. Po návratu už jsem měla jediné přání, opět 
se vrátit. Stalo se, v Praze jsem napsala svou diplomovou 
práci z historie českého disentu a prožila šest měsíců, šest 
zimních a jarních měsíců, šest měsíců objevů a nového 
života, života « tam ».

Byly to chvíle sdílené u dobrého piva v pražských hos-
půdkách, daleko od zimy venku, byla to setkání s osobami 
velkorysými a hluboce lidskými, nebo spíše s osobnost-
mi. Měly jeden společný rys – zdá se mi, že důležitý pro 
Čechy: náklonnost k zvláštně důvěrným hospodským 
chvilkám, kdy se pije pivo a přikusuje něco smaženého 
nebo omočeného v omáčce, k procházkám po pražských 
čtvrtích, hlavně těch lidových a téměř apokalyptických, 
jako je Karlín, náklonnost k sešlým budovám a omšelým 
ulicím … připadala jsem si trochu jako v Paříži, která ne-
byla renovována. Velmi zvláštní atmosféra, byla jsem v ja-
kémsi prostoru « mezi », do kterého se člověk noří, ztrácí 
ho a potom mu zmizí úplně … Tak tohle je pro mě Praha, 
jak ji mám ráda.

Život v Praze, budu upřímná, byl pro mě také stálou kon-
frontací mých představ a ideálů s každodenností. Přišla 
také nějaká zklamání, asi nutná. Avšak magické chvíle, kdy 
jsem se ocitala ve světě tak odlišném od toho, který znám, 

a kdy se historie, přítomná na každém kroku, zaostřuje 
… tak to je « má Praha ». Má duši, a ta stále žije, i když ji 
dostihla nová doba.  A ta si zaslouží, myslím, opravdovou  
kritiku: necitlivé moderní dostavby, rádobysvětové 
a chladné restaurace v historickém centru, nápisy v cizích 
jazycích tam, kde to vůbec není nutné.

Jedna část mého života bude však už navždy v Praze, k ní 
směřují stále více mé plány profesní i osobní.“

Dovětek: 

V současné době Virginie Béjot žije a pracuje v Praze. Pů-
sobí v galerii Ztichlá klika, kde organizuje výstavy výtvar-
ných umělců, a překládá do francouzštiny české autory. 
V jejích e-mailech, které občas dostávám, už není téměř 
nic k přestylizování…“

V nádherném čistém údolí poblíž české vesničky Gerník 
v Rumunsku se už po dva roky (2008 a 2009) daří pořádat 
dětské tábory, které jsou určeny pro děti českých krajanů. 
Organizátorem jsou vždy vedoucí oddílů české Asociace 
turistických oddílů mládeže (A-TOM). Každým rokem se 
táboření účastní kolem 40 dětí ze všech českých vesnic 
v Rumunsku (a letos i děti ze Srbska). TOMíci každý turnus 
tábora pečlivě připravují, dětem rozhodně nic neschází. 
Děti jsou ubytovány v klasických podsadových stanech, 
na táboře je kuchař i zdravotník. Ale hlavně nadšení ve-
doucí, kteří mají v zásobě spoustu her a soutěží, chodí 
s dětmi na výlety nebo si s nimi jen obyčejně česky poví-
dají. A to je něco, s čím se místní děti setkávají jen zřídka. 
I proto děti na letní táboření často vzpomínají i poté, kdy 
je tábor dávno minulostí.  
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Na začátku byl 
Bohumil Hrabal…
PhDr. Lenka Froulíková
lektorát Nancy, Francie

Letní táboření s TOMíky 
Mgr. Petr Skořepa
krajanská komunita Svatá Helena, 
Rumunsko
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Nový elektronický věstník DZS je pro mě ví-
tanou možností, jak se podělit o zkušenosti 
ze svého lektorského působení a zároveň se 
něco dozvědět i o jiných destinacích, pří-
padně výukových metodách. 

Působím ve vesnicích Eibenthal a Baia Noua v rumun-
ském Banátu, které jsou od sebe vzdáleny 5 km. Část mé 
práce představuje výuka češtiny v místních školách – v Ei-
benthale je 1. – 8. třída, na Baia Noua pouze první stupeň. 
1. – 4. třída jsou v obou vesnicích spojeny v jednotřídku, 
dále jsou sloučeny pátá se sedmou a šestá s osmou třídou. 
Vznikají tak velmi specifické podmínky, kdy v jedné třídě 
jsou nejen různě staré děti, ale také děti s velmi rozdílnou 
úrovní českého jazyka – od poměrně zdatných mluvčích, 
kteří běžně používají český jazyk k dorozumívání i v ro-
dinách, přes děti ze smíšených rodin, které doma větši-
nou česky příliš nemluví, ale češtinu na základní úrovni 
dorozumění částečně ovládají, až po děti převážně z čistě 
rumunských rodin, které doma mluví pouze rumunsky, 
česky vůbec neumějí, ale jejich rodiče buď stojí o to, aby 
si jejich v českém prostředí vyrůstající potomci osvojili ale-
spoň základní znalosti jazyka svého okolí, nebo jde o děti 
na prvním stupni, kde je výuka češtiny povinná.

Každá třída tak představuje věkově i jazykově nesourodou 
skupinu, připočteme-li navíc jisté místní zvláštnosti, jako 
je temperament dětí či absence návyku soustavné práce 
na rumunské škole a s tím související kupříkladu snížená 
schopnost soustředění, jedná se o skupinu vyžadující velmi 
individuální přístup s častou obměnou témat a metod.

Ve škole na Baia Noua, kterou v současnosti navštěvuje pět 
dětí – jedno v první, dvě ve druhé, jedno ve třetí a jedno 
ve čtvrté třídě, vyučuji nyní vlastně všechny společně, jeli-
kož děti, které češtinu ovládají lépe (nikoli však dobře), jsou 
v nižších ročnících, zatímco v těch vyšších jsou méně zdatní 

mluvčí. Výuku tedy zaměřuji především na rozvoj komuni-
kačních dovedností a rozšiřování slovní zásoby – formou 
jazykových her, za pomoci čtecích karet, písní, ale také tře-
ba prostřednictvím výtvarných činností: pokud jsou děti 
manuálně zaměstnány, lépe se soustředí a je větší šance, že 
jim utkví některé pojmy z české konverzace, která přitom 
probíhá. Občas pouštím dětem jednoduché animované 
filmy, které spolu komentujeme, vyprávíme si o nich nebo 
je ilustrujeme. Do výuky zařazuji také gramatiku, která se 
ovšem omezuje na elementární jevy, jako je abeceda, časo-
vání základních sloves, rody jmen, základy skloňování atd. 
Rovněž zadávám dětem přepis textů nebo pracujeme s pí-
sankou – lépe se seznámí s českou abecedou, jejíž zvládnu-
tí představuje obecně velký problém (odlišné čtení či vý-
znamy hlásek J, C, K, T, I, neznalost diakritických znamének, 
neschopnost rozlišit hlásky H a CH apod.). Často používám 
časopis Sluníčko, který odebírám prostřednictvím DZS.

První stupeň na Eibenthale navštěvují momentálně čty-
ři třeťačky, z nichž tři vládnou českým jazykem na velmi 
dobré úrovni, jedna češtinu neovládá skoro vůbec, stejně 
jako jeden druhák. Zde děti pracují většinou rozděleny do 
dvou skupin – dívka a chlapec, kteří umí vlastně jenom 
rumunsky, se učí podobně jako děti na Baia Noua; jelikož 
děvče je jakožto starší zdatnější v psaní i čtení, pověřu-
ji ji občas jakousi asistencí, čímž se zvyšuje její motivace 
k učení. Zbylá děvčata jsou naopak velmi motivovaná, 
a proto můžeme postupovat v podstatě standardně 
podle učebnice pro druhou třídu. Kromě výuky mluvni-
ce zařazuji také poslechové hodiny – poslech pohádky se 
současným tichým čtením nebo ilustrováním slyšeného, 
následné rozbory a vyprávění, zpěv, výtvarné činnosti 
a stejně jako v ostatních třídách hodiny věnované české 
historii – tady většinou používám filmy, které komentuje-
me už při jejich promítání, a poté o nich ještě vyprávíme. 

Na druhém stupni každou třídu dělím na dvě až tři skupiny, 
podle jazykové úrovně a probírané látky, při některých 
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Výuka 
v rumunském 
Banátu
Mgr. Hana Herrmannová 
krajanská komunita Eibenthal, Rumunsko
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příležitostech třídy naopak nedělím vůbec (promítání 
filmů z české historie, konverzační hodiny, projekty, zpěv). 
Kromě učebnic používám také pracovní listy, které tvořím 
sama nebo kompiluji z různých materiálů. Často pracuji 
s časopisem Mateřídouška, z něhož vybírám buď logické 
úlohy, které učí děti číst s porozuměním, nebo témata, 
která nám poskytnou prostor pro občasnou výuku 
v projektech. Děti se tak seznamují s méně tradičními 
formami výuky, jsou podněcovány k přemýšlení 
o problému a vyjadřování svých názorů (což není ve 
velmi autoritativním prostředí, které zde panuje ve škole, 
v kostele i v rodinách, vůbec samozřejmostí). Zařazuji 
také hodiny literatury a následnou debatu a testy, které 
dětem k tématu připravuji. Často zadávám dětem psaní 
slohových prací na různá témata, které potom uveřejňuji 
ve školním časopise.

V rozvrhu mají děti také předmět nazvaný Tradice Čechů 
žijících v Rumunsku, pro který existuje dvoudílná učebnice, 
jejíž autorkou je jedna z banátských učitelek. Občas tuto 
učebnici používám, pracuji ale také s jinými materiály, jako 
jsou knihy, CD nahrávky, filmy... Snažím se vštípit dětem 
povědomí o jejich předcích, tradicích, o místě, kde žijí, ale 
také o historii, významných osobnostech či literatuře jejich 
původní vlasti, aby si uchovaly pocit české národní identity 
spolu s hrdostí na tradice a kulturu, jejichž jsou nositeli.

Pro všechny české žáky organizuje Demokratický svaz Slo-
váků a Čechů v Rumunsku (DSSČR), každoročně soutěže 
a olympiády z českého jazyka, které my, čeští lektoři, připra-
víme. Obecně se při výuce končívá učebnicemi pro pátou 
třídu, vrchol gramatických znalostí tedy představuje napří-
klad skloňování podstatných jmen, maximálně psaní i/y 
v příčestí – podle toho jsou také sestavovány soutěžní testy.  
Za účast v soutěžích jsou děti pochopitelně odměňovány 
(DSSČR), a i po jiných stránkách jsou pro ně české olympi-
ády velkou motivací. Přesto se domnívám, že pro většinu 
z nich (hovořím teď pouze o svém působišti) je přínosnější 
číst, konverzovat, psát, zpívat než biflovat mluvnici, což se 
snažím vynahrazovat nejen v hodinách, ale také v mimo-
školních aktivitách – o těch snad někdy příště.

Používané výukové materiály:
Učebnice českého jazyka 2-5 (nakl. Nová škola)
Cvičebnice k těmto učebnicím
Učebnice českého jazyka 2 (nakl. Alter)
Čtení, to nic není (nakl. Blug, čtecí karty)
Tabulky ke čtení I-III (nakl. Klett) 
Slabikář (nakl. Prodos)
Písanky ke Slabikáři (Prodos)
Gernický kalendář (Herrmann a synové)
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V českých vesnicích v Rumunsku se pod záštitou krajan-
ské organizace DSSČR pravidelně konají folklorní festi-
valy. První ročníky byly určeny jen dospělým a mládeži 
a konaly se jednou za dva roky (první už v roce 1990). 
Později k nim přibyly festivaly dětské, které také probí-
hají s dvouletou frekvencí. V prvních letech se v pořa-
datelství pravidelně střídaly jednotlivé české vesnice, 
ale v posledních zhruba osmi letech už festivaly probí-
hají jen ve vesnicích větších: ve Svaté Heleně, v Gerníku 
nebo v Eibenthale. Menší vesnice už nejsou schopny – 
vzhledem k postupnému vylidňování – akce takového 
rozsahu organizačně zajistit. Vždyť festivalů se obvykle 
účastní 500 – 700 hostů!

Scénář takových akcí bývá vždy podobný: po slavnostním 
průvodu se na jevišti střídají soubory z jednotlivých ves-
nic a předvádějí připravené pásmo písní, tanců, humor-
ných scének nebo tradičních zvyků. Většinou bývá kolem 
10 – 15 souborů, proto celý program trvá tři i čtyři hodi-
ny. A pak už nastává taneční zábava, na kterou se všichni 
účastníci velmi těší. Pozvaná kapela hraje převážně české 
písničky, často až do samého rána. Atmosféra bývá vždy 
velmi příjemná, na všech účastnících je znát, že českou 
muziku mají upřímně rádi.

Festival je určen především návštěvníkům z ostatních 
míst v Rumunsku, kde žije česká menšina. Vždy se ho ale 
zúčastní i spousta hostů z České republiky. Mezi pozvaný-
mi bývají obvykle oficiální hosté z Velvyslanectví České re-
publiky v Rumunsku a z MZV ČR. Tyto organizace se totiž 
významně podílejí na finančním zajištění celé akce.

Poslední festival proběhl 15. – 16. srpna 2009 ve Svaté 
Heleně, pořadatelství dalšího ročníku se zřejmě ujmou 
gerničtí.    

Folklorní festivaly 
v rumunském Banátu
Mgr. Petr Skořepa
krajanská komunita Svatá Helena, 
Rumunsko
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Původně česká obec Čechohrad /dnes Novgorodkivka/ 
v Záporožském kraji oslavila 140 let svého založení
Mgr. Eva Řezníčková | krajanská komunita Čechohrad, Ukrajina
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Na podzim 1869 přišli Češi do pusté krajiny 
západně od Melitopolu a v poměrně krátké 
době se jim podařilo vybudovat českou ves-
nici. V dnešním Čechohradě žije zhruba ko-
lem 400 Čechů, kteří si zachovali český jazyk. 
Od r. 1999 je z ČR ke krajanům vysílán učitel, 
který zajišťuje pravidelnou výuku českého 
jazyka pro zájemce z řad dětí i dospělých, 
pořádá setkání krajanů v Českém centru 
a připomíná si s nimi české tradice a zvyky. 
Češi se scházejí v budově bývalé české ško-
ly, která byla v r. 2001 zrekonstruována za 
finanční pomoci MZV ČR. V budově je mu-
zeum, česká třída, kancelář českého spolku 
a byt pro učitele.

Oslavy založení obce se uskutečnily ve dnech  
10. a 11. října 2009. Pozvání přijali a oslav se zúčastnili 
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR na Ukraji-
ně Jaroslav Bašta, velvyslanecký rada ČR v Kyjevě Milan 
Ekert a generální konzul Konzulátu ČR v Doněcku An-
tonín Murgaš s vicekonzulem Pavlem Kučerou. Za DZS 

pozvání přijala PaedDr. Olga Vlachová a za Centrum hu-
manitární pomoci Jiří Svoboda. 

140. výročí je praktickou ukázkou pokračující spoluprá-
ce České republiky s krajany. První spolupráce začala 
již za 1. republiky a nadále se rozvíjela. Zahraniční Češi 
pomáhali politickým změnám a hráli důležitou úlohu 
při vstupu České republiky do NATO a EU. Od roku 1989 
se vede usilovný dialog se všemi členy české komuni-
ty v zahraničí, je umožněno kulturní vyžití, opravy jejich 
domů a spolkových zařízení a výuka češtiny na různých 
úrovních. Velmi dobrá je v Čechohradě a Melitopolu 
spolupráce při oživování a udržování starých nábožen-
ských tradic s řádovými sestrami Kongregace sv. Cyrila 
a Metoděje z Velehradu a s nadací Sedmi paprsků. Vý-
znamné jsou výjezdy dětí krajanů na prázdninové po-
byty do Čech, a to do míst, odkud pocházeli jejich před-
kové z Čech. Poděkování patří za veškerou pomoc pro 
krajany  OMV MŠMT, MZV, DZS  a především PaedDr. Olze 
Vlachové za obětavou pomoc. Oslava byla dobrou ukáz-
kou činnosti spolku Čechohrad v době tak významného 
140. výročí. Veškeré akce byly připravovány s velkou peč-
livostí a ohromným zájmem krajanů 2 roky předem. 
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Jako každoročně, počínaje akademickým ro-
kem 2001/2002, kdy se na Univerzitě Nancy 2 
začal vyučovat český jazyk a literatura a také 
česká kultura, proběhl v univerzitním kam-
pusu na jaře 2009 Týden středoevropských 
kultur. Pořádali jej vyučující ve spolupráci se 
studenty katedry češtiny a polštiny.

Kulturní týden zahájila v pondělí 16. března 2009 verni-
sáž výstavy Život a doba spisovatele Karla Čapka, během 
které byl promítnut stejnojmenný film Josefa Císařov-
ského z roku 2008. Výstava byla připravena a laskavě 
zapůjčena naší univerzitě Památníkem Karla Čapka ve 
Strži. Expozice, umístěná v rozsáhlé a moderní galerii 
univerzitní knihovny, trvala až do konce měsíce března 
a těšila se velkému zájmu nejen studentů, ale i lotrinské 
veřejnosti. 

Další součástí Týdne středoevropských kultur bylo uve-
dení několika filmů, z české oblasti celovečerního me-
lodramatického snímku Kolja Jana Svěráka z roku 1997 
a černé komedie Jedna ruka netleská Davida Ondříčka 
z roku 2003. Filmům předcházela stručná přednáška 
o české kinematografii a následovala po nich dosti živá 
debata, kdy z obecenstva, nejen studentského, padaly 
četné dotazy a byly vznášeny různé postřehy. Filmová 
část kulturního týdne byla zakončena pásmem sestave-
ným z krátkých filmů, českou stranu zastupovaly filmy 

Letem světem
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Čeština a Týden 
středoevropských  
kultur ve 
francouzském 
Nancy 
PhDr. Lenka Froulíková 
lektorát Nancy, Francie

Jana Švankmajera, jež se těšily velkému ohlasu zejména 
u studentů dějin umění, filmové vědy a divadelní vědy.

Ve středu 18. března 2009, po prezentaci evropského 
grantu a jeho výsledného produktu – kolekce tří DVD 
zaměřených na výuku jazyka a kultury České republiky, 
Maďarska a Rumunska, které vznikly ve spolupráci Uni-
verzity Nancy 2 a partnerů ze tří jmenovaných zemí – 
a krátké diskusi, následovala přátelská recepce s českými 
specialitami. Připravili ji čeští studenti a zejména stu-
dentky, pobývající v rámci studentské mobility Erasmus 
na naší univerzitě, za vydatné pomoci francouzských 
studentů českého jazyka a literatury a české kultury. Na 
stolech tak nechyběly, vedle jiných dobrot, obložené 
chlebíčky, jablečný závin, ořechová bábovka, plzeňské 
pivo a moravské červené víno.

Týden středoevropských kultur přišel pozdravit prorek-
tor pro mezinárodní vztahy univerzity profesor Etienne 
Criqui, předseda Asociace francouzsko-českého přátel-
ství pan Michel Lhomme, programu se účastnili vyu-
čující a studenti z celé Nancy-Université, ale i lotrinská 
veřejnost včetně krajanů, jež byla o programu kulturního 
týdne informována prostřednictvím tisku a rozhlasu.

Tradice jarního kulturního týdne, zaměřeného na střední 
Evropu, bude na Univerzitě Nancy 2 pokračovat i v roce 
2010.  Některé body programu už známe, o dalších pře-
mýšlíme. Chceme totiž, aby každý rok byl program pest-
rý, aby zaujal i překvapil…
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Školní rok 2009/10 jsme začali nejenom s novými studenty, ale i několika kulturními akcemi připomínajícími 60. výročí navá-
zání vzájemných diplomatických vztahů mezi Čínou a tehdejším Československem. Pro tyto kulturní akce se studenti naučili 
jednu z českých lidových písní, již zazpívali představitelům starší generace, kteří získali svoje vysokoškolské vzdělání na praž-
ských vysokých školách v 50. letech a kteří s velkým pohnutím, ale stále velmi dobře česky, vzpomínali na dobu svých studií. 

Na státní svátek 28. 10. byli všichni studenti českého jazyka pozváni na ZÚ, kde mohli poprvé ochutnat české jídlo a seznámit 
se s českou kulturou, neboť v rámci slavnostního odpoledne zazněla národní hymna i skladby českých mistrů.

Na Pekingské univerzitě zahraničních studií se koncem října uskutečnila návštěva nového velvyslance České republiky v ČLR, 
pana Libora Sečky, kterou také doprovodil kulturní program. Ten zahájila svým profesionálním vystoupením česká mez-
zosopranistka Edita Randová a za klavírního doprovodu zazpívala Dvořákovy, Smetanovy i Janáčkovy písně. Poté někteří 
studenti zahráli na staré čínské hudební nástroje a zatančili. Na závěr pak všichni studenti zazpívali několik českých lidových 
písní, které se už v rámci výuky naučili. Důležitost celé akce podtrhla i přítomnost rektora univerzity, který nabídl českému 
velvyslanci další setkání a spolupráci ve své nové funkci náměstka ministra školství ČLR.

Již po několik let se děti z české menšiny v Rumunsku 
účastní několika soutěží, které významně rozšiřují jejich 
znalosti z českého jazyka.

Jako první bývá obvykle na jaře soutěž rumunského Mi-
nisterstva školství (MECT), které pořádá olympiádu ve 
slovanských jazycích. Soutěž prověřuje znalosti žáků  
7. a 8. tříd z mateřského jazyka. Každoročně se jí účastní 
nejen děti české menšiny, ale i menšiny srbské, chorvat-
ské, ukrajinské, polské a ruské. Soutěž má vždy tři kola: 
školní, oblastní a celostátní. Oblastní kolo se koná na  

některé z českých vesnic, nejlepší žáci postupují do kola 
celostátního. To pak probíhá každý rok v některém z vět-
ších rumunských měst: Tulcea, Reşiţa, Arad, Timişoara, 
Bucureşti… Děti si tedy nejen zlepší své znalosti z české-
ho jazyka, ale také lépe poznají zemi, ve které žijí. Při pří-
pravě soutěžních úkolů dobře spolupracují místní učitelé 
českého jazyka s učiteli z České republiky, kteří v oblasti 
působí. 

Další soutěž tradičně pořádá a financuje krajanská orga-
nizace Demokratický svaz Slováků a Čechů v Rumunsku 
(DSSČR). Soutěž v českém jazyce je tentokrát určena dě-
tem z 3. – 6. tříd a v pořadatelství se pravidelně střída-
jí jednotlivé české vesnice. Celkem se vždy sejde kolem  
50 dětí ze Svaté Heleny, Gerníku, Eibenthalu, Bigru, Roven-
ska a Moldavy Nouă. Soutěžní úkoly každoročně připravu-
jí učitelé z České republiky. Děti mají nejprve co nejlépe 
vyplnit test z českého pravopisu a pak napsat krátký slo-
hový úkol. 

O obě soutěže je mezi dětmi velký zájem. Zřejmě to bude 
i proto, že odměny pro vítěze bývají vždy poměrně hod-
notné, například výlet k Černému moři!

Letem světem 
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Mgr. Petr Skořepa
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Ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Lub-
lani byla lektorátem češtiny na lublaňské filozofické 
fakultě pozvána v říjnu 2009 spisovatelka Radka De-
nemarková na literární večer, na němž uvedla překlad 
svého románu Peníze od Hitlera (Host, 2006). Posluchači 
se seznámili také s jejím dalším dílem ve slovinských 
překladech, jež připravila překladatelka a básnířka 
Tatjana Jamnik, absolventka lublaňské slovenistiky, kte-
rá rovněž navštěvovala výběrový kurs českého jazyka. 
Překladatelka vybrala a přeložila úryvky z faktografic-
kého románu Smrt, nebudeš se báti aneb Příběh Petra 
Lébla (Host, 2008) a prozaické prvotiny A já pořád kdo 
to tluče (Petrov, 2005). Večera, který proběhl ve středu 
28. 10. 2009 v prostorách knihkupectví Modrijan, se zú-
častnilo mimo jiné také mnoho studentů a absolventů 
lublaňské bohemistiky.

V úterý 27. 10. 2009 proslovila Radka Denemarková, kte-
rá rovněž pracovala jako vědecká pracovnice na Ústavu 
pro českou literaturu AV ČR a dramaturgyně v pražském 
Divadle Na zábradlí, na půdě bohemistiky přednášku na 
téma Autor jako strůjce a jako oběť. Krize literatury či spíše 
krize literární kritiky?, jež se opět těšila velkému zájmu ze 
strany studentů.

Literární večer a přednáška spisovatelky  
Radky Denemarkové v Lublani 
Mgr. Jana Šnytová | lektorát Lublaň, Slovinsko

Letem světem

foto vlevo | Radka Denemarková během přednášky na bohemistice lublaňské univerzity.
foto vpravo | Literární večer v knihkupectví Modrijan - Radka Denemarková,  

Tatjana Jamnik a Hana Kovač (zleva).
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Jonathan Bolton vystudoval filozofii na Harvar-
dově univerzitě (Cambridge, Massachusetts) 
a dokončil slavistiku postgraduálně na Texaské 
univerzitě v Austinu a Michiganské univerzitě 
v Ann Arboru, kde roku 2001 obhájil disertační 
práci o pojmech každodennosti v české a rus-
ké literatuře. V současnosti přednáší na katedře 
slavistiky na Harvardově univerzitě. Je autorem 
studií o české literatuře a kultuře 20. stole-
tí (například o žánru elegie za první republi-
ky a protektorátu, o pohřbu T. G. Masaryka,  

o pojetí ruin v politickém diskursu druhé re-
publiky, o každodennosti v denících Jana 
Zábrany a o českých židovských autorech). 
Uspořádal a přeložil do angličtiny knihu básní 
Ivana Wernische In the Puppet Gardens: Selec-
ted Poems, 1963-2005 (2007) a uspořádal anto-
logii Nový historismus / New Historicism (2007); 
je členem redakční rady České literatury, Este-
tiky a Světa literatury. Jonathan Bolton v sou-
časnosti pracuje na monografii o normalizaci 
a světě českého disentu. 

Rozhovor s Jonathanem Boltonem 
Mgr. Dalibor Dobiáš, Ph.D. | lektorát Pisa, Itálie
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V obsáhlém rozhovoru pro Dnes (19. 9. 2009) jste 
uvedl, že Američané vděčí dvacetiletí 1989-2009 
za podstatné rozšíření svých znalostí o české lite-
ratuře. Z přístupů k ní se navíc postupně vytrácejí 
politické důrazy a objevují se další interpretační 
klíče. Jak se tato proměna a nové klíče projevu-
jí prakticky? Vybaví se Vám nějaká pozoruhodná 
interpretace z poslední doby, která by sotva byla 
možná před pětadvaceti lety?

Z americké bohemistiky bychom se mohli zmínit o kni-
ze The Magic of a Common Language Jindřicha Tomana. 
Zasazuje Pražský lingvistický kroužek do širšího kontextu 
kultury avantgardy a první republiky vůbec. Přitom od-
haluje mnoho nových a překvapivých vztahů mezi kul-
turou vědeckou, literární i populární, také mezi kulturou 
československou, ruskou a středoevropskou. Takže ne-
vidí politické souřadnice avantgardy jen v jejím vztahu 
ke komunismu nebo k Sovětskému svazu (kdo „prozřel“ 
moskevské procesy, a kdo ne); chápe například celé po-
jetí vědecké spolupráce v Pražském lingvistickém krouž-
ku jako určité zpracování „avantgardního“ přístupu ve 
vědě.

Dalším příkladem je kniha The Deserts of Bohemia od 
Petera Steinera. Autor objevuje Julia Fučíka či proces se 
Slánským v nových kontextech – třeba čte Fučíkovu Re-
portáž v souvislosti s ruským formalismem. Neřekl bych 
však, že se v takových pracích politický klíč vytrácí, spíš 
se k němu přiřazují i nové přístupy. Zároveň se rozšiřuje 
naše chápání toho, co je politické, a co není.

U studentů jsem zas zažil například překvapivě svěží po-
hled na Havlovu Moc bezmocných – kdysi se tento esej 
jako rozbor mechanismů komunistické hegemonie těšil 
až adoraci, mě samého velice inspiroval, když jsem ho 
poprvé četl před dvaceti lety. Je zajímavé pozorovat, 
jak ho čtou dnešní studenti – problém komunismu je 
pro ně spíše odtažitý, neaktuální, k pojmu „žít v pravdě“ 
přistupují poučeni postmodernismem spíše skepticky. 
Zato si dobře uvědomují, že Havel mluví nejen o komu-
nistické, ale i o kapitalistické kultuře, o konzumní spo-
lečnosti, tedy o nich. Do situace zelináře promítají své 
vlastní životní otázky – co chtějí studovat a proč, jakou 
práci chtějí najít po univerzitě, jestli převzali životní po-
volání od rodičů nebo si ho vybrali sami – a tak v nich 
Moc bezmocných vytváří neklid. Což je výborné.

V edičních a historiografických ohledech pro Vás 
nejspíš dnešní česká literární věda představu-
je řadu inspirací, byť nepřijímáte místní diskuse 
nekriticky, jak ukázal i Váš rozbor statí k zatče-
ní Miroslava Dvořáčka a úloze Milana Kundery. 
Jak vnímáte českou literární vědu, pokud jde  

o interpretace? V čem může začínající zahraniční 
bohemisty nejvíce orientovat, v čem na ně může 
mít naopak nežádoucí vliv?

Nemluvil bych o nežádoucím vlivu, spíše o přístupech 
více nebo méně inspirativních. Sám nesleduji zdaleka 
všechno, takže můj vlastní výběr je v něčem nahodilý. 
Velice mě zajímá určitá sociologická linie české literární 
historiografie – sémiotické studie Vladimíra Macury jsou 
stále podnětné, v minulé době mě také velice nadchlo 
několik prací, které se soustřeďují kolem otázek literár-
ních institucí a recepce – třeba knihy Literární brak od 
Pavla Janáčka nebo Soustružníci lidských duší od Petra 
Šámala. Je to linie, kterou z nečeských bohemistů sle-
doval například Derek Sayer ve výborné knize The Coasts 
of Bohemia, která je v americko-anglické bohemistice ja-
kýmsi základním kamenem.

Už od postgraduálních studií je pro mě inspirativní Jan 
Mukařovský, zvlášť jeho práce o metodologii literární his-
torie, které jsou podle mě stále nedoceněny – například 
stati o vývoji českého verše nebo o Polákově Vznešenosti 
přírody. Pro mě to představuje jakýsi základní úkol lite-
rární historie: najít nějakou významnou „imanentní“ linii 
v literárním vývoji, sledovat ji zevnitř literatury a zároveň 
obracet zřetel na možná spojení se společenským dě-
ním kolem. Mluvit o imanentní linii dnes není v módě, 
což mi připadá jako škoda – nemusí tu jít o naivní „on-
tologické“ tvrzení o autonomii literárního dění, spíše to 
chápu jako oborové vymezení, jako víru (nebo chcete-li 
sázku na to), že se spisovatelé navzájem čtou a reagují 
na možnosti jazyka a možnosti vyprávění, které si obje-
vují a vzájemně neustále propracovávají. 

Méně inspirativní… Trochu mi na českém literárním 
prostoru vadí určitá vyhraněnost, zpolemizovanost, kte-
rá možná vyplývá z toho, že literární vědci často působí 
zároveň v publicistice, často není úplně jasná čára dě-
lící recenzi knihy a vědeckou stať o ní – to je nápadný 
rys českého prostoru. U nás jen malá skupina profesorů 
píše recenze do publikací jako New York Review of Books, 
New Republic, New Yorker atd. a „řadový“ literární vědec 
se nejspíše na pole publicistiky vůbec nevydá. V české 
bohemistice je také někdy patrná určitá bezradnost vůči 
čtenáři, počítá se prostě s tím, že jakýkoliv úsek české 
literatury musí být zmapován a literární vědec nevyvíjí 
dostatek úsilí, aby získal čtenáře, uvedl ho do napínavé-
ho badatelského příběhu nebo ho orientoval v podrob-
nostech konkrétní problematiky. 

U nás má bohemista zase opačný problém: i poměrně 
zasvěcený čtenář bude znát jen několik českých autorů 
a musíme pořád vysvětlovat, kdo byli Neruda (Jan, nikoli 
Pablo), Weiner a další.

Portrét | pokračování ze strany 23

24



po
rt

ré
t

nulté číslo | prosinec 2009

Jak vnímáte Jana Mukařovského a Vladimíra Macu-
ru jako literární komparatisty? Můžou nabídnout 
jejich modely, které – přes četná srovnání – nejvíce 
excelovaly právě na českém materiálu, dost inspi-
race dnešním snahám o výklad evropských litera-
tur v „nadnárodním kontextu“?

Myslím, že tyto modely mají širší platnost. U Mukařov-
ského je nutno vyjasnit, že „imanentní“ linie neznamená 
„národní“. Ani ji nemusíme chápat teleologicky. Spíše 
se v jeho případě setkáváme se – stále živou – otázkou, 
jak se literatura a společenské dění navzájem ovlivňují. 
A chápeme-li umění „jako sociologický fakt“, nemusí to 
znamenat, že jsme zabedněni do nějakého národního 
rámce. Sociologický fakt může mít všelijaké podoby, 
z nichž některé budou víc „české“ a některé, chcete-li, 
„nadčeské.“ To už záleží na badateli, a ne na metodologii. 
Totéž platí myslím o Macurovi; v jeho případě je však tře-
ba zmínit i další zajímavý moment, na který upozornil už 
Lotman, a sice že základní vymezení jakékoliv sémiosféry 
tvoří hranice mezi „námi“ a „jimi“. To je dalekosáhlý po-
střeh: „my“ se nikam nedostaneme bez „nich“. Tyto hrani-
ce nemusí být samozřejmě národní. Vlastně každý z nás 
se pohybuje v mnoha sémiosférách zároveň.

Tendencí evropské literární historie posledních 
desetiletí je nicméně národně vymezené hranice 
problematizovat. Taky podle Jindřicha Tomana 
„česká studia [v USA] budou nejvíc kvést, až se roz-
pustí v nějakých jiných studiích, až bude všechno 
viděno v kontextu“. Jaká cesta se zdá nejvhodnější 
Vám?

Možná bych to formuloval takhle: je méně důležité roz-
lišovat modely „národní“ a „komparativní“ než chápat 
různé modely a způsoby kontextualizace.  Samozřejmě 
je možné a nutné brát ohled na mezinárodní kontext, 
na jiné obory atd. Spisovatelé se vždy pohybují v mnoha 
kontextech zároveň – sledují jiné národní literatury, mož-
ná i politické dění doma a ve světě, zajímají se o vizuální 
kulturu, která je obklopuje. Když učím českou literaturu, 
čteme také Kafku, mluvíme o Haškovi „v evropském kon-
textu“ (třeba v kontextu dadaismu), rozebíráme Havlovy 
hry spolu s filmy nové vlny a přitom mluvíme i o fran-
couzské nové vlně, posloucháme Velvet Underground 
a nejen Plastiky. Být bohemistou neznamená a nikdy 
neznamenalo číst jen českou literaturu!

Obor ovšem musí mít rozvinuté zázemí, aby z toho roz-
mlžení hranic sám něco dokázal těžit. V České republice 
je bohemistika zajištěna. Ve Spojených státech máme 
naproti tomu jen několik bohemistických pracovišť 
a pořád nám chybějí anglické překlady i zcela zásadních 
českých autorů a děl. Hrozí, že se tak studium české lite-

ratury dostane do omezujících kolejí a my budeme učit 
Kunderu a Klímu, a ne Vaculíka a Grušu, Čapka a Haška, 
a ne Weinera a Vančuru. Proto se snažím, abychom neza-
nedbávali „lokální“ studie a dosáhli hlubší znalosti světů, 
z nichž spisovatelé vycházejí. Studenti budou lépe rozu-
mět Kunderovu Žertu, když předtím četli Fučíka, nebo 
Havlovu Vyrozumění, když poznali žánr „sebekritické“ vý-
povědi z procesu se Slánským. 

Mám pocit, že dnešní studenti jsou bombardováni inte-
lektuálními podněty z celého světa, dokonce i jazykové 
bariéry jsou nižší díky vzestupu vizuální kultury. Studenti 
jsou zvyklí na náhlé zkraty a přeskoky, na odkazy ven, na 
roztříštění pozornosti. Z pedagogického hlediska je pro-
to důležité, aby měli zkušenost také s intenzivním pohle-
dem na text nebo obraz, s pomalým čtením a s geertzov-
ským „zhuštěným popisem“ konkrétní literární kultury. 
Někdy mi připadá, že na univerzitách příliš uplatňujeme 
internetový kognitivní model, podle něhož slova „širší“, 
„rychlejší“ nebo „zapojený“ automaticky znamenají něco 
víc a něco lepšího, kdežto slova „užší“, „pomalu,“ „izolova-
ný“ patří k jinému významovému poli, znamenají něco 
méně a něco horšího.  Kdysi v jednom fejetonu Ludvík 
Vaculík razil spojení „brouzdat po internetu“. Myslel to 
samozřejmě ironicky, ale vlastně by to nemuselo být nic 
špatného – všichni bychom mohli méně surfovat a více 
brouzdat.

Vaše studie o nesamozřejmosti prostorů v díle 
Ivana Wernische jako by v některých termínech 
a metaforách (displacement, setting) zasazovala 
jeho básně do poněkud jiných prostorů, než jaké 
podsouvá překladateli studie čeština. České me-
tafory, které se zde nabízejí, působí rurálněji. Měl 
jste nějaké zážitky s prostředky, jimiž představuje 
čeština právě čas a prostor? V čem se Vám v daném 
směru jeví specifický Ivan Wernisch? 

Naše diskuse o tom, jak přeložit titul mého článku, byla 
pro mě velice zajímavá. Anglický titul článku je „The 
Senses of Displacement“. Naše první varianta pro slovo 
„displacement“ bylo přemístění nebo přesazení, anglické 
slovo však může konotovat dezorientaci, odcizení. Napří-
klad „displaced person“ je uprchlík z okupovaného úze-
mí. Mohli bychom tedy mluvit o něčem jako „odmístění“, 
neboť anglické slovo samo o sobě neimplikuje nutně 
nové zasazení do jiného kontextu. „Senses“ pak můžou 
být významy, ovšem i zde se objevuje další konotace ne-
určitosti, intuice: o svém „odmístění“ nevíme s jistotou, 
máme jen neurčitý pocit, že věci nejsou na svém místě 
a tím pádem možná nejsme na svém místě ani my! 

Slovo „displacement“ v titulu mé studie má tedy pou-
kázat na tento neurčitý pocit odcizení. Je to spíše pocit 
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abstraktní, žádný odstín rurální v slově rozhodně necítím. 
Právě to je zajímavé na mnoha Wernischových básních: 
nevíte, jestli jeho místa jsou abstraktní anebo konkrétní. 
Z jisté perspektivy je celý Zimohrádek o tomto: je zimo-
hrádek skutečné místo, situace, symbol, představa nebo 
co vlastně? V studii pojednávám tuto nejistotu z hle-
diska odcizení, představuje však i osvobození čtenáře, 
který právě takto dostává příležitost „domyslet“ báseň 
po svém. Což má být další odstín toho anglického titu-
lu, říkáme, že někdo má „sense of direction“ (orientační 
smysl) nebo „sense of humor“ (smysl pro humor), takže 
by se dalo také mít „smysl pro odmístění“ – umět se po-
hybovat po území své dezorientace. Právě toto kolísání 
mezi pocitem odcizení a pocitem osvobození je příznač-
né pro mnoho lyrických básní Ivana Wernische.

Zažívá podle Vás nějaké „odmístění“ také překla-
datel?

Jistě. Téma „displacement“ je důležité i pro překladatele, 
který chce báseň nejen vysadit, ale i přesadit do nové-
ho jazyka. Takže ve své studii jsem možná zkoumal i své 
vlastní pocity z překládání Wernische a z překládání vů-
bec. Překladatel musí být jakýmsi odborníkem na dezori-
entaci; pořád řeší, jestli má něco domyslet nebo vysvětlit 
pro cizího čtenáře.  Jinými slovy musí vyřešit, kde a proč 
vznikne neurčitost v básni, jestli je „uvnitř“ básně nebo 
jestli vznikne z jejího kontaktu s cizím čtenářem.

Pocit dezorientace patří myslím i ke čtení literatury v ci-
zím jazyce. Pamatuji si na své vnímání textu, kdy jsem 
poprvé začal číst českou literaturu – často jsem si připa-
dal, jako bych se pohyboval v polonastíněné krajině. Je 
zajímavé srovnat zkušenosti čtení v rodném a v cizím ja-
zyce. Je to opravdu důležité téma, kterému nevěnujeme 
dost pozornosti. Když čtete text v rodném jazyce a ne-
znáte určité slovo, je to jako by v nějaké mozaice chy-
běl jeden kamínek. Mozaika sama je však zabezpečena, 
nemáte pocit, že se svět chvěje. A když čtete text v cizím 
jazyce a neznáte nějaké slovo, zakoušíte vždy – pokud 
jste opravdu pečlivým čtenářem – aspoň trochu neklid. 
„Díra“ v mozaice cizího jazyka může nebezpečně růst, 
jiné kamínky se odlepují a začínají viklat, z toho otvoru 
vane celý svět zkušeností, emocí, odstínů, které nepo-
znáváte.  Neznámé slovo totiž neodkazuje jen na ne-
známý význam, ale i na celý svět, z něhož tento význam 
vychází a na jehož pozadí má smysl. Takový neklid za-
kouší překladatel vlastně pořád. Nemůže se přece pouze 
domýšlet „z kontextu“, co které slovo znamená. Pokud by 
se nějaké slovo opravdu dalo vyčíst pouze z kontextu, 
dobrý básník by je vyškrtl z básně jako nadbytečné.

Tuším, že bohemista, jehož rodný jazyk není čeština, 

bude mít právě takovou zvýšenou citlivost vůči mo-
mentům nedořečeným a nedořešeným v českém tex-
tu. Je to samozřejmě výhoda i nevýhoda zároveň. Kdo 
zažil setkání českých a nečeských bohemistů, třeba nad 
nějakým textem nebo básní, asi poznal takové nedoro-
zumění, kdy někdo „cizí“ cítí jiné odstíny než ti „domácí“. 
Někdy přijde na něco opravdu nového, někdy se spíše 
mýlí, právě to je však zdroj nových interpretací a jeden 
z mnoha důvodů, proč by se česká bohemistika měla 
pravidelně vymezovat i vůči „nečeské,“ „cizí“ – nebo jak 
nás vůbec nazývat?
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Smysl dezorientace: 
dramatické monology Ivana Wernische

Jonathan Bolton

Od svého básnického debutu na počátku 60. let píše Ivan Wernisch působivou 
lyriku, která vtahuje čtenáře do napůl vykreslené přízračné krajiny, aniž je do 
ní doslova zve. Wernisch si často pohrává s našimi očekáváními týkajícími se 
zasazení básně a vytváří svět, který je sice spjat s tím naším společnými 
atributy, vyznačuje se však vždy jistým přesazováním věcí z původních 
známých míst.1 Otázky na dějiště a zasazení básní byly proto pro Wernischovo 
dílo odjakživa ústřední a s nimi se pojila otázka, zda se básnický subjekt v 
daných textech cítí být doma, anebo se vůči světu, který popisuje, staví jako k 
cizímu. Některé z Wernischových nejgrotesknějších, nejpůsobivějších krajin se 
objevily roku 1965 ve sbírce Zimohrádek. Charakteristické je přitom 
fragmentární motto ke třetímu oddílu této knihy:

…ovce v Pontu se pasou na pelyňku a nemají rouno
(Odněkud) 

(Wernisch 2004/1965: 41)

“Pont”, o němž je řeč, může být ve Francii i v Cornwallu anebo může existovat 
jen ve fantazii – ovce zde jistě nevypadají jako naše ovce a přece jsou ještě 
ovcemi, alespoň jsou stále pojmenovány jako “ovce”. Jako tak často, užívá zde 
Wernisch místních jmen, aby dezorientoval své čtenáře, ne pro jejich orientaci. 
Někdy je tato dezorientace inscenována přímo v básni tak jako v cyklu “Sen o 
Barbaře”:

Tužkami z krabice od doutníků jsem kreslil jedno zvíře,
které jsem viděl ve Stromovce, ještě když jsem byl malý.
“Ve stromovce?” podivila se Barbara.
“Takového zastřelil na Aeaee můj dědeček.
Myslela jsem, že je to mořské zvíře.”

(Wernisch 2004/1965: 67) 

1| Krátké, ale vystižné pojednání o přístupnosti Wernischových “krajin” nalezne 
zájemce u V. Svatoně (2004: 302-03), a v doslovu Vladimíra Karfíka “V jaké to krajině” 
in Wernisch 1991, 93-95, anglojazyčný přehled Wernischova díla viz In the Puppet 
Gardens: Selected Poems, 1963-2005, včetně mého doslovu “Skeptická imaginace Ivana 
Wernische” (Wernisch 2007: 139-70). - Chtěl bych poděkovat třem anonymním 
recenzentům tohoto svazku za cenné podněty a komentáře k tomuto článku.
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Slovo, které jsem sám přeložil do angličtiny jako “Arboretum”, je “Stromovka”; 
v druhém verši je Stromovka uvedena s velkým písmenem, a pro většinu 
českých čtenářů tak bude evokovat stejnojmenný park v Praze. Avšak Barbara 
v básni neslyší velké písmeno a vykládá jméno jako popis: “‚Ve stromovce?‘,” 
podivila se Barbara. Zakouší stejný zmatek jako mnozí čtenáři Ivana 
Wernische, kteří vstupují do jeho pozoruhodných prostorů. Barbara ovšem 
nerozezná známé pražské místo proto, že sama pochází z jiného světa – zná 
přece Aeaeu, ostrov Kirké z Homérovy Odysseie.

Dezorientuje-li nás takto jeden typ Wernischovy poezie tím, že 
přeuspořádává známé místní atributy, jeho druhý lyrický typ experimentuje s 
tím, jak dalece je možné scénu od těchto atributů oprostit. Příslušné strohé 
krajiny často evokují smrt, jedno z Wernischových celoživotních témat, ačkoli 
zřídkakdy působí přímo jako „symboly“ smrti. Jiná báseň ze Zimohrádku, 
“Kolesový parník,” zní ve svém celku:

Slyšel jsem o tom několikrát, ale vyprávění pokaždé 
končilo slovy: nikdy se nedovede navrátit.

(Wernisch 2004/1965: 63)

Český originál „nikdy se nedovede navrátit“ úmyslně nechává otevřenou 
otázku, kdo nebo co se nikdy nevrátí – můžeme do něho doplnit zájmena „on“, 
„ona“, ba dokonce „ono“ (snad parník, snad historie anebo „to“ z prvního 
verše). Wernischova báseň nejen že na tuto otázku neodpovídá, nýbrž nás 
naopak nutí klást si ji, uvažovat, nakolik zásadní je. Text sám je kostrou, 
znakem úplné básně, již nebudeme nikdy číst a musíme si ji zaplnit (anebo 
doplnit) sami, užívajíce vlastní fantazie, vedeni jediným specifickým detailem, 
který se nám nabízí, obrazem parníku. Zdá se přitom, že je to absence 
kontextu a zápletky, co nás zde přivádí blíže říši smrti. Jako by nedostatek 
příběhů a jejich zasazení byly prvním znakem toho, že se vydáváme z tohoto 
na onen svět.2

Od 90. let experimentuje Ivan Wernisch s novým žánrem, dramatickým 
monologem, proměňuje přitom pozoruhodně svoji poetiku.3 Daná proměna 
zaslouží pozornost proto, že dramatické monology se zakládají v mnohem 
větší míře než lyrika na tom, že dokážeme umístit mluvčího básně do prostoru 
a času, doplnit syžet anebo příběh odvíjející se až k přítomné chvíli. Aby bylo

2| Možné je i další čtení této básně, které sugeruje, že to byla pokaždé slova, co stálo na 
konci historie, jež se sama o sobě nikdy nevrátí ze sféry za těmito slovy, do níž 
zmizela: “Slyšel jsem o tom několikrát, ale vyprávění pokaždé / končilo [pouhými] 
slovy: nikdy se [to] nedovede navrátit. ”
3| Pokud vím, čeští kritikové danou proměnu nezaznamenali. Wernisch napsal několik 
dramatických monologů ovšem už dříve; až do 90. let, totiž do první verze sbírky 
Cesta do Ašchabádu z roku 1997, se však nezačal touto formou zabývat uceleně. V 
průběhu 90. let a po roce 2000 psal lyriku i dramatickou poezii, kombinuje často 
imaginativně tyto dvě formy výpovědi.
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jasné, jak se poetika proměnila, obrátíme pozornost k delší básni „Cesta do 
Ašchabadu“.4 Její první verše znějí:

Zbavovali jsme se bot a šatstva, 
abychom měli na jídlo, na čaj, na dřevěné uhlí 
Kupovat se musela i voda 
V táboře nebylo nic než vši

(Wernisch 1997: 18)

Tyto verše vedou k čirým podstatám, podobně jako jsme to viděli ve 
Wernischově rané lyrice, ovšem s tím rozdílem, že nyní je příslušné oproštění 
obnažením doslovným: Obyvatelé (otroci? uprchlíci? váleční zajatci?) 
nejmenovaného tábora postupně rozprodávají své boty a oblečení, aby si 
mohli koupit jídlo, až jim nezůstane vůbec nic. V čem je v této básni patrná 
výrazná proměna proti Wernischově dřívější poetice? Na začátku je nám dáno 
reálné místo – město Ašchabad, později také odkazy na Čardžuj a Merv – 
takže víme zhruba, kde se ocitáme. Nejsme tak v blíže nespecifikovaném 
Pontu anebo na mytologické Aeaee; nacházíme se v Turkmenistánu. 
Samozřejmě ani toto historické zasazení není absolutní; můžeme být stejně tak 
v carském vězení jako v sovětském lágru a nikdy se nedozvíme, odkud 
pochází vypravěč. Přece však získaly přízračné krajiny Wernischových 
raných básní zeměpisné souřadnice; nepojí se se smrtí již jen metaforicky, 
staly se historickým – třebaže oproštěným – světem, ve kterém musí vypravěč 
žít či zemřít. Jestliže totiž lyrické básně představovaly krajinu, která 
evokovala blízkost smrti, obyvatelé tábora umírají doslovně: “Brzy jsme 
prodali všecko a byli všichni připraveni na smrt.”

Konečně přeživší vězňové pokládají za mrtvého i sama vypravěče; ten 
ovšem takto vyřazen procitne, zpozoruje, že je tábor bez dozoru, proplíží se 
na blízkou silnici a odjíždí na voze do Čardžuje. Krajina smrti, která dosud 
převládala v básni, se tady zabarvuje, obohacuje o detaily a právě o 
zeměpisnou a historickou specificitu:

V tom malém městečku jsem viděl všelijaký národ 
Sardy s oholenými hlavami, střepaté Afgánce, 
Číňany s copy dlouhými až na zem, 
Turky s turbany 
Ty turbany měly různé barvy

(Wernisch 1997: 19)

Nato se vypravěč zotaví, naskočí na vůz projíždějící do Mervu, jehož se pustí 
kdesi v městečku na úpatí hor. Báseň se uzavírá:

Nějaký čas jsem značkoval klády ve skladu dříví

4| Pro pohodlí čtenářů přetiskujeme „Cestu do Ašchabadu“ a „Zimní kabát“, 
dvě delší básně, k nimž zde odkazujeme, v závěru studie.
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Tak jsem se zase oblékl a obul
a ještě si vydělal na cestu do Ašchabadu

(Wernisch 1997: 20)

Klíčovým slovem je přitom “zase”, které nás navrací do času před začátkem 
básně, doby, kdy totiž měl vypravěč ještě oblečení – než byl chycen, to jest, 
kdy se byl patrně vydal na cestu do svého původního cíle, Ašchabadu. V 
explicitu, jinými slovy, zjišťujeme, že báseň nepopisuje cestu, kterou uvádí 
titul, nýbrž pouhou zastávku (anebo okliku) na delší, větší cestě, jejíž smysl 
nám zůstává utajen. Místní jméno nám poskytlo orientaci, kterou na počátku 
slibovalo, jen dočasně a klamavě.

Žánr dramatického monologu je, jak známo, těžké definovat,5 obecně 
však můžeme říci, že Wernisch se drží obou nejcharakterističtějších znaků této 
formy. Za prvé toho, že dramatické monology bývají vkládány do úst dobře 
vykreslené postavě, kterou přitom není básník sám. Je sice zřejmé, že žádný 
lyrický hlas nelze naivně ztotožňovat s básníkem, jak však uvádí Elisabeth 
Howe, hlas dramatického monologu není zobecnitelné lyrické “já” (které může 
být potenciálně ztotožněno s básníkem, ale i se čtenářem aneb téměř kýmkoli 
jiným), nýbrž konkrétní, rozvinutá postava: “ačkoli lyrické […] ‚já‘ 
nereprezentuje nutně anebo absolutně sama básníka, nereprezentuje ani nikoho 
jiného […] (Howe 1996: 6). Dramatické monology naproti tomu kladou otázku 
prostoru a času – kde a kdy mluví vypravěč? - naléhavěji než lyrika, třebaže 
způsob a míra vypravěčova zasazení můžou přirozeně variovat. Jejich 
mluvčím může být dohledatelná historická nebo mytologická postava (jako v 
monolozích Fortinbrase, Claudia či Prokusta u Zbigniewa Herberta, viz Howe 
1996: 26) anebo dobře definovaná postava fiktivní (jako vévoda v Mé poslední 
vévodkyni Roberta Browninga). V jiných případech se musí naproti tomu jejich 
čtenář namáhat, aby se dobral podstaty a informací o minulosti vypravěče a 
dějišti básně.

Druhým podstatným rysem dramatického monologu je to, že 
inscenuje postupné odhalování vypravěče. A toto odhalování, ať už vědomě 
nebo nevědomě, probíhá skrze řeč tohoto monologu, právě v tom, jak vypravěč 
používá jazyka – zvláště v napětí mezi vlastní zkušeností vypravěče a 
zkušenostmi cizími, které jsou vždy zakódovány v jazyce, který užíváme. 
Jelikož dramatický monolog umožňuje básníkovi experimentovat s odlišnou 
perspektivou, zatímco se ne zcela opouští jeho vlastní, je to žánr příhodný k 
znázornění napětí mezi tím, co říkáme, a tím, kým jsme. Dramatický monolog 
nastoluje otázku, kterak naše popisy sebe samých vzdorují tomu, jak nás vidí 
svět, nebo se tomu naopak oddávají. Byron (2003: 11–27, 129–38) dobře 
ilustruje nutnost vypravěče monologu zápasit s naším pocitem, že je jako 
takový čistě zkonstruován (buď rozhodnutím básníka anebo sociálním a 
kulturním diskursem). Dramatický monolog může jak zpochybňovat „tiché, 
nicméně jasně zaznívající hlasy represivní moci“ (17), tak i „exponovat 
mluvčího jako nic než pouhý konstrukt“ (137).

5| K užitečným výměrům srov. Byron 2003 a Howe 1996.
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Vědomí prostoru, vědomí sebe samého: Wernischovy dramatické 
monology se často pohybují na průsečíku těchto dvou forem poznání. 
Nedůvěra v institucionalizovaný jazyk zmnožuje vypravěčovu nejistotu, 
pokud jde o jeho vlastní místo ve světě; pozice mimo prostor pak opět 
vypravěče činí náchylnějším k institucionalizovaným diskursům, anebo 
naopak skeptičtějším k nim. Nejprve si položíme otázku po prostoru anebo 
„zasaditelnosti“. Wernisch své monology zručně zasazuje do prostoru a času, 
které jsou současně historické a neurčité. Mnohé z jeho monologů jsou např. 
válečné básně, nemůžeme v nich však vždy zjistit, ke které válce se vztahují 
anebo na čí straně vypravěč stojí. Jako v „Cestě do Ašchabadu“ může zeměpis 
navíc klamat; atributy míst se někdy ukazují být méně významné, než jsme 
očekávali. V oproštěných přízračných krajinách svých starších děl jako by 
Wernisch experimentoval, kolik může z básně odstranit, aniž báseň přestane 
být básní; nyní jako by se ptal, kolik historie a zeměpisu do ní může zpětně 
přidat, aniž nám přitom dopřeje pohodu „zasazení“ či „kontextu“, který 
poskytne vodítko našemu čtení. V dramatickém monologu nalezl žánr, který 
mu umožňuje „historizovat“ pocit ztracenosti jeho rané lyriky, a přenést pocit 
dezorientace do specifického, přesto však nedourčeného, prostoru a času.

Pro ozřejmění, jak se má daný pocit dezorientace k odhalování 
vypravěče a interakcí osobní zkušenosti a institucionalizovaných diskursů, se 
nám nabízí další báseň, „Zimník“. Počáteční verše nás znovu lákají do 
uzavřeného prostoru a času, přičemž se zároveň brání jakýmkoli znakům, 
které by definitivně určily, v jakém čase se ocitáme a na jakém místě. 
Tematizují zrádný nesoulad slova a reality, znaků a věcí:

Dostal jsem kolesový parník Brazzaville, 
hromadu uhlí, 
nášivku na rukáv a písemné pověření 
dále pytel pšeničné mouky, půl pytle ovesných vloček, krabici sucharů,

dvě bedny, v každé sto plechovek s hovězím gulášem
(Wernisch 1997: 26)

Jméno kolesového parníku sugeruje prostor a zároveň jej ponechává otevřený 
– jen proto, že se loď jmenuje Brazzaville, nemusíme se nacházet v blízkosti 
hlavního města Republiky Kongo (anebo dříve Francouzského Konga), ba ani 
na řece Kongo; představíte si ovšem na druhou stranu loď se jménem 
Brazzaville, jak pluje po Dunaji nebo po Mississippi? Následující zmínky o 
Vádí Halfě a Timě ukazují, že dějiště básně je řeka Nil, plujeme na jih proti 
jeho proudu; taková opožděná informace nicméně pouze zpětně potvrdí 
nepřípadnost jména parníku, jeho zasazení vně kontextu.

Sociální postavení vypravěče či jeho vojenská hodnost rovněž 
zůstávají nevyjasněny – jakou instituci vlastně zastupuje? Ba vypravěč 
dostává velení nad parníkem dříve než znaky příslušného pověření; to, že jsou 
příslušné velitelské znaky (nášivka a písemné pověření) začleněny do seznamu 
paliva a potravin, z nich pak dělá pouhou další složku nákladu parníku, 
materiální předměty, nikoli informaci. Nedůvěra ve jména a pojmenování
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pokračuje: jakmile vypravěč „jmenuje“ svého intendanta, Hayeze, začne 
dotyčný proti svému pověření krást jídlo, které má spravovat. Hayezova 
zpráva je tím nespolehlivější, že je „důvěrná“.

Nejpozoruhodnější je přitom vypravěčův soud o muži, jehož dostane 
jako „strojníka“, “zběhovi ‘s nárokem na milost’ dočasně propuštěném z 
divizního vězení.” Uvozovky nás zde vracejí ke konfliktu 
institucionalizovaného jazyka a osobního soudu, který jsme s odvoláním na 
Byrona uvedli jako charakteristický rys dramatického monologu. Ať už fráze 
„s nárokem na milost” pochází přímo od dezertéra, nebo od nějakého 
bezejmenného nadřízeného, který ho přidělil na Brazzaville, vypravěčovy 
uvozovky ji bezprostředně zrcadlí v světle ironie a nedůvěry. Nejen že 
přitahují pozornost k oxymóru „s nárokem na milost“ (může mít někdo nárok 
na milost?), naznačují však i vypravěčův vlastní skepticismus k strojníkově 
minulosti a jeho domnělému právu být volný.

Konečně označují i vypravěče jako někoho, kdo si je vědom klamů 
moci a poznává absurditu své vlastní situace. Zdánlivě velí lodi, ale působí, 
spíše jako by na ní byl uvězněn: “mí mužové na mě hleděli s nenávistí, / žádný 
rozkaz nesplnili pořádně, / bylo mi jasné, že si je nesmím pouštět za záda” 
(Wernisch 1997: 27). Vskutku „jeho“ muži. Pokud jsme však začali s 
vypravěčem vydaným všanc světu a tímto světem unaveným sympatizovat, 
brzy budeme vystaveni rozčarování:

Zběh na břeh nesměl. Jeden z četníků
s ním stále chodil po lodi,
druhý dole hlídal černochy, třetí z paluby sledoval život na řece,
takže k ruce jsem měl jen čtyři lidi

(Wernisch 2007: 28)

Tato první, náhodná zmínka o „černoších dole“ úplně mění naše vnímání 
vypravěčovy jasnozřivosti a jeho soudů. Když se dozvíme, že vypravěčovo 
„pověření“ se týká únosů lidí a nucení jich k vojenské službě, musíme si také 
uvědomit, že není důsledně skeptický ke všem typům institucionálních 
eufemismů a klamů. To, že vypravěč umístil do uvozovek slova „s nárokem 
na milost” nyní naopak jen zdůrazňuje skutečnost, že neironizuje termíny jako 
“nejhorší materiál,” “shromažďovací tábor,” ba ani “rekruti”:

V žádné z vesnic jsme nepobyli dlouho
Doplnili jsme zásobu vody a dřeva a odvedli
jenom ty muže, kteří byli blízko a moc se nebránili,
nejhorší materiál, ale
s chytáním ostatních jsme se zdržovat nemohli
Nechtěli jsme se příliš vzdalovat od vody
Měl jsem kompas, ale chyběly mi k němu sluneční tabulky
A pak – bylo třeba spěchat,
abychom rekruty, kteří již leželi svázáni v podpalubí, dopravili do
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shromažďovacího tábora ve Vádí Halfě živé
(Wernisch 1997: 28)

Vyprávěč má kompas, ne však sluneční tabulky, jež by mu umožnily zjistit 
polohu – výmluvný obraz pro jeho vlastní zmatené vnímání prostoru a 
mravnosti. (Jako by měl dobrý smysl pro směr, nevěděl však, z jakého místa 
se vydává na cestu.) Jeho lhostejnost k zajatcům v podpalubí se plně projevuje 
v tom, jak se staví k havárii parníku. Poté co se totiž „jeho“ muži, kteří ukradli 
kořalku ze skladu v Timě, všichni opili, “kousek za Timou […] místo na 
hrocha najeli na minu”:

Se mnou se zachránili Agnelloz, Ribeira, Swinik, a možná ještě Fredo,
nebo Wilfredo, nebo jak se ten strojník jmenoval,

ostatní byli tak opilí, že nedoplavali ke břehu
(Wernisch 1997: 29)

Seznam přeživších nezmiňuje “černé dole”’; můžeme předpokládat, že nejsou 
zahrnuti ani do opilých “ostatních,” protože „rekruti“ jistě uloupený alkohol 
nedostali. Svázáni v podpalubí museli prostě utonout, avšak vypravěč ani 
nepomyslí na to, že by je měl v dané souvislosti zmínit.

Tak jako se zřetelně příliš nestará o smrt černochů, nedělá to ani 
bezejmenná vojenská instituce, která jej odsoudí k smrti. Ani ona nezmiňuje 
smrt vězňů v rámci obvinění, ačkoli vypravěče viní za to, že „zmizela čísi 
kráva“ a “že […] nezabránil / uloupení kořalky ze skladu ve faktorii v Timě”. 
Vypravěč je odsouzen k smrti a jeho trest je z nejasného důvodu zase změněn 
(„Měl jsem štěstí”); jeho milost je, jak je zřejmé, právě tak nesmyslná jako ta, 
kterou dostal nebo nedostal Wil/Fredo. Degradován a odsouzen sloužit v 
kárné jednotce, je nyní v pozici obdobné k rekrutům, které dříve unášel – je 
pouhým vojákem-otrokem, žrádlem pro nepřátelské kanony, a ocitl se v moci 
stejné instituce, jejíž mravní idiocii dříve sám personifikoval.

Celkový aspekt „O Fortuna“ je patrný: vypravěčovo původní 
pověření bylo jen dalším zastavením kola Štěstěny. Závěr básně přináší jeho 
nový vzestup a nato ještě jeden pád, tentokrát už v spěšné miniatuře:

Přecvičili mě na podavače u protitankového děla,
naučil jsem se také zastupovat dělovoda, zaměřovat a nabíjet,
přebrodil jsem se na nějakou pláž,
se střepinou v břiše byl jsem dopraven na nemocniční loď
Zde mě dvakrát operovali, dostal jsem Řád krve, tyfovou horečku a

dočkal se míru
[…]

(Wernisch 1997: 29-30)

Přeškolen, přeložen, povýšen, zraněn střepinou, dostává vypravěč Řád krve. 
Jeho vyhrocené zeugma —“dostal jsem Řád krve, tyfovou horečku”— přitom 
odkrývá, že vypravěč svůj smysl pro ironii neztratil úplně (nebo ho opět 
získal, nyní, jsa znovu bezmocný). Ukazuje i, že hodnoty jsou vzájemně
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zaměnitelné; tady snad slyšíme i vzdálené echo jeho dřívějšího pozorování, že
“jsme […] místo na hrocha najeli na minu,” jako by takové dvě havárie byly
stejně pravděpodobné. Stejný efekt se dostává ke slovu i v explicitu básně, kde
vypravěč přežívá, nejen aby spatřil mír, nýbrž taky:

prominutí zbytku trestu
a předvolání před civilní soud
za krádež zimního kabátu, jíž prý jsem se dopustil
před válkou v Bapaume

(Wernisch 1997: 30)

Dané nakupení předmětů a znaků na konec básně vrací jako ozvěna juxtapozici
uhlí, nášivky, pověření a zásob jídla v jejím incipitu. Střepina a řád (oba
vlastně bezcenné kusy šrotu, třebaže jeden z nich je nadán institucionálním
významem) se mísí v jedno s horečkou, milostí, předvoláním a nakonec
zimním kabátem – jinou signifikantní absurditou, neboť u řeky je “více než
padesátistupňové vedro”. Až v explicitu tak začíná titul básně dávat smysl a
to jen jako znak své vlastní nemístnosti a absurdity.
V starší lyrické básni „Kolesový parník“ končí torzovitý příběh slovy:
“nikdy se nedovede navrátit.” Nemožnost návratu představovala děj příběhu a
utvářela protagonistu, ať to byl kdokoli. Ani v Zimníku nepřiplouvá kolesový
parník zpátky, a přece se zde stává emblémem nevyhnutelnosti návratu,
cyklicity vypravěčova štěstí, absurdity jeho opakovaných vzestupů a pádů.
Parník nemizí v mlze nedourčeného syžetu, naopak získává specificitu, jež
znásobuje jeho vlastní absurditu – pojmenován po městě na jiné řece, snad v
jiné válce, ovládán absurdní posádkou utlačovatelů a utlačovaných vedenou
obchodníkem s otroky, jenž je sám bezejmenným otrokem Štěstěny, je nakonec
potopen minou “místo hrochem”. Celá tato specificita se tak stává dalším
výrazem absurdity a vypravěčův lakonický, zmatený hlas představuje jen
vhodný způsob, jak tuto absurditu ztělesnit.

Konečně můžeme osmyslit i motto z Huga Balla, kterým Wernischova
báseň začíná:

a katalominai rhinozerossola hopsamen laulitalomini hoooo
gadjama rhinozerossola hopsamen
bluku terullala blaulala loooo

Uvedená nonsensová slova pocházejí z Ballových proslulých „zvukových
básní“, recitovaných v Cabaret Volaire v Curychu v roce 1916. Jejich expozice
na daném místě (jiná nonsensová citace z Balla tvoří motto k druhé části
knihy) konvenuje s Wernischovým dlouhodobým zájmem o dada. Ballovy
zvukové básně jsou obecně pokládány za jeden z ukázkových příkladů
dadaistického odmítání konvenčního či institucionalizovaného jazyka, zvláště
znechucení světem, který vyústil v krveprolití první světové války. Jako
takové ztělesňují tyto zvukové básně dva póly dadaistického myšlení. Za prvé
snahu o tvorbu extatického nového jazyka: „Nechci slova, která vytvořili jiní,“
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napsal Ball v „Manifestu dada“ (Ball 1996/1974: 221), a jinde: „Musíme se 
vrátit k nejniternější alchymii slova, musíme se dokonce taky vzdát slova, 
abychom zachovali pro poezii její poslední a nejsvětější útočiště“ (Ball 
1996/1974: 71). Za druhé naopak ztrátu víry v jazyk a komunikaci vůbec. Jak 
si Ball 13. listopadu 1915 poznamenal do svého deníku: „Při bližším ohledání 
se z věci stávají přeludy. Zdá se, že celé uspořádání je katastrofálním 
výplodem optických klamů a takto s vědomým pochybením a chladně lživě 
zajišťuje něco na způsob smyslu, důslednosti a perspektivy. Co je běžně 
označováno za realitu, je přesněji řečeno nafouknuté nic“ (Ball 1996/1974: 46).

Mnohé z Wernischových lyrických básní opravdu sousedí s quasinihilismem, 
tak jak vystupuje v této poslední pasáži.6 Básníkovy strohé lyrické 
krajiny, hraničící často se smrtí, nás mohou zanechat v přesvědčení, že svět je 
pouhá vidina. Wernischovy dramatické monology se naproti tomu pohybují 
mezi dvěma dadaistickými extrémy extatické kreace a totální desiluze. 
Provádí jiný druh zkoumání, rozčarované, avšak pozorné, současně 
nedůvěřivé vůči jazyku a odkazované nazpátek k němu. Jako čtenáři se 
snažíme rozluštit, kde se tyto básně odehrávají, a sledujeme jejich vypravěče, 
kterak usilují nalézt sebe samy, užívajíce jazyka, jenž není jejich vlastní; až 
naše vlastní interpretační úsilí představuje klíč k těmto mravním rošádám a 
deziluzím z jazyka. Wernischovy dramatické monology hrozí přímo tím, že 
nás vtáhnou do dezorientovaného univerza, v němž jsou lidé trestáni, aniž by 
dosáhli svým utrpením vyššího poznání; stále nám ovšem zůstává poezie 
jakožto umění, jak pochopit smysl své dezorientace v prostoru a času.

6| K “nihilistické” zálibě ve Wernischově lyrické poezii viz básně jako “Jinde,” 
“Loutky,” “Chodit po provaze,” “Nic,” “Krrakk,” ad. in Wernisch 2007. Hodný 
pozoru je bystrý výrok moravského básníka Petra Hrušky, který o Wernischově poezii 
napsal: “Stále chybí uspokojivý důkaz, že skutečně žijeme” (citováno in Wernisch 2007: 
141).
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CESTA DO AŠCHABADU

Ivan Wernisch
Zbavovali jsme se bot a šatstva,
abychom měli na jídlo, na čaj, na dřevěné uhlí
Kupovat se musela i voda
V táboře nebylo nic než vši

Brzy jsme prodali všecko a byli všichni připraveni na smrt
Pohřbívalo se tak:
Nebožtík úplně nahý
se položil do truhly z neohoblovaných prken
a pak se hodil
do jámy vykopané ve stepi

Zpočátku umírali jen dva tři denně
Jinak jsme neměli nic na práci
Vrcholky hor v dálce zbělely,
u nás však bylo stále hezky teplo
Nemocných přibývalo
Vypadávaly nám zuby

Později už umíralo tolik zajatců,
že truhlář nestačil dělat rakve
Měli jsme si připravit společný hrob,
ale byli jsme tak slabí,
že jsme neuzvedli lopatu

Čtyři muži, kteří se ještě drželi na nohách,
odtáhli mrtvého za barák,
jen kousek od živých
Ležel jsem pod širým nebem

Až jednoho dne jsem si povšimnul, že tábor už není hlídán
Odplazil jsem se k cestě
Někdo mě naložil na vůz
a odvezl do Čardžuje

V tom malém městečku jsem viděl všelijaký národ
Sardy s oholenými hlavami, střepaté Afgánce,
Číňany s copy dlouhými až na zem,
Turky s turbany
Ty turbany měly různé barvy

Jen jsem se postavil na nohy, našel jsem nádraží
Byl jsem zcela nahý, ale blížila se noc
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Chytil jsem se nákladního vozu
Hodlal jsem vydržet aspoň do Mervu, ale pustil jsem se a spadl
v malé stanici Kachka, na úpatí hor
Začínala zima

Nějaký čas jsem značkoval klády ve skladu dříví
Tak jsem se zase oblékl a obul
a ještě si vydělal na cestu do Ašchabadu

(Wernisch 1997: 18-20)
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ZIMNÍK

Ivan Wernisch

a katalominai rhinozerossola hopsamen laulitalomini hoooo
gadjama rhinozerossola hopsamen
bluku terullala blaulala loooo

Hugo Ball

Dostal jsem kolesový parník Brazzaville,
hromadu uhlí,
nášivku na rukáv a písemné pověření
dále pytel pšeničné mouky, půl pytle ovesných vloček, krabici sucharů,

dvě bedny, v každé sto plechovek s hovězím gulášem
K tomu všemu sedm četníků
a jako strojníka zběha “s nárokem na milost” dočasně propuštěného

z divizního vězení

Hned po nalodění
Hayez, jehož jsem jmenoval intendantem, přišel za mnou s důvěrným

sdělením,
že máme o čtyři guláše míň

Přepočítal jsem konzervy, chybělo jich dvaadevadesát
Takže už od prvního dne cesty platila úsporná opatření
Přestože věděli, že jednám v jejich zájmu
a že plechovky ukradl Hayez,
mí mužové na mě hleděli s nenávistí,
žádný rozkaz nesplnili pořádně,
bylo mi jasné, že si je nesmím pouštět za záda

Za vedra více než padesátistupňového
pluli jsme proti proudu pomalu
mezi holými, jen místy travou a nízkými keři porostlými břehy
plnými krokodýlů,

často jsme stáli a pískali jarní píšťalou,
neboť bylo třeba rozehnat stádo hrochů

Tu a tam po nás někdo vystřelil,
ale jen z pušky
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Zběh na břeh nesměl. Jeden z četníků
s ním stále chodil po lodi,
druhý dole hlídal černochy, třetí z paluby sledoval život na řece,
takže k ruce jsem měl jen čtyři lidi

V žádné z vesnic jsme nepobyli dlouho
Doplnili jsme zásobu vody a dřeva a odvedli
jenom ty muže, kteří byli blízko a moc se nebránili,
nejhorší materiál, ale
s chytáním ostatních jsme se zdržovat nemohli

Nechtěli jsme se příliš vzdalovat od vody
Měl jsem kompas, ale chyběly mi k němu sluneční tabulky
A pak – bylo třeba spěchat,
abychom rekruty, kteří již leželi svázáni v podpalubí, dopravili do

shromažďovacího tábora ve Vádí Halfě živé

To se nepodařilo,
kousek nad Timou jsme totiž místo na hrocha najeli na minu

Se mnou se zachránili Agnelloz, Ribeira, Swinik, a možná ještě Fredo,
nebo Wilfredo, nebo jak se ten strojník jmenoval,

ostatní byli tak opilí, že nedoplavali ke břehu

Byl jsem odsouzen k smrti zastřelením
a potom – už zase v hodnosti vojína – poslán na osmnáct měsíců ke

kárné jednotce

Obvinili mě také z toho, že zmizela čísi kráva
a že jsem nezabránil
uloupení kořalky ze skladu ve faktorii v Timě

Měl jsem štěstí
Přecvičili mě na podavače u protitankového děla,
naučil jsem se také zastupovat dělovoda, zaměřovat a nabíjet,
přebrodil jsem se na nějakou pláž,
se střepinou v břiše byl jsem dopraven na nemocniční loď
Zde mě dvakrát operovali, dostal jsem Řád krve, tyfovou horečku a

dočkal se míru,
prominutí zbytku trestu
a předvolání před civilní soud
za krádež zimního kabátu, jíž prý jsem se dopustil
před válkou v Bapaume

(Wernisch 1997: 26-29)
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(Z C. Cravens et al. /ed./: Between Texts, Languages, and Cultures. A Festschrift
for Michael Henry Heim. Bloomington, IN: Slavica 2008, str. 227-242).
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V posledních letech se stále častěji opakuje otázka, jakým 
způsobem lze při podpoře jazyků a jejich výuky využít 
podobností uvnitř jednotlivých jazykových rodin a skupin 
(např. usnesení Evropské rady č. 2008/C320/01 o evropské 
strategii pro mnohojazyčnost). Jakkoli nelze pominout rizi-
ka ani příslušného přístupu, který může v některých přípa-
dech vést k omezování výuky menších jazyků, spornému 
prosazování vnělingvistických hledisek apod.,1 při vhod-
né aplikaci může jazyky, jako je čeština, podpořit a mj. je 
prezentovat jako východisko k jazykovým kompetencím 
v prostoru obývaném více než 45 miliony lidmi blížícími se 
10 % obyvatelstva Evropské unie; takto představuje i výzvu 
spolupráci Česka a sousedních států v oblasti mnohojazyč-
nosti. Výuka českého jazyka na zahraničních univerzitách 
neujde v mnoha případech ani pozornosti studentů jiných 
slovanských jazyků nebo přímo Slovanů s vysokou kom-
petencí v jazyce příbuzném češtině, již jsou přitom vázáni 
svým studijním plánem a s češtinou se mohou seznámit 
jen značně omezeně a neprakticky, např. na hodinách 
obecné slavistiky. Následující řádky představují dílčí příspě-
vek k dané problematice, stručný praktický úvod do češtiny 
pro polonisty orientovaný na pasivní rozumění jazyku.2

I. Historický úvod v kostce

Čeština náleží spolu s polštinou do skupiny západoslovan-
ských jazyků (viz např. Horálek 1955). Druhá palatalizace ve-
lár zde proběhla kolem r. 600 n. l. v omezenější míře než ve 
východoslovanských jazycích, čeština a polština si uchova-
ly i skupiny kv, gv, hv před i, ě (srov. psl. *květъ > čes. květ, pol. 
kwiat,3 rus. цвет) a rovněž změnily praslovanské ch podle 
první palatalizace na š (čes. všechno, pol. wszystko, rus. вcë, 
podobně moucha – mouše atp.).  Uchovaly si původní sku-
piny -tl, -dl (čes. sádlo, pol. sadło, rus. cало) a některé jiné 

společné rysy, jimiž se odlišují od východo- a jihoslovan-
ských jazyků (společné střídnice za původní *tj, dj: čes. i pol. 
noc – rus. нoч, později na přelomu prvních dvou tisíciletí 
n. l. střídnice e za praslovanské jery /sъnъ > sen/, přičemž 
měkký jer dal v polštině ‘e /dzień, srov. čes. den/, a vyznaču-
jí se i dalšími změnami hláskosloví, ustáleným přízvukem 
proti pohyblivému přízvuku praslovanskému aj., srov. Orłoś 
1993: 8n., 88n.). Především čeština vykazuje jisté podobnos-
ti s jihoslovanskými jazyky (změna or a ol mezi souhláskami 
na -ra-, -la-, čes. hlava, pol. głowa).

Z hlediska české fonologie a morfologie podstatné je 
zvláště zachování vokalických délek (při maximálním sta-
hování), zatímco v polštině se délky staly pouze průvod-
ním jevem přízvuku (čes. dobrý, mého, pol. dobry, mojego), 
některé rozdíly deklinace a přehláska a > ě a u > i po měk-
kých souhláskách (z 13. a 14. století). Takto se v češtině 
zdůraznil rozdíl tvrdých a měkkých skloňovacích typů, 
který je v polštině, kde k dané přehlásce nedošlo, spíše 

1|  Takto si např. projekt Eurocom v německojazyčném prostředí 
zvolil za výchozí jazyk pro rozumění slovanským jazykům ruš-
tinu, třebaže strukturně vhodnější by byla zejm. slovenština, 
navíc úřední jazyk Evropské unie <http://www.eurocomcen-
ter.com/index2.php?lang=uk&main_id=1>.

2|  Intenzivní slavistické výuce nad jeho rámec můžou dnes již 
posloužit některé specializované, náročné příručky, zpravi-
dla na bázi ruštiny (Townsend - Komar 2000, Brčáková 2002 
apod.). V polonistické oblasti jsou k dispozici jak vhodné ese-
je o češtině (Tarajło-Lipowska 2000), tak odbornější, přitom 
čtenářsky dobře přístupné studie k česko-polským jazyko-
vým vztahům (např. Orłoś 1993); systematičtější výuce může 
posloužit učebnice češtiny pro Poláky L. Vítové (2003).

3|  K výslovnosti polských hlásek srov. kap. II.

O češtině 
pro studenty 
polonistiky
Mgr. Dalibor Dobiáš, Ph.D. 
lektorát Pisa, Itálie
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sekundární (to je žena – růže, vidím ženu – růži) ad. (srov. 
i pozdější změnu aj > ej, čes. dej, pol. daj). České vývojově 
značně komplikované hláskosloví a tvaroslovné typy poz-
ději ovlivnily v oblasti samohlásek změna praslovanského 
ě > ie > í proti polskému ‘a, ě (srov. čes. les, bílý, měli, pol. las, 
biały, mieli) a ó > uo > ú, která měla v polštině při společ-
né tendenci k zužování výslovnosti dlouhých samohlásek 
jinou podobu (čes. kůň, pol. koń). V oblasti souhlásek se 
čeština proti polštině vyznačuje změnou g > h (čes. hora, 
pol. góra), ‘r > ř, k níž došlo i v polštině (pol. rz se ovšem vý-
slovnostně přiblížilo čes. ž a š), dále odlišným, rozsáhlým 
měkčením. Polština si zachovala asibilaci c‘, dz‘, která v češ-
tině zanikla (pol. mieć, čes. mít, pol. dzień, rodzina čes. den, 
rodina) a rozdíl tvrdosti některých palatál a i (pol. ć – cz, 
i – y, čes. č, [i]), naopak nahradila slabičné likvidy (vlk, plný), 
příznačné pro češtinu (a jihoslovanské jazyky) po zániku 
jerů, vokalizovanými variantami (wilk, pełny).

Charakteristické polské nosovky ę a o (psáno ą, původně 
dlouhá varianta ę), které zároveň představují morfologic-
kou diferenci proti českým typům, zvláště v případě fe-
minin a prézentního časování (pol. ak. kobietę, čes. ženu, 
prézens idę, čes. jdu, instr. kobietą, čes. ženou, pol. prézens 
idą, čes. jdou), neodpovídají praslovanským, vyvinuly se 
v dnešní podobě ve středověku. V češtině jim většinou 
odpovídají u pro původně krátké ę (i čes. zuby, pol. zęby) 
a ou pro o (čes. mouka, pol. mąka). 

Česká kategorie životnosti se, na rozdíl od polštiny, týká 
i zvířat mužského rodu (čes. to jsou ti psi, pol. te psy). V stře-
dověké polštině i češtině sice zmizely jednoduché minulé 
časy, složený minulý čas se přitom v obou jazycích rozrůz-
nil: v polštině je zjednodušen, tento jazyk jej tvoří příčestí 
činným a sufix z pomocného slovesa být (byłem), příslušné 
pomocné sloveso se v češtině zachovalo (byl jsem), jakkoli 
může být zjednodušeno (přišels místo přišel jsi). Jednoslov-
ně je proti češtině zpravidla tvořen i polský podmiňovací 
způsob (byłbym /i bym był/, byłbyś /byś był/...), zatímco v češ-
tině v něm figuruje – zvláštní – forma slovesa být (byl bych, 
byl bys...). Příčestí činné, které je základem těchto tvarů, se 
v polštině na rozdíl od češtiny ustálilo i ve futuru, jehož po-
doba, jak známo, byla v středověkých jazycích neustálená 
(čes. budu počítat, pol. będę liczyć i będę liczył). V češtině na 
rozdíl od polštiny s formou 3. osoby a pomocným slovem 
pán, vykáme druhou osobou plurálu (mluvíte česky?, pol. 
czy Pan / Pani mówi / Państwo mówią po czesku?).

Celkově si – jak je patrno, ponoříme-li se do tvaroslovné 
problematiky hlouběji – české tvarosloví, jak je konzer-
vativně kodifikoval J. Dobrovský ad. (k někdy výrazným  
rozdílům mluvené a psané češtiny srov. Tarajło-Lipowska 
2000: 27), uchovalo s některými omezeními při různých 
historických shodách širší spektrum forem a „výjimek“,  
především v plurálu (srov. pol. instrumentál s panami,  

kobietami, čes. s pány, ženami). Historickým vývojem a pře-
hláskami ‘a > ě a ‘u > i se vytvořily mj. charakteristické měk-
ké typy českých jmen. Větší variabilitou proti polštině se 
vyznačují posesivní adjektiva (čes. Mickiewiczova univerzi-
ta, Mickiewiczovy univerzity..., pol. Uniwersytet Mickiewicza, 
Uniwersytetu Mickiewicza...). České verbum bylo již zčásti 
pojednáno výše; výrazněji rozrůzněné než v polštině ovšem 
zůstaly např. i přechodníky (čes. nesa – nesouc – nesouce, 
pol. niosąc), které takto zaujímají v českém mluveném ja-
zyce – na rozdíl od polštiny – zcela okrajové postavení (ke 
komplexním příčinám tohoto jevu srov. kap. IV).

Čeština na rozdíl od polštiny častěji vyžaduje sloveso být, 
zejm. jako sponu (pol. To okropne, Samochod to awans, Nie 
słychać o nim, čes. To je strašné, Auto je pokrok, Není o něm 
sluchu4). V tomto jazyce se na rozdíl od polštiny také více 
uplatňují modální slovesa, ostatně jako v němčině (pol. 
Trzeba nam iść, čes. Musíme jít), a v přísudku nevystupu-
jí predikativní adverbia (pol. Przyjemnie na nią popatrzeć, 
čes. Je příjemné se na ni dívat, Je nám zima, Zimno nam, 
srov. Tarajło-Lipowska 2000: 42n.). Odlišné jsou někte-
ré slovesné vazby (pol. kieruje samochodem, zajmuje się 
sportem, tj. instrumentál, čes. řídí auto, zajímá se o sport, 
tj. akuzativ), polština si na rozdíl od češtiny uchovala 
zejm. genitiv záporový (pol. nie mam czasu, čes. nemám 
čas) a rovněž v plurálu užívá totožnou formu pro genitiv 
a akuzativ životných maskulin (pol. widzi panów, čes. vidí 
pány). Adjektivum v shodném přívlastku v češtině figuru-
je, na rozdíl od polštiny, vesměs před jménem (čes. poli-
tický život, pol. życie polityczne). V češtině a polštině jsou 
odlišné i některé další konstrukce, pokud jde o numerické 
údaje, vyjádření času atp. (pol. dwa lata temu, čes. před 
dvěma lety /dvě léta/). Jak upozorňuje Z. Tarajło-Lipowska, 
struktura češtiny i zde proti polštině často, přes puristické 
snahy 19. století, reflektuje významné postavení němčiny 
v českém společenském životě po bitvě na Bílé hoře.

Výrazným rozdílem české a polské otázky je užití částice 
czy v polštině (pol. Czy to Praga?, čes. Je to Praha?). Odlišně 
tvořeny jsou věty účelové, v jejichž případě je v češtině, 
proti polštině s četnými infinitivními konstrukcemi (srov. 
kap. IV.) vždy, i v případě opakujícího se podmětu, nutný 
minulý čas: pol. Zatrzymał się, żeby ją przepuścić, čes. Za-
stavil, aby ji pustil. Zatímco zvratné zájmeno se v polštině 
většinou objevuje za slovesem, v češtině zpravidla vystu-
pují krátká gramatická slova na druhé pozici ve větě (pol. 
Maria uśmiechnęła się, čes. Marie se usmála).

Slovní zásoba češtiny i polštiny odkazuje k praslovan-
ské historii obou jazyků, přičemž slova praslovanského  
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4|  Forma není je přitom nepravidelná, srov. pol. (on) jest – nie 
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původu se zpravidla shodují (srov. Orłoś 1993: 10n., 90n.). 
Pokud jde o slovotvorbu, vedle odlišných slovotvorných 
typů, prefixů a sufixů, je třeba upozornit na neshody refle-
xivity některých českých a polských verb (pol. wracać, čes. 
vracet i vracet se). Čeština zde na rozdíl od polštiny často 
volí stejné slovotvorné typy jako němčina (čes. cílevědomý, 
něm. zielbewusst, pol. świadomy swego celu, srov. Tarajło-
Lipowska 2000: 42n.), to se ostatně dotýká i frazeologie 
(srov. čes. mám toho po krk, něm. es steht mir zum Hals, pol. 
mam tego po uszy). Jinde je ovšem čeština tvůrčí ve vlast-
ních výrazech (pol. mam kaca něm. původu, čes. mám 
opici, tj. od slova opít se). Komparativ a superlativ delších 
adjektiv a adverbií je v češtině tvořen stejně jako v přípa-
dě kratších slov (srov. pol. bardziej agresywny – najbardziej 
agresywny, čes. agresivnější, nejagresivnější). Historií diver-
zifikace významů českých a polských slov se zabýval mj. 
E. Lotko (1992: 32n.) a Z. T. Orłoś (1987). Podrobněji a pro 
potřeby procvičování se studenty jsou příslušné odchylky 
pojednány níže.

II. Pravopis češtiny a polštiny

Polský pravopis je ovlivněn jak starší spřežkovou tradicí, 
tak pravopisnou reformou J. Husa (srov. Orłós 1993: 23, 
102, která též podrobně pojednává o významu češtiny 
pro rozvoj polštiny do doby J. Kochanowského, tj. dru-
hé poloviny 16. století). Na rozdíl od češtiny a jejích pra-
vopisných reforem zachovává polština i po r. 1849 starší 
psaní w (čes. Varšava, pol. Warszawa). Výše bylo řečeno, 
že čeština má pouhý jeden typ palatál (č na místě pol. cz 
a ć, které bylo třeba pravopisně rozlišit); na druhé straně 
rozdíl i a y v češtině je pouze historický, neodpovídá jako v 
polštině výslovnosti (a jak uvádí Z. Tarajło-Lipowska, kom-
plikuje českým dětem osvojení pravopisu, srov. 2000: 42). 
Tzv. měkké i je integrální součástí českého pravopisu: češ-
tina (podobně jako polština) měkčí po i některé předchozí 
souhlásky (d, t, n), ne však c, s, z (srov. čes. cit [cit] a pol. 
ciastko [častko]). Ě měkčí nejen d, t, n, ale i b, p, v, m, podob-
ně jako ie, ia v polštině (čes. koně, město /výslovnost [mně] 
je přitom pro češtinu specifická/, pol. konie, miasto).

Pozn. Čeština nemá polskou hlásku ł, odpovídá jí zpravidla 
l (pol. długi, čes. dlouhý). V češtině rovněž neexistuje pol-
ský znak ó [u] (pol. mówa, čes. mluva).

Prefix ne se v případě sloves píše spolu se slovesem (pol. 
nie jestem, čes. nejsem), pomocná slovesa minulého času 
a podmiňovacího způsobu, jak řečeno výše, odděleně 
(pol. byłbym, čes. byl bych).

Cvičení I a II

1. Čtěte česky následující text. Rozumíte mu?

„Muzikant nebo básník,“ řekl Liška, „ale uměl to, holenku. 
Říkal pradědeček, že všichni brečeli, když se dal do zpě-
vu. On měl, ten Arion, velikou bolest v srdci. Nikdo neví, 
jakou. Nikdo neví, co se mu stalo zlého. Ale musela to být 
strašná bolest, že zpíval tak krásně a tak smutně. A jak tak 
pod vodou zpíval a naříkal, třásla se každá krůpějka vody, 
jako by to slza byla. A v každé krůpějce uvázlo něco z jeho 
zpěvu, jak se ten zpěv tou vodou prodíral. Každá kapička 
zachytila kousek jeho hlasu. A proto už není voda němá. 
Proto zvoní, cinká, ševelí a šeptá, zurčí a bublá, šplouná, 
šumí, hučí, ropotá, úpí a kvílí, burácí, řve, ječí a hřímá, sté-
ná a vzdychá a směje se, hraje jako na stříbrnou harfu, 
klokotá jako balalajka, zpívá jako varhany, duje jako lesní 
roh a hovoří jako člověk v radosti nebo žalu. Od té doby 
mluví voda všemi jazyky na světě a povídá věci, kterým už 
ani nikdo nerozumí, jak jsou divné a krásné. A nejmíň jim 
rozumějí lidé. Ale pokud nepřišel Arion a nenaučil vodu 
zpívat, byla stejně němá, jako je němé nebe.“

2. Nahraďte a) polské palatály, b) asibylanty ć, dź a c) 
g, ł a w jejich českými ekvivalenty.6

Gdzie jest miacz? Widzisz to dziwadło? Chodzi do szkoły. 
Gdzie jest ta rodzina? Zeszyt jest czarwony. Ma trzy koro-
ny. Jest zły. Chcesz pić? Widzisz go? Ten hotel jest drogi.

3. Doplňte české střídnice na místo polských nosovek 
(a další hlásky podle cvičení II).

Paweł jest mądry. Tam nie mogę. Piszą ręką. Telefonuję na 
pocztę. Idą do domu. Piję wodę. Gdzie jest mąka. Będą 
tam kolegowie. Ma białe zęby. Leżą i nie mogą wstać.
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Korespondence grafémů v češtině a polštině5

á, é, í, ó, ú / ů, ý [aa, ee, ii, oo, uu, ii]

č cz, ć

ď, d(i), d(ě) d(i)

h jako Bohdan

ň, n(i), n(ě) ń

ř rz

š sz, ś

ť, t(i), t(ě) t(i)

ž ż, ź

5|  Tabulka nezachycuje výslovnostní rozdíly: č se blíží polskému 
ć (podobně š, ž), naopak cz je výslovnostně nižší a tvrdší. Ř je 
na rozdíl od rz blížícího se českému ž vibranta.

6|  Dalšími rozdíly jazyků se podle potřeby zabývejte až v závěru 
cvičení.
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4. Která česká slova odpovídají následujícím polským slovům?

 
III. Vybrané morfologické rozdíly

III.1 Deklinace

České skloňování podstatných jmen je proti polskému složitější, především pokud jde o české měkké typy a dále rozrůz-
něnější formy plurálu. Základní tvrdé tvary jsou následující (hlavní rozdíly mezi češtinou a polštinou označujeme šedým 
podtiskem):

 
 
 
Po měkkých souhláskách v češtině, na rozdíl od polštiny, následuje přehláska (‘a > ě, ‘u > i): srov. čes. gen. muže a pol. męża, 
čes. gen. růže a pol. roży, čes. dat. muži a pol. panu atp. Syntaktickou odchylkou je užití formy genitivu rovněž v akuzativu 
plurálu životných maskulin v polštině (pol. widzi panów, čes. vidí pány).

Českou deklinaci adjektiv a zájmen ovlivňují proti polštině především specifika četněji se vyskytujících stažených tvarů: srov. 
pol. neutrální mój, mojego, mojemu, mojego, moim... a čes. můj, mého, mému, mém, mým... Stažené tvary mají i zájmena osobní 
a ukazovací: srov. pol. gen., dat. a lok. sg. f. jej (niej) a čes. jí (ní) (podobně femininum ta – gen. sg. pol. tej, čes. té). Zájmena 
neurčitá a záporná se v češtině a polštině liší slovotvorně (ktoś – někdo, nikt – nikdo, wszystko – všechno), ne však podstatněji 
morfologicky.
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noc noc noč róża růža růže

sol sůl sól rzeka řeke řeka

rozumiem rozumém rozumím poczekaj počkaj počkej

masło máslo maso koń kůň keň

wiesz víš véš dusza dusa duše

Skloňování podstatných jmen v singuláru

pád maskulina feminina neutra

čeština polština čeština polština čeština polština

N pán pan žena mama město okno

G pána pana ženy mamy města okna

D pánovi, pánu panu ženě mamie městu oknu

A pána pana ženu mamę město okno

V pane! panie! ženo! mamo! město! okno!

L pánovi, pánu panu ženě mamie městě, městu oknie

I pánem panem ženou mamą městem oknem

Skloňování podstatných jmen v plurálu

pád maskulina feminina neutra

čeština polština čeština polština čeština polština

N páni, pánové panowie ženy mamy města okna

G pánů panów žen mam měst okien

D pánům panom ženám mamom městům oknom

A pány panów / domy ženy mamy města okna

V páni! panowie! ženy! mamy! města! okna!

L pánech panach ženách mamach městech oknach

I pány panami ženami mamami městy oknami
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III.2 Konjugace

Polské prezentní časování víceméně odpovídá českému, které je ovšem jednodušší v dělení na typy. Sloveso být je jako spo-
nové v češtině zpravidla obligatorní na rozdíl od polštiny (čes. To je zajímavé, pol. To /jest/ ciekawe, srov. kap. I, IV), jeho třetí 
osoba singuláru je nepravidelná.

Všimněte si především odlišné koncovky v 1. osobě plurálu, příznačné i pro další typy.

 
 
 
 

Tematické skupiny -a-, -i- (podle ie > í: rozumiem > rozumím) přijímají v češtině v 1. os. sg. prézentu skoro vždy koncovky -ám, 
-ím, na rozdíl od polštiny (widziec – ja widzę atp.: členění českých verb s ohledem na jejich infinitiv je tak snazší). „Nepravidel-
nost“ českých atematických sloves spočívá nejnápadněji v odlišném tvaru infinitivu a prézentu (psát – píšu; vyděluje se zvláště 
typ kupovat – já kupuju, podobný polskému kupować).

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cvičení III

1. Převeďte substantiva v závorkách do správných forem.

1. Znáš (Petr) . . . . . . . . . ? 2. Vidím (Jitka) . . . . . . . . . . 3. Kupuje (oběd) . . . . . . . . . . 4. Jde do (kino) . . . . . . . . . . 5. Stojí před (škola)   
. . . . . . . . . . 6. Píše (žena) . . . . . . . . . . 7. Mluví o (kamarád) . . . . . . . . . . 8. Je tam pět (kniha) . . . . . . . . . . 9. Vidíš (domy) . . . . . . . . . ?  
10. Slyší (kamarádky) . . . . . . . . . .

2. Doplňte do vět sloveso být a nebýt ve správných formách.

To . . . . . . . . . . . Michaela. Tomáš . . . . . . . . . . . Slovák, je Čech. Odkud (skąd) . . . . . . . . . . . ? Jsem Francouz. Donald  
a Martin  . . . . . . . . . . . z USA. Já . . . . . . . . . . . Bonifác. Kdo  . . . . . . . . . . . , pane? To . . . . . . . . . . . Jana a Eliška, to jsou Jitka a Eva.  
Pan Staněk . . . . . . . . . . . inženýr, pan Staněk . . . . . . . . . . . lékař. Kdo . . . . . . . . . . . to? Odkud . . . . . . . . . . . Ivan a Bohdan?
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osoba česky polsky osoba česky polsky

1. sg. jsem jestem 1. pl. jsme jesteśmy

2. sg. jsi jesteś 2. pl. jste jesteście

3. sg. je (neg. není) jest 3. pl. jsou są

osoba téma -a- téma -e- / -i- atematické

česky polsky česky polsky česky polsky

1. sg. dělám czytam mluvím rozumiem nesu piszę 

2. sg. děláš czytasz mluvíš rozumiesz neseš piszesz 

3. sg. dělá czyta mluví rozumie nese pisze

1. pl. děláme czytamy mluvíme rozumiemy neseme piszemy 

2. pl. děláte czytacie mluvíte rozumiecie nesete piszecie 

3. pl. dělají czytają mluví rozumieją nesou piszą 

osoba čeština polština

1. sg. byl/-a/-o jsem byłem, byłam, byłom

2. byl/-a/-o jsi byłeś, byłaś, byłoś

3. byl/-a/-o był, była, było

1. pl. byli/-y/-a jsme byliśmy, byłyśmy

2. byli/-y/-a jste byliście, byłyście

3. byli/-y/-a byli, były

Většími odchylkami od polštiny než v případě prézentu se 
čeština vyznačuje v případě dalších časů. Préteritum tak 
tvoří pomocným slovesem být, nikoli jako polština odvo-
zeným sufixem (srov. však české -s: byls tam?).

Budoucí čas nedokonavých sloves v češtině, na druhé 
straně, je tvořen pouze spojením pomocného slovesa být 
s infinitivem (budu, budeš... psát), nikoli i s příčestím čin-
ným jako v polštině (będę pisać, będę pisał).
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3. Převeďte slovesa v závorkách do správných forem.

1. Co to (dělat, ty) . . . . . . . . . . . . ? 2. (Mít, vy) . . . . . . . . . . . . 
večer čas? 3. (Mluvit) . . . . . . . . . . . .  Karel a Jana španělsky? 
4. Co (nést) . . . . . . . . . . . .  ty děti? 5. Kde (kupovat, vy) . . . . . . 
. . . . . . chléb? 6. Studenti (učit se) . . . . . . . . . . . . matematiku. 
7. Co (dělat) . . . . . . . . . . . . tvoji přátelé? 8. (Vidět, my)  . . . 
. . . . . . . . . ho dobře. 9. (Neznat, já)  . . . . . . . . . . . . to město.  
10. To (neumět, my) . . . . . . . . . . . . .

4. Převeďte slovesa v závorkách do správných forem 
a) minulého, b) budoucího času.

a) 1. Jsem doma. 2. Dělají oběd. 3. Učíme se dobře. 4. Ku-
pujeme jídlo. 5. Znáte ho? 
b) 6. Je zima. 7. Učíme se dlouho. 8. Co děláte? 9. Kdo tam 
je? 10. Mluvíš?

IV. Syntax

Příznačné pro polštinu jsou jmenné vazby, v češtině je 
naproti tomu posílena role určitých tvarů slovesa (Lotko 
1986: 131n.). Polština tíhne k jmenným konstrukcím bez 
určitého slovesného tvaru typu Warto to zobaczyć (čes. 
Stojí za to to vidět), případně s tvarem ustrnulým: Należy 
się go zapytać (čes. Je potřeba se ho zeptat). To se projevuje 
i ve vyšší míře sloves pojících se s infinitivem než v češtině 
(pol. Wolał miłczeć, čes. Raději mlčel). S tendencí k oslabe-
ní určitých slovesných tvarů ve větě souvisí i vyšší využití 
přechodníků v polštině, než je tomu v češtině (srov. kap. I). 
Česká věta takto naopak poměrně důsledně zachovává 
sponové sloveso být (pol. To Michał, čes. To je Michal). Na 
místě polských jmenných a infinitivních konstrukcí volí 
často jiné konstrukce s výrazněji postavenými určitými 
slovesnými tvary, resp. vedlejšími větami (pol. Trzeba mu 
ufać, čes. Musí věřit, pol. W zamian dostają pakiety minut do 
wykorzystania, čes. Výměnou za to dostanou balíčky minut, 
které budou moci využít). V menší míře než polština užívá 
čeština ovšem i slovesných substantiv a adjektiv odvoze-
ných ze sloves. 

Polské sloveso se odlišuje, jak řečeno v bodě I, také ve 
svých vazbách se substantivy: polština důsledně zacho-
vává genitiv záporový, který v češtině vymizel (a čeština 
v souvislosti s tím neužívá polského spojení nie ma, srov. 
pol. Nie ma mleka, čes. Není mléko, k blízkosti češtiny 
a němčiny zde viz Tarajło-Lipowska 2000: 45). Odlišné 
vazby mají přitom své principy: v polštině se v nich výraz-
něji uplatňuje opět genitiv (spojení chcieć, szukać, potrze-
bować, uczyć się /něčeho/ figurují v češtině s auzativem: 
chtít, hledat, potřebovat, učit se /něco/). Proti genitivu, kte-
rý se v polštině objevuje častěji i po předložkách, nabízí 
čeština rozrůzněnější systém pádových vazeb: srov. pol. 

mam to dla Anny – čes. mám to pro Annu (akuzativ), idę do 
lekarza – čes. jdu k lékaři (dativ), pol. naprzeciwko szkoły – 
čes. naproti škole (dativ).

Výše bylo řečeno, že relační adjektiva v přívlastku shod-
ném stojí v polštině zpravidla za jménem: samochody 
czeskie, dzień dobry..., čes. česká auta, dobrý den. Polština 
na rozdíl od češtiny ovšem např. i častěji využívá ve větné 
deixi osobních a ukazovacích zájmen: pol. Kobiety wyko-
nują taką samą pracę jak mężczyźni, a jednocześnie to one 
decydują o rodzeniu dzieci, čes. Ženy dělají stejnou práci jako 
muži a zároveň jsou to právě ony, kdo rozhoduje (zároveň 
rozhodujou) o rození dětí, pol. Idealny nauczyciel to nauczy-
ciel..., čes. Ideální učitel je učitel... Partikule czy, kterou bývají 
uvozeny otázky v polštině, v češtině zpravidla chybí (pol. 
Czy to tak?, čes. Je to tak? /k syntaktickým rozdílům srov. 
dále Lotko 1986/).

Cvičení IV

1. Které polské předložky odpovídají následujícím 
českým? Přiřaďte k nim jména ve správných tvarech.

1. do a. naproti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. z b. pro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. dla c. z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. naprzeciwko d. o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5. o e. k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Které české věty jsou správně utvořeny? Co je třeba 
změnit ve větách, které správně utvořeny nejsou?

1. Či je David Čech? 2. Kdo je to? 3. Nemá vody. 4. To 
Tomáš. 5. Guláš segedínský je dobrý. 6. Chce limonádu.  
7. Hledá babičky. 8. Třeba mu odpočívat. 9. Kdo Michal? 
10. Jdu do profesorky.

V. Slovní zásoba

V.I Slovotvorba

Nová slova v jazyce vznikají především přejímkou z jiného 
jazyka, změnou významu anebo odvozením od starších 
slov. Při zásadních shodách obou jazyků s více než 1500 
slovy praslovanského původu, zpravidla společnými, se 
dnešní spisovná česká slovní zásoba proti polštině obec-
ně vyznačuje nižší mírou internacionalismů (pol. kompu-
ter, gazeta, čes. počítač, noviny atp.), v hovorové rovině je 
poznamenána purismem 19. a 20. století (srov. spisovné 
pracovat a makat z něm. machen, obličej a ksicht z něm. 
Gesicht, ale i zásuvka a hovorové šuplík z něm. Schublade).  
Při řadě shod byla některá slova v češtině odvozena jinými 
prefixy a sufixy: jedná se mj. o zájmena neurčitá odvozená  
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formantem ně- (někdo, pol. ktoś), jejichž slovotvorným 
způsobem se čeština opět přibližuje němčině (srov. něm. 
jemand, niemand), s níž vykazuje podobnosti i v oblasti 
číslovek (pol. dwazieścia jeden, čes. dvacet jeden / jeden-
advacet, něm. einundzwanzig) a dále frazeologie (viz 
kap. I.).

Z praktických důvodů je třeba připomenout rozdíly ně-
kterých slovotvorných i v tvarosloví užívaných afixů dané 
vývojem hláskosloví (k tomu rovněž kap. I.): v přejatých 
názvech činností tak nastupuje na místo polského -cja 
české -ce, odpovídající přehlásce ‘a > e (pol. akcja, čes. 
akce, takto se v češtině méně uplatňují substantiva na 
-a), v substantivech verbálních stahování polské skupiny 
-anie, -enie, -cie > -ání, -ení, -tí (pol. chozenie, čes. choze-
ní skloňované podle typu stavení). Podobně tvoří čeština 
názvy vlastností koncovkou -ost na místě polské -ość (pol. 
pracowitość, čes. pracovitost). Kromě těchto odlišností 
čeština na rozdíl od polštiny, ale i ruštiny (a v jisté shodě 
s němčinou, srov. Tarajło-Lipowska 2000: 45n.) poměrně 
důsledně přechyluje mužská jména a příjmení, jména ná-
rodností, profesí apod., přičemž tyto odvozené formy jsou 
stylově neutrální: srov. pol. pani profesor Nowak (deprecia-
tivní pani profesorka), čes. paní profesorka Nováková. Běžně 
užívá i přivlastňovacích adjektiv a skloňuje je (pol. Uniwer-
sytet Karola, čes. Karlova univerzita, do Karlovy univerzity...). 
Synteticky tvoří, na rozdíl od polštiny, komparativ a su-
perlativ delších adjektiv a adverbií, srov. pol. najbardziej 
interesujący – čes. nejzajímavější (něm. der interessanteste). 
Na druhé straně, orientována puristicky proti němčině, je 
slovotvorně konzervativnější v přejímání (ale i skloňování) 
jmen latinského a řeckého původu, srov. pol. romantyzm, 
čes. romantismus.

V.II Slovní zásoba

Ze sta nejfrekventovanějších, zpravidla gramatických, slov 
v češtině7 odpovídá převážná většina slovům polským, 
s příslušnými hláskoslovnými odchylkami (kap. I., V.1, srov. 
Orłoś 11n., 91n.). Tak např. polskému być odpovídá české 
být, mieć české mít, ręka ruka; podobné či identické jsou 
předložky. Některá slova se přitom liší významově: tato 
homonymie, která se týká i nejfrekventovanějších výrazů, 
byla zdrojem nejen odborných pojednání (Lotko 1992, 
v historické perspektivě působení češtiny na polštinu 
přesahujícího i dobu humanismu a pozdějšího významu 
polštiny pro rozvoj češtiny, vyrovnávající se s ústupem ze 
společenského života po bitvě na Bílé hoře roku 1620, 
srov. pozoruhodný výklad T. Z. Orłoś 1993), ale i různých 

anekdot; tak např. polské szukać (hledat) označuje v dneš-
ní češtině sexuální styk, sklep (obchod) podzemní část 
domu, dziwadło podivína, a nikoli místo, kde vystupují 
herci, jako v polštině (teatr). Jak upozorňuje E. Lotko, je 
tuto homonymii třeba podrobně klasifikovat, vedle zcela 
odlišných lexikálních výrazů i stylově (např. polská slova 
wiosna, mai jsou neutrální, česká vesna a máj básnická). 
Výraznější rozdíly nejčetněji se vyskytujících slov vyjadřují 
následující tabulky (zvláště v případě substantiv se jedná 
o výběr velmi omezený).
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7|  Tučným podtiskem označujeme slova s výrazněji odlišnou 
podobou.

Substantiva

česky polsky

auto samochód

byt mieszkanie

cesta droga, podróż

cizinec cudzoziemiec

čaj herbata

důvod powód

džus sok

jídlo jedzenie

jízdenka, vstupenka bilet

kamarád kolega

muž mężczyzna

nádraží dworzec

náměstí plac

návštěva wizyta

nemocnice szpitał

noviny gazeta

otázka pytanie

počasí pogoda

počítač komputer

pokladna kasa

učebnice podręcznik

účet rachunek

věc rzecz

večeře kolacja

zmrzlina lody

žena kobieta

Adjektiva

česky polsky

důležitý ważny

hnědý brązowy

chytrý inteligentny

krásný piękny
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8|  České základní číslovky jsou následující jeden (jedna, jedno), 

dva (dvě), tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset... Na rozdíl 
od polštiny umožňuje čeština v případě číslovek 21 - 99 tvary 
dvacet jeden i jedenadvacet.

vařit gotować

vypadat wygłądać

zahnout skręcić

zajímat interesować

zkusit spróbować

znamenat znaczyć

zopakovat powtórzyć

ztratit zgubić

Zájmena

česky polsky

něco (někdo...) coś (ktoś...)

tento (tato, toto) ten (ta, to)

všechen (všechna...) wszystek (wszystka...)

Spojky

česky polsky

a i

nebo albo

kam gdzie, dokąd

kdy, když kiedy

kolik ile

odkud skąd

pokud jeśli

proč dlaczego

proti przeciwko

proto dlatego

protože bo

tedy więc

však jednak

Příslovce

česky polsky

dnes dzisiaj

hned zaraz

jednou (dvakrát...) raz (dwa razy...)

jen tylko

nahoře na górze

obsazeno zajęto

pak potem

příliš za (dużo)

stále ciągłe

tady tutaj

taky też

teď teraz

uprostřed w środku

už już

velmi bardzo

vzadu do tyłu

zítra jutro

Číslovky8

česky polsky

mnoho, hodně dużo, wiele

několik kilka

Verba

česky polsky

bydlet mieszkać

cítit czuć

číst czytać

dělat robić

dívat se patrzeć, ogłądać

doufat mieć nadzieję

existovat istnieć

hledat szukać

chutnat smakować

jmenovat se mieć na imię

kouřit palić

líbit se podobać się

rozhodnout decydować

říkat mówić

stát stać, kosztować

levný tani

nemocný chory

ošklivý brzydki

pomalý wolny

poslední ostatní

stejný taki sam

špatný zły

velký wielki, duży

zajímavý ciekawy
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Předložky

česky polsky

k do

podle według

pro dla

vedle obok

Částice

česky polsky

ano (jo) tak

asi chyba

bohužel niestety

naštěstí na szczęście

byt a) powód, b) życie, c) mieszkanie

jídlo a) jedzenie, b) bilet, c) pytanie

cizinec a) obcokrajowca, b) podróż, c) sok

jízdenka a) samochód, b) dworzec, c) bilet

účet a) rachunek, b) kolacja, c) rzecz

počasí a) pogoda, b) komputer, c) kasa

učebnice a) nauczycielka, b) podręcznik, c) klasa

věc a) herbata, b) rzecz, c) sok

nádraží a) plac, b) dworzec, c) wizyta

zmrzlina a) podręcznik, b) kolacja, c) lody

Rozdíly ve slovotvorbě se týkají i frazeologie: polsky se 
např. řekne postawić pytanie, česky však položit otázku, 
polsky wolna jazda, česky pomalá jízda atp. (Lotko 1992: 
24n.). Spojitostmi mezi českou frazeologií a frazeologií ně-
meckou se zabývá Z. Tarajło-Lipowska (2000: 45n.)

Cvičení IV

1. Doplňte české ekvivalenty polských slov.9

1. Pani Schulz  . . . . . . . . . . . .  2. interpretacja  . . . . . . . . . . . .  
3. miłość . . . . . . . . . . . .  4. komunizm . . . . . . . . . . . .  5. picie  
. . . . . . . . . . . .  6. najbardziej agresywny . . . . . . . . . . . . 7. coś 
. . . . . . . . . . . .  8. nic . . . . . . . . . . . . 9. uczenie . . . . . . . . . . . .  
10. komputer . . . . . . . . . . . . 

2. Co znamenají tato česká slova? 

3. Přiřaďte vhodná adjektiva k obrázkům (některá 
adjektiva jsou nadbytečná).

důležitý    
hnědý    
velký    
jiný     
krásný     
pomalý    
rychlý    
stejný    
špatný     
zajímavý

4. Tvořte správné formy následujících verb. Co které 
z nich znamená?

1. Jan (necítit se)  . . . . . . . . . . . .  dobře. 2. Co (dě-
lat) . . . . . . . . . . . .  , kluci? 3. Jak (jmenovat se) . . . . . . . 
. . . . .  ta paní? 4. (Chutnat) . . . . . . . . . . . .  vám oběd?  
5. (Hledat, já) . . . . . . . . . . . .  peníze. Nevíš, kde jsou?  
6. Kolik (stát) . . . . . . . . . . . .  zmrzlina? 7. (Zajímat se, oni) 
. . . . . . . . . . . .  o sport. 8. Co (vařit) . . . . . . . . . . . . , Martine?  
9. Kde (bydlet) . . . . . . . . . . . .  , pane? 10. Rád (dívat se, já)  
. . . . . . . . . . . .  na televizi.

5. Spojte české a polské výrazy.

1. teď   a. też    
2. hned   b. tylko   
3. tady   c. teraz   
4. jen   d. zaraz 
5. taky   e. tutaj    
6. velmi   f. potem
7. obsazeno  g. za
8. pak   h. zajęto
9. příliš   i. bardzo
10. jednou  j. raz

VI. Některé základní fráze v češtině

Pro praktickou potřebu uvádíme některé základní fráze 
v češtině a polštině. Běžná komunikace v češtině a pol-
štině se přitom zásadně neliší v sociokulturních ohledech 
(v obou kulturách je např. běžné nabídnout hostovi, který 
přichází na návštěvu domů, domácí obuv), přesto se vy-
značuje jistými rozdíly: polská formule „panie Adame“ ne-
znamená např. české tykání, spíše odpovídá vykání. Méně 
formální je v Česku jednání se ženami, v jejichž případě  9|  V některých případech se může jednat o homonyma.
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Dobrý den / Ahoj Dzień dobry / Cześć

Na shledanou / Ahoj Do widzenia / Na razie

Děkuju Dziękuję 

Prosím Proszę 

Není zač Nie ma za co 

Promiňte / To nic Przepraszam / Nic nie szkodzi

Nerozumím, mluvíte  
anglicky?

Nie rozumiem, mówi Pan(i) 
po angielsku?

Ano / Ne Tak / nie

Můžete to zopakovat? Może to Pan(i) powtórzyć?

Jak se jmenujete? Jak ma Pan(i) na imię?

Jmenuju se... Mam na imię...

Těší mě. Miło mnie.

Co děláte? Czym Pan(i) jest?

Pracuju jako... / Studuju... Jestem... / Studiuję...

Jak se máte? Jak Pan(i) się ma?

Mám se dobře / špatně. Mam się dobrze / żle.

Co je to? To je (jsou)... Co to jest? To...

Jaké je to? Jakie to?

Prosím účet. Rachunek poproszę.

Kolik to stojí? Ile to kosztuje? 

Líbí se mi to. Podoba mi to się.

zvláště střední a starší generace Poláků volí pro Čechy 
značně konzervativní jednání včetně symbolického po-
libku ruky anebo otevírání dveří u auta cestující ženě, 
a se staršími lidmi; v polské komunikaci se také zpravidla 
více než v české klade důraz na sociální statut mluvčích. 
Obecně lze říci, že česká komunikace se vyznačuje menší 
okázalostí a velkorysostí, výraznější sebeironií, pokud jde 
o oblast historie, cti apod., celkově na druhé straně vyšší 
mírou tolerance k některým zejm. nábožensky vázaným 
oblastem (potraty, homosexualita ad.) Z polské perspek-
tivy méně formálně a v menším vztahu k náboženským 
tradicím mohou působit české zvyky spojené s Vánoci, 
Velikonoci (zpravidla jen Česka se týká pálení čarodějnic 
30. dubna) a významnými událostmi v rodinném životě. 
Dalšími specifiky se vyznačuje komunikace obchodní 
(srov. Mostýn 2005).

1. Doplňte chybějící části dialogů.

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Tisíc korun. 2. Já jsem Karel.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pracuju jako  
technik. 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mám se velmi dobře.  
5. Jaké jsou ty džínsy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koupím je.  
6. Prosím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Tady je. Jednou guláš,  
to je osmdesát korun. 7. Děkuju. - . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8. Promiňte. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Mluvíte německy? - . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 10. Dobrý den.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Pokuste se na základě znalostí o češtině, které 
máte, přeložit následující český text.

Václav Havel se narodil 5. října 1936 v bohaté pražské pod-
nikatelsko-intelektuálské rodině. Když skončil střední školu, 
nesměl v komunistickém Československu dále studovat. 
Na dva roky musel do armády. Pak pracoval jako technik 
Divadla ABC a od roku 1960 Divadla Na zábradlí. Od roku 
1962 do roku 1966 studoval externě dramaturgii.

Roku 1956 poznal svou budoucí manželku Olgu Šplícha-
lovou a roku 1964 si ji vzal. Později, z vězení, jí napsal Dopi-
sy Olze. Od svých dvaceti let publikoval Václav Havel eseje 
a články. Divadlo Na zábradlí hrálo jeho první divadelní 
hry. Velké echo měla nejdříve, roku 1963 jeho „Zahradní 
slavnost“. V šedesátých letech měly úspěch taky další hry 
Václava Havla, jeho originální nápady. Havel byl známý 
i jako publicista a organizátor.

Když do Československa vešly armády Varšavské smlouvy, 
kritizoval Václav Havel komunistické represe. Roku 1975 
napsal otevřený dopis prezidentu Gustávu Husákovi. Roku 
1977 spoluzaložil Chartu 77 a byl jeden z jejích prvních 
tří mluvčích. Za jeho občanské angažmá ho komunistic-
ký systém skoro pět let věznil. O jeho případech se psalo 
v zahraničních novinách. Jeho texty byly v Českosloven-
sku až do roku 1989 zakázány.

Roku 1989 byl Václav Havel jedním z lidí „Sametové re-
voluce“. O několik měsíců později ho parlament zvolil 
jako kandidáta Občanského fóra prezidentem republiky. 
I potom, co se stal prezidentem Československé, pozdě-
ji České republiky, byl autoritou a významným politikem 
i filozofem. Často cestoval.

Roku 1996 zemřela Olga Havlová, která byla předtím dlou-
ho nemocná. Václav Havel se roku 1997 znovu oženil: vzal 
si za ženu herečku Dagmar Veškrnovou. Roku 1998 zvolil 
Václava Havla znovu český parlament prezidentem do 
roku 2003. Potom odešel Havel do důchodu. Za své lite-
rární a politické dílo, občanskou práci dostal Václav Havel 
mnoho mezinárodních cen

říjen – październik podnikatel – przedsiębiorca 
divadlo – teatr  zábradlí – poręcz 
budoucí – przyszły  dopis – pismo 
článek – artykuł  nejdříve – najpierw  
zahrada – ogród  slavnost – party 
úspěch – sukces  nápad - pomysł
smlouva – umowa  spolu – razem
mluvčí – mówca  občan – obywateł
zakázat – zabronić  samet – aksamit 
zvolit – wybrać  významný – znamienny 
herec – aktor  důchod – renta 
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3. Srovnejte na základě znalostí, které máte, polský 
text a jeho překlad do češtiny.

Czesí uważają się za najbardziej zachodnią nację wśród na-
rodów słowiańskich, czasem też mówią, że są pomostem 
między Wschodem i Zachodem (skąd my to znamy?),  
a w pewnym czeskim tygodniku wyczytałam nawet, że we 
właściwościach ich języka (zapewne chodzi o niemieckie 
wpływy) odbija się wysoki stopień „uzachodnienia“ narodu.

Češi se považujou za nejzápadnější ze slovanských ná-
rodů, někdy také říkají, že jsou mostem mezi Východem 
a Západem (odkudpak to známe?), a v jednom českém tý-
deníku jsem se dokonce dočetla, že ve vlastnostech jejich 
jazyka se odráží vysoký stupeň „pozápadnění“ národa.

(Z. Tarajło-Lipowska)

4. Pokuste se na základě znalostí o češtině, které 
máte, upravit podtržená místa v následujícím pol-
ském textu.

Powieść Milana Kundery Żart była satyrą na Czechy lat  
50. Ludvik Jahn musi odejść z uniwersytetu, po donosie 
jego kolegi Pavla. Za przestępstwo, jakim jest humor, 
Ludvik idzie pracować do kopalni.

powieść – román
donos – udání
przestępstwo – zločin
kopalnia – důl
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Jedním z bodů programu I. ročníku Literárního festiva-
lu Czesława Miłosze bylo setkání se spisovatelem Jiřím 
Grušou na půdě Jagellonské univerzity. Dík za organi-
zaci a moderování patří prof. Jacku Baluchovi. Drobná 
kuriozita: pan Gruša v Krakově podle svých slov poprvé 
po mnoha letech vystoupil „sám za sebe“ a nikoli jako 
diplomat nebo prezident PEN klubu. Autorské čtení bý-
valého velvyslance ČR v Rakousku přitom zcela náhodou 
připadlo na 26. října, tedy rakouský státní svátek.

Autorské čtení Jiřího 
Gruši na krakovské  
bohemistice 
Mgr. Ctirad Sedlák  
lektorát Krakov, Polsko

Cześć

Glosa
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Domnívám se, že jedním z mnoha způsobů, 
jak zpestřit a zatraktivnit výuku českého jazyka 
pro cizince, je pokud možno pravidelné zařa-
zování ukázek z českých filmů v původním ja-
zyce. Volba filmu a délka či počet ukázek záleží 
na stupni pokročilosti posluchačů a na tom, 
jaké cílové dovednosti u nich chce vyučující 
rozvíjet. Pro ilustraci uvádím některé tituly spo-
lu s konkrétními scénami, které jsem v posled-
ní době předložila studentům ke zhlédnutí 
a společnému komentáři s následnou diskusí, 
popř. k dalším aktivitám. K poslednímu z uve-
dených filmů připojuji pro příklad doplňková 
cvičení pro středně pokročilé studenty.

Horempádem (rež. J. Hřebejk, 2004) - krádež dítěte 
a návštěva u bývalého manžela a jeho nové družky. Dis-
kuse na téma bezdětného partnerství, rozvodu, emigrace, 
rasismu; popis vybavení bytu, osob a jejich vlastností.

Samotáři (rež. P. Ondříček, 2000) - japonští turisté na 
návštěvě u „typické české rodiny”, Petr převlečený za za-
městnance plynáren kontroluje elektrickou troubu, snída-
ně s dvojčaty a s manželkou. Diskuse o rodinných vztazích 
a stereotypech pojících se s „typickou českou rodinou”; 
téma žárlivosti a partnerských vztahů.

Příběhy obyčejného šílenství (rež. P. Zelenka, 2005) - 
opilý mladý muž bojuje s přikrývkou, hádka Petra a Jany 
před koncertem. Téma sousedských vztahů, samoty, alko-
holu, recese a humorných nedorozumění mezi partnery.

Knoflíkáři (rež. P. Zelenka, 1997) - deprimovaný mladý 
muž u psychologa, psycholog způsobí havárii, výstřední 
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manželské páry. Diskuse na téma samoty, hledání partne-
ra, téma autonehody.

Pelíšky (rež. J. Hřebejk, 1998) - rozpuštěné umělohmot-
né lžičky v kávě, hádka mezi dcerou a otcem u oběda. Dis-
kuse na téma: mezigenerační vztahy, dospívání, autorita-
tivní výchova, politická situace v bývalém Československu 
po 2. sv. válce, návštěva a rituály s ní spojené.

Mach a Šebestová - epizody Doba ledová a Slušné chová-
ní; ilustrace konvencí a rituálů během návštěvy a v mezi-
lidských vztazích humornou formou.

Povídání o pejskovi a kočičce - epizody Jak myli podla-
hu a Jak pekli dort. Popis zařízení domu/bytu, diskuse na 
téma: úklid, vaření, typy pokrmů, rozšíření lexika humor-
nou formou. 

Tajnosti (rež. A. Nellis, 2007) - návštěva u gynekologa, 
prohlídka bytu s realitní agentkou, snídaně v novém bytě. 
Diskuse na téma: české zdravotnictví, otázka interupce, 
uspořádání a zařízení bytu, rodinné vztahy, role muže 
a ženy v partnerském vztahu.

Doplňková cvičení k filmu Tajnosti

1. Převeďte do kondicionálu tato souvětí.

 Julie je doma a překládá knihy z angličtiny.
 Richard chodí do práce a vstává obvykle v sedm hodin.
 Cecilie má doma králíka a každý den mu dává jídlo 
a vodu.

 Julie šla za manželem do práce a pohádala se tam 
s ním.

 Mladí manželé si prohlížejí byt a chtějí ho koupit.

2. Dejte do správného tvaru výrazy v závorce.

Rodina Konešínských se přestěhovala do (nový, velký, 
světlý byt). Ráno vstávají společně a připravují si (snída-
ně) v (jejich velká, luxusní kuchyně). Richard snídá chleba 
s (sýr) a (čerstvá zelená paprika). Cecilie jí jen trochu (rýžo-
vý chléb) bez (nic), protože nechce být tlustá. Julie kritizu-
je (dospívající dcera), protože si dává příliš (gel) do (vlasy). 
Cecilie připomíná (rodiče), že večer bude spát u (kama-
rádka Nina). Richard dává (Julie) peníze pro (uklízečka). Ve 
(starý byt) čeká na (Julie) její přítel Karel. Potřebuje s (ona) 
mluvit o (jejich vztah).

3. Doplňte relativní zájmeno ve správném tvaru.

Richard je muž, . . . . . . . . . . . . . . . . . má dobrou práci a vydě-
lává hodně peněz.

Králík, . . . . . . . . . . . . . . . . . . má Cecilie doma, se jmenuje 
Ludmila.

Julie je žena, s . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richard žije už dvacet 
let.

Julie a Richard mají problém, o . . . . . . . . . . . . . . . . . . nechtějí 
mluvit před dcerou.

Julie má na stole slovník, bez . . . . . . . . . . . . . . . . . . nemůže 
překládat.

4. Doplňte chybějící lexikum.

V novém bytě je všude hodně . . . . . . . . . . . . . . . . . . , protože 
rodina se tam . . . . . . . . . . . . . . . . . . teprve před několika dny.  
I když mají krásný byt, Julie není moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . a je 
pořád . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cecilie chce být . . . . . . . . . . . . . . . . , 
a proto ráno nejí chleba. Julie chce koupit  . . . . . . . . . . . . . . ., 
protože teď mají víc . . . . . . . . . . . . . . . . . . a protože hrála kdysi 
jako . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richard se chce . . . . . . . . . . . . . . . . . . se 
svou milenkou a nechce se . . . . . . . . . . . . . . . . . . s manželkou.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ukazuje mladým manželům starý byt 
rodiny Konešínských. Mladí manželé jsou  . . . . . . . . . . . . . . . ., 
protože nemůžou mít . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Převeďte přímou řeč na nepřímou.

 Julie se ptá Cecilie: „Je to dobré?“
 Richard říká Cecilii: „Nezapomeň si vzít mobil.“
 Richard říká Julii: „Musíš zaplatit uklízečce.“
 Julie říká Richardovi a Cecilii: „Chtěla bych si koupit pia-
no.“

 Karel se zeptal Julie: „Můžu s tebou mluvit?“

6. Zahrajte si scénky ve dvojicích na téma:

a) ranní diskuse dcery s matkou o úpravě vzhledu a ob-
lečení
b) rozhovor s kamarádkou o potížích ve vztahu s partne-
rem
c) manželská hádka 

Autory čtyř namátkově vybraných písemných elaborá-
tů, které tento stručný příspěvek uzavírají, jsou naopak 
téměř úplní začátečníci, kteří za sebou v době, kdy film 
Tajnosti zhlédli, měli 20 vyučovacích hodin po 45 minu-
tách. Jednotlivé filmové scény (popis osob, míst, situací) 
posluchači souběžně s promítáním spontánně komen-
tovali v rámci svých jazykových možností. Původně jsem 
měla v úmyslu zařadit do hodiny jen vybrané kratší úse-
ky, ale reakce studentů byly natolik pohotové a četné, že 
jsme nakonec zhlédli film celý. Písemné zpracování ústně  
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Těmito slovy začínala prezentace České republiky na Mon-
golské státní univerzitě v Ulánbátaru, která se uskutečnila 
17. dubna 2009.

Akci připravila mongolská bohemistika, aby zviditelnila Čes-
kou republiku a připomněla vzájemné tradice, apelovala na 
nutnost výuky češtiny a upozornila na aktivity, které Češi 
v Mongolsku vyvíjejí, ať už prostřednictvím zastupitelského 
úřadu, nebo přímo jako společné podniky.

Tato událost se setkala nejen s hojnou účastí, nýbrž i vše-
strannou pomocí: osm studentů, učitelka a lektorka připra-
vili prezentaci a program, zastupitelský úřad dal k dispozici 
kvalitní materiál pro výzdobu třídy a chodeb a nakoupil ob-
čerstvení, univerzita zajistila prostory, manželky pracovníků 
velvyslanectví napekly české pochoutky (včetně aktuálního 
velikonočního beránka!), pracovníci české Charity pomohli 
s technikou, čeští mongolisté zase s obsluhou. 

„Česká republika je pohádková země…“, připomínali jsme 
snímky a českou hudbou. Odpoledne jsme také opravdu pro-
mítali pohádku (Tři oříšky pro Popelku), k níž mongolské titulky 
dotvořili studentka bohemistiky a český student. Hosté dostali 
jako pozornost překlad vybraných českých pohádek do mon-
golštiny – rovněž práci studentů bohemistiky.

Málokdy se setkáme s tak příkladnou obětavou spoluprací  
a málokdy jsme tak pyšní, že jsme Češi!

Lektorka dostala jako poděkování od pana velvyslance Vác-
lava Jílka kytici a pamětní minci, protože tento požehnaný 
den znamenal bohužel také rozloučení s českým lektorá-
tem v Mongolsku. V současnosti v Ulánbátaru dobíhá čtvr-
tý ročník bohemistiky a všichni si přejeme, aby se v dalším 
akademickém roce otevřela nová česká třída.

Vítejte na Českém dni MUIS! 
PhDr. Ludmila Vojtková 
lektorát Ulánbátar, 
Mongolsko

Sajn bajno
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pronesených komentářů bylo zadáno jako domácí úkol, 
a to pokud možno bez použití slovníku. Je příznačné, že 
přítomnost chybných výrazů, které jsou na úkor porozu-
mění sdělení (v textu vyznačeny tučně), je zapříčiněna 
právě jejich vyhledáním ve dvojjazyčném slovníku bez 
potřebné zkušenosti.

 
Hrdinka je hezká paní, má manžel a dcera, jsou bohati a mají 
nový, velký a moderní dům. Ale ona není veselá protože má 
tajnosti a se stydí. Ona má milenec a je těhotná. Manžel taky 
má milenku. Ale to není všechno: je stará a chce hrát na pia-
no, ale nemůže. Ale může a chce koupit piano! Ve bazaru 
potká muže, on je prodavač. On taky rád hraje na piano, ale 
stydí se. Spolu si rozumí: nemusí se stydět: on musí hrát a ona 
musí jít doma a nemít tajnosti: může být veselá z rodinou 
a z pravdou.

 
Ten film se jmenje Tajnosti. Hrdinka se jmenuje Julie a má 
bílé králíka. Julie pracuje doma a její manžel je ředitel nebo 
manažer. Oni mají dceru; jmenuje se Cecilie. Julie je trochu 
krasna, je moc visoká a hubená; má hnědy vlasy a ona je 
vůbec energická a simpatická. Nicméně je moc divná pro-
tože často divá klauny nebo nenormalní osoby. Julie má 
milence, je hezkí a možná je mladší ale on je moc zamilova-
ný s herečka Julie. V historie Julie chce kupovat piano proto-
že ráda hraje, proto jde autem v obchodi. Tam zná mladou 
muže. On je taky divný jako Julie, ale není simpatický a je 
smutný. Julie nemůže kupovat piano protože nemá peníze, 
má bankomat kartu. Když vidí, že je těhotná, je smutná pro-
tože nedělá dítě s manželem ale s milenecem. Julie nechce 
to dítě. Konec Julie jde pro piano do obchodu kdy je noc. 
Julie a kluk hraji na piano a pak políbit se.

  
Film Tajnosti je moc zajímavý, protože je královský (= re-
alistický). Hrdinka je jedna mladá žena, ona je jí asi 45 let 
a je překladatelka. Pracuje doma. Její manžel je mu asi 
50 let. je šéf. Oni mají dceru, je jí 17 let.  Ta rodina bydlí 
v novím bytě. Ten byt je krásný, velký a moderní. V bytě jsou 
krabice, počítač, králík, ale není klavír. Hrdinka chce klavír 
a potom to koupí. Ona má milence; on je herec a pracuje 
v divadle. Potom ona má nový milence. Je prodavač. Její 
manžel má milenku. Je jeho sekretářka. ona je moc smut-
ná. Hrdinka má kamarádku, je moc energická. Je mladá 
a má tetování. Kamarádka je divná, ale dobrá, protože dá 
dárek. Ona je prodavačka a je bohatá. Ale nemá dítě, pro-
tože je nemocná.  Klavír je v obchodě. je moc drahý. Dcera 
je s kamarádem. Oni jsou na party. Její maminka má auto, 
ale potom nemá auto, protože auto má botičku. Hrdinka 
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jede taxíkem. Ten film je v Praze. Je náměstí. Herečka a he-
rec pláčou. 

 
Herečka se jmenuje Julie a má manželka, že (namísto který) 
se jmenuje Richard. Mají potom milenci. Julie je jí asi 40 let 
jako její manžel. Jeden den Julie vstává brzy a není veselá, 
je smutná. Chce kupovat piano, ale neumí hrát. jejich dcera 
se jmenuje Cecilie  je jí 17 a půl let. Říká, že Julie dnes není 
normální a její tatínek říká, že je pravda, ale nevíte proč. 
Když cecilie a Richard jsou venku, Julie pracuje. Richard je 
direktor nebo manažer a Cecilie navštěvuje školu. Julie je 
překladatelka. Na stole, kde Julie pracuje, jsou hodně slov-
níky. Nepodaří pracovat protože smutná. Potom Julie se 
sejde s milencem. Karel a Julie říká, že jejich láska je jemná 
(namísto konec). Karel je rozzuřený. odpoledne Julie jede 
autem do obchodu, protože chce kupovat piano, ale piano 
je moc drahý. Potom auto má botičku. Julie jede taxíkem do 
domů, ale je moc smutná. Je smutná, protože má tajnost, 
je těhotná, ale neví, kdo je tatínek. To je problém. Julie mlu-
ví se kamarádkou, že je blondína, energická a pracuje jako 

prodavačka. Je moc bohatá. Kamarádka říká, že Julie musí 
vibouřit se. Julie chce plakat, ale neumí. Jde do čaroděj, ale 
není dobrý. Jde do obchodu a obchodník je smutný, proto-
žechce prodávat jeho piano ale bohužel nepodaří. Julie jde 
do domu, kde její dcera tancuje a směje se. V nocí Julie má 
peníze a kupuje piano a políbí prodavač. Teď je Julie veselá 
a zamilovaná.

Závěrem srdečně zdravím všechny kolegyně a kolegy 
a přeji jim mnoho úspěchů a uvolněné a kreativní atmo-
sféry při práci s českým filmem.

Už více než rok se úspěšně rozvíjí úzká spolupráce mezi Katedrou slavistiky Filologické fakulty Opolské univerzity v Opolí 
a Sekcí polonistiky Katedry slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt Česko-polského kulturně 
vzdělávací partnerství (Czesko-polskie partnerstwo kulturowo-dydaktyczne) se realizuje v rámci Operačního programu 
přeshraniční česko-polské spolupráce 2007–2013, financovaného ze strukturálních fondů Evropské unie. Dne 19. úno-
ra bylo v Opolí založeno České kulturně vzdělávací centrum (ČKVZC) se sídlem na Collegium Maius, pl. Kopernika 11, 
Opole. Náplní projektu jsou mimo jiné výměnné studijní výjezdy českých a polských studentů u příležitosti organizování 
několikadenních vzdělávacích konferencí. K aktivitám ČKVZC v Opolí patří zajištění fungování Klubu přátel českého 
kina a projekce českých hraných, dokumentárních i animovaných filmů. V této souvislosti vznikly na začátku zimního 
semestru akademického roku 2009/2010 dva volitelné předměty věnované historii a současnosti české kinematografie. 
Výhledově se počítá s pořádáním Dnů české kultury v Opolí – Festivalu českých filmů, který by se měl konat vždy v břez-
nu v letech 2012, 2014, 2016 a 2018.

Informace (webové stránky):
http://www.strukturalni-fondy.cz/op-preshranicni-spoluprace-cr-polsko
http://czpl.polonistika.upol.cz/
http://czpl.polonistika.upol.cz/cz/projekt.html
http://www.slawistyka.uni.opole.pl/show.php?id=28&lang=pl&m=1

Česko-polská  
spolupráce v Opolí 
Mgr. Roman Kanda | lektorát Opole, Polsko

Cześć

Glosa
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V následující stati se zabýváme historií jazykové politiky1 

Rady Evropy a Evropské unie při vědomí, že rozsahem 
omezený přehled nemůže příslušnou problematiku, s níž 
se navíc pojí objemná literatura (viz např. Siguan 2001), 
zdaleka vyčerpat a představuje tak spíše úvod k dalšímu 
tázání. To by mělo zohlednit mj. historii jazykové politiky 
jednotlivých členských států těchto mezinárodních orga-
nizací, na druhé straně i odborné jazykovědné projekty 
a inovace, které ovlivnily to či ono opatření v evropském 
rámci. Studium jazykové politiky uvedených států je tím 
zásadnější, že ráz jazykové politiky Rady Evropy a Evrop-
ské unie (včetně předcházejících institucí) byl, je a bude 
určován statutem těchto organizací; ani jedna z nich např. 
nemůže sama o sobě provádět centristickou jazykovou 
politiku řízenou a kontrolovanou shora jako samostatné 
státy v návaznosti na nacionální model aktualizovaný 
v druhé polovině 18. století, ba zpravidla ještě značně dří-
ve. Viděno pozitivně, vzhledem k odpovědnosti států za 
kulturní, vzdělávací a spojenou jazykovou sféru (členské 
státy např. určují úřední jazyk/y při vstupu do Evropské 
unie) představuje jazyková oblast jeden z hlavních příkla-
dů mediačního fungování Rady Evropy a Evropské unie, 
při značné odlišnosti obou organizací; je příkladem mož-
ností otevřených jednotlivcům i státům při jejich vzájem-
né spolupráci, ale i nedořešených „bílých“ míst, přehlíže-
ných problémů a možných rizik.

Ukázku jazykové politiky realizované v dnešní době sa-
motným státem, v duchu starších národo- a státotvor-
ných tendencí v Evropě, resp. jejích limitů, poskytl v po-
slední době zákon o státním jazyku Slovenské republiky 
č. 318/2009, podle něhož je slovenský jazyk „najdôležitejší 
znak osobitosti slovenského národa, najvzácnejší hodnota 
jeho kultúrneho dedičstva a výraz suverenity Slovenskej 
republiky aj všeobecný dorozumievací prostriedok jej ob-
čanov, ktorý zabezpečuje ich slobodu a rovnosť v dôstoj-
nosti a právach na území Slovenskej republiky“.2 Stát si na 

základě tohoto zákona stanovuje povinnost umožnit kaž-
dému občanu, aby si státní jazyk osvojil slovem i písmem. 
Zavazuje se, že bude dbát o vědeckou péči o jazyk. Přitom 
se na druhé straně ujímá i role normotvorné (kodifikova-
nou podobu jazyka schvaluje a zveřejňuje ministerstvo 
kultury, „akýkoľvek zásah do kodifikovanej podoby štátne-
ho jazyka v rozpore s jeho zákonitosťami je neprípustný“). 
Stanovuje nejen rozsáhlé požadavky na užívání jazyka na 
svém území včetně jeho psané formy,3 ale i na kvalifikaci 
státních zaměstnanců. Za porušení zákona může udělit 
pokutu ve výši 100 až 5.000 eur, která se stupňuje v přípa-
dě opětovného porušení.

Jak je patrné z reakcí některých evropských institucí a ve-
řejnosti a následné diskuse, Slovensko příslušným záko-
nem neporušilo své mezinárodní závazky – slovenská 
strana přislíbila zpřesnit stanovisko ohledně případných 
nejasností ve zvláštním metodickém pokynu –, přesto 
zapůsobilo převážně negativně. V kritice, odhlédnuto 
od specifických otázek lokálních slovensko-maďarských 
vztahů, zaznívalo především, že politická reprezenta-
ce, která za zákonem stojí, „skutečně ani politicky ani  

1|  Pod pojmem jazyková politika rozumíme obecně s Bußman-
nem „1. politická opatření, zejm. ve vícejazyčných státech, 
která mají za cíl instalaci, rozvoj a prosazení jednotlivých řečí 
[…], 2. kontrolu a ovlivnění veřejného užívání jazyků, i pro-
střednictvím předpisů a sankcí“ (2002: 619).

2|  <http://www.culture.gov.sk/umenie/ttny-jazyk/legislatva/
zkony/270/1995>

3|  Na díla určená dětem do 12 let se vztahuje povinný dabing 
vyjma vysílání pro národnostní menšiny. V oblasti tisku je 
vyžadováno užití slovenštiny alespoň jako druhého jazy-
ka, podobně jako v případě nápisů na pomnících, tabulích, 
reklamách apod. a rovněž i v obchodě v označení výrobků 
a dokumentů (důraz je kladen i na shodu obsahu a úpravy).

K evropské 
jazykové
politice I
Mgr. Dalibor Dobiáš, Ph.D. 
lektorát Pisa, Itálie
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mentálně nedospěla do Evropské unie“; zákon byl ozna-
čen za „nadbytečný“ a „ražený revanšistickým duchem“ 
(německý europoslanec za CDU M. Gahler4). Ať budeme 
danou kontroverzi vykládat jakkoli a přiznáme příslušné-
mu zákonu opodstatnění, situace ozřejmuje velmi ná-
zorně dnešní možnosti a limity národního státu v oblasti 
jazykových opatření (vedle dalších opatření na podporu 
slovenštiny: např. grantů, podpory jejího studia v zahra-
ničí), na druhé straně ráz jazykové politiky těch, kteří ji 
realizují v rámci Rady Evropy a Evropské unie při zřeteli 
na politická omezení těchto organizací daná mezistátními 
smlouvami, a odlišné priority vyplývající ze společného 
kontextu (k některým jejich sporným bodům se vrátíme 
v závěru stati). Povedou-li následující řádky k vědomí, že 
se nás daná situace v globalizujícím se světě, kde zároveň 
rostou důrazy na regionálno, bezprostředně a naléhavě 
dotýká, ať už se k ní bude čtenářův postoj utvářet jakkoli, 
splní svůj účel.

I. Jazyková politika Rady Evropy

I.1 Jazyková politika Rady Evropy  
v 50. –  80. letech

Jazyková politika Rady Evropy, této nejstarší významné 
a dosud činné evropské organizace (srov. zejm. Trim 
1997), vznikla návazně na ukotvení základních politic-
kých cílů Rady na přelomu 40. a 50. let, jež se týkaly hledá-
ní míru založeného na společných principech svobody, 
demokracie a práva jakož i sociálního a ekonomického 
pokroku v Evropě otřesené bivalentní světovou válkou. 
Zakládá se na Evropské kulturní konvenci z r. 1954, kterou 
dodnes ratifikovalo 49 států (státy bývalého sovětského 
bloku zpravidla v 90. letech, kdy do Rady přistoupily). 
V souladu s cílem Rady podporovat jednotu a porozu-
mění mezi rovnoprávnými členy při respektu pro jejich 
společné dědictví, zavazuje tato konvence signatáře 
k přijetí opatření k zabezpečení a podpoře vlastního ná-
rodního kulturního dědictví v Evropě, rozvoji studií jazy-
ka, historie a civilizace dalších členských stran na svém 
území a podpoře studia svého jazyka, historie a civilizace 
na území jejich včetně mobility osob.5 Evropská kulturní 
konvence představuje další, i později připomínaný pro-
stor ke společné akci (pojem „evropského kulturního 
dědictví“, jehož integrální součástí je kulturní dědictví 
zúčastněných stran).

4|  <http://www.kas.de/wf/doc/kas_17441-544-27-30.pdf>
5|  <http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/018.

htm>
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Desítky studentů bohemistiky v Polsku každý rok soutěží 
v oblasti překladu česky psané poezie a prózy do polštiny. 
V roce 2009 vyzkoušeli své překladatelské schopnosti na 
textech Jana Skácela, Konstantina Biebla, Jiřího Koláře a Ar-
thura Breiského. Vítězové prvních míst dostali poukazy na 
Letní školu slovanských studií na UK v Praze a všichni ohod-
nocení byli po vyhlášení výsledků pozváni Českým cent-
rem k prodlouženému víkendu ve Varšavě. Pro zajímavost 
bych rád otiskl krásný překlad Bieblovy básně Akord: 

Spí myrty s mírnými lístky i mírnými stíny 
spala stará zahrada jas jasan v snách 
rybíz vybízí rty Filipíny

a tráva vstávala z rána na hradbách

Śpi mirt z nim lichy listek śni i lichy zwid 
spała stara rabata gra grab w snach 
figi myli blichtr lic Filipiny

a trawa wstawała z rana na bagnach 

Během uplynulého roku navštívili krakovskou bohemis-
tiku tři přednášející z Univerzity Palackého v Olomouci. 
Dr. Gilk na podzim 2008 a dr. Komenda minulý měsíc 
představili studentům některé aspekty současné české 
literatury a doc. Komárek se ve své přednášce na jaře 
2009 zabýval českými vlastními jmény. 

Literární 
a překladatelská soutěž 
pro polské bohemisty 
Mgr. Ctirad Sedlák  
lektorát Krakov, Polsko

Olomoučtí bohemisté  
na Jagellonské univerzitě 
v Krakově 
Mgr. Ctirad Sedlák | lektorát Krakov, Polsko

Cześć

Glosa
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ky spjaté s výukou moderních jazyků, mj. testováním), 
komunikace a prezentace: „Plné vzájemné porozumění 
a spolupráce v Evropě budou možné, jenom když zevše-
obecní studium moderních evropských jazyků.“10

Realizace usnesení č. 2 (1969) se, přes jeho zdánlivě pře-
lomový charakter, setkala s překážkami a nedostateč-
ným financováním a probíhala postupně, spolu s tím, jak 
Rada Evropy a členské státy řešily další spojené otázky 
kultury a školství (mj. koncepty celoživotního vzdělává-
ní v orientaci na uplatnění dospělých a vhodně členěné 
a motivačně uspořádané výuky orientované na praxi, 
které nalezly na poli jazyků odezvu zejm. v Systému jed-
notky / kreditu z let 1971-77, který již směřuje k Společ-
nému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky11). Ne-
utěšená situace vyústila do doporučení Parlamentního 
shromáždění Rady Evropy č. 814 (1977) o moderních 
jazycích v Evropě, které v prvé řadě vyzvalo k důsledné 
realizaci usnesení Rady ministrů č. 2 (1969) a spojilo tyto 
starší snahy s nově se formující kulturní politikou Evrop-
ských společenství (viz kap. II.) a OBSE. Doporučení rea-
guje i na sílící snahy studovat a podporovat menšinové 
jazyky a nářečí12 a rostoucí potřeby vzdělávání a kultur-
ního rozvoje migrantů, zejm. doporučení Parlamentního 
shromáždění Rady Evropy č. 786 (1976), kde je doceněna 
role migrantů pro rozvoj Evropy a uvedena potřeba, aby 
si osvojili mateřský jazyk a jazyk hostitelské země.13 Takto 
sice opět zdůrazňuje, že každý by se měl učit „alespoň 
jeden široce užívaný jazyk, avšak zároveň vyzývá k di-
verzifikaci výuky v dané oblasti“.14 V návaznosti na daný 
dokument začala být intenzivněji diskutována i otázka 
implementace nových poznatků do širší praxe.

Po doporučení č. 814 (1977) a expertních jednáních 
vydala konečně i Rada ministrů Rady Evropy doporuče-
ní č. 18 (1982) o moderních evropských jazycích, které 
význam jejich výuky dále upřesňuje v duchu situace 
posledních let („jen prostřednictvím [jejich] lepších zna-
lostí půjde usnadnit komunikaci a interakci Evropanů 
odlišných mateřských jazyků tak, aby byla podporována 
evropská mobilita, vzájemné porozumění a spolupráce 

10|  <https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?comman-
d=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=585046& 
SecMode=1&DocId=634576&Usage=2>

11|  Viz kap. I.3.
12|  V nich se odvolává pro dobu příznačně na usnesení Parla-

mentního shromáždění Rady Evropy č. 364/1977 o kultur-
ních aspektech turistiky.

13|  <http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/ado-
ptedtext/ta76/erec786.htm>

14|  <http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/ado-
ptedtext/ta77/erec814.htm>

Na tento dokument navázala na přelomu 50. a 60. let 
intenzivnější spolupráce členských států v oblasti škol-
ství a výuky jazyků při neformální vůdčí roli Francie. 
Takto vznikla Rada pro kulturní spolupráci tvořená vlád-
ními pověřenci pro oblast vzdělání, kultury, médií, spor-
tu a mládeže (1961-2001, kdy byla rozdělena do speci-
alizovaných složek) a záhy vystoupila s metodologicky 
a komunikačně orientovanými počiny, jež spoluurčovaly 
směr další evropské politiky.6 Rozšiřující a prohlubující se 
mezinárodní vztahy v 60. letech se sílící rolí angličtiny 
a s nimi rostoucí zájem o jazyky i v Německu a v dal-
ších státech stály u základů nezávazného doporučení 
Parlamentního shromáždění Rady Evropy č. 535 (1968) 
o prosazování výuky moderních jazyků v Evropě, které 
již uvádí, že „výuka moderních jazyků je rozhodujícím 
faktorem při porozumění národů v Evropě a nalézání 
společné jednoty“ a zdůrazňuje podporu rozvoje pří-
slušné jazykovědné metodiky ve vzájemné komunikaci 
(výměna zkušeností, implementace do praxe).7 Doporu-
čení č. 535 (1968) se vyslovuje vedle těchto oblastí i pro 
rozšíření výuky jazyků, mj. na děti již v nižších ročnících 
základních škol, ale i na dospělé, tak aby každý Evropan 
znal kromě svého alespoň jeden široce užívaný cizí jazyk: 
je patrná prvořadá orientace Rady Evropy na větší jazyky 
(francouzština, němčina vedle světově stále více se pro-
sazující angličtiny).

Uvedené doporučení z r. 1968 se stalo podkladem usne-
sení č. 379 (1968) téhož Parlamentního shromáždění 
o zahájení kampaně v národních parlamentech za pod-
poru moderní výuky jazyků8 a dále zásadního usnesení 
č. 2 (1969) Rady ministrů Rady Evropy o zintenzivnění vý-
uky moderních jazyků v Evropě.9 Tato rezoluce vyzvedá 
význam studia jazyků pro komunikaci v Evropě při za-
chování jazykové různosti jako společného evropského 
dědictví, spatřujíc v tomto studiu, potažmo rozšiřující se 
výměně osob zdroj intelektuálního obohacení a inten-
zivního hospodářského rozvoje kontinentu. Usnesení 
č. 2 (1969) opakuje rozšíření výuky jazyků na děti od de-
seti let věku po dospělé a vyzývá vlády členských zemí 
k akci i v oblasti podpory mezinárodních výměn, moder-
nizace učebních pomůcek v evropském kontextu (zalo-
žení národních vědeckých center zaměřených na otáz-

6|  V letech 1963-1972 šlo o komunikačně a na nové metodolo-
gie zaměřený Hlavní projekt moderních jazyků.

7|  <http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adop-
tedtext/ta68/erec535.htm>

8|  <http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adop-
tedtext/ta68/eres379.htm>

9|  <https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?comman-
d=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=585046& 
SecMode=1&DocId=634576&Usage=2>
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přesto pokračovala v klíčových iniciativách. V projektu 
Učení se jazykům pro evropské občanství Rady pro kultur-
ní spolupráci (1990-97) se opět pozornost soustředila 
na rané osvojování si jazyků, profesionální jazykovou 
přípravu mládeže a další oblasti jazykové přípravy, a to 
i za využití dalších programů, o nichž bude řeč v rámci 
jazykové politiky Evropské unie níže. Z diskuse těchto let 
vzešly četné podněty realizované až později, komplexně 
jako Evropské jazykové portfolio (2001, viz kap. I.3). Jednou 
z významných iniciativ, která je dokladem všeobecnější-
ho směřování jazykové politiky Rady Evropy, je mimoto 
i Evropská charta regionálních a menšinových jazyků (1992), 
jež se návazně na starší dokumenty Rady (doporučení 
Parlamentního shromáždění č. 814 /1977/), vyslovuje pro 
podporu příslušných jazyků na všech úrovních a ve veřej-
ném i soukromém životě při plném respektu pro národní 
suverenitu a teritoriální integritu států, uznání těchto jazy-
ků jako výrazu kulturního bohatství a respektu pro jejich 
geografii.17 Evropská charta regionálních a menšinových 
jazyků zároveň vyzývá signatáře k podpoře zapojení da-
ných skupin v rámci států s ohledem na tradice rovněž 
i v médiích a kulturních aktivitách.

I Rada Evropy postupně rozčlenila a rozšířila zájem o jazy-
ky na poli svých institucí a v podporovaných nevládních 
organizacích. Roku 1994 založila Evropské centrum pro 
moderní jazyky se sídlem ve Štýrském Hradci (usnesení 
č. 10 /1994/18). Jeho úkolem je spojit na evropské úrovni 
vědce a autory školské politiky, autory učebnic a exper-
ty, školit pracovníky vzdělávající učitele, přispět k výmě-
ně informací na poli učení se moderním jazykům a jejich 
výuky a vytvořit dokumentační centrum s knihovnou. Od 
svého založení zorganizovalo Centrum několik set setká-
ní a workshopů, jimiž prošly tisíce účastníků, vydalo přes 
čtyřicet publikací jako např. An introduction to the current 

a byly překonány předsudky a diskriminace“)15 a zdůraz-
ňuje význam v minulých letech omezeně realizované 
spolupráce a implementace společných poznatků do 
praxe. Doporučení pak v osmnácti bodech podrobně 
specifikuje opatření, která mají všemi způsoby v rámci 
dostupných prostředků provést členské strany. Jedná 
se o zajištění dostupné a efektivní výuky cizích jazyků 
členských států pro celé obyvatelstvo, tak aby byly na-
plněny potřeby obchodu, hlubšího porozumění životu 
jiných lidí a jejich kulturnímu dědictví (resp. i výuky regi-
onálních a menšinových jazyků v státech samých, resp. 
jazyků migrantů ad.). Učitelé a studenti jazyků mají být 
dále konkrétními prostředky motivováni k účasti na spo-
lečném, strukturovaném programu Moderních jazyků 
(mj. výuka založená na potřebách a motivaci studentů, 
studium možností školské politiky států). Konečně se 
jedná o další propracování metodiky v jejích různých 
oblastech při prohlubující se orientaci na studenty jako 
klíčový faktor. 

Specifikací opatření pokročilo doporučení č. 18 (1982) 
za starší dokumenty a představilo další apel na členské 
státy Rady Evropy. J. Trim přitom upozorňuje na některé 
zvláštnosti těchto textů, které oscilovaly mezi zdánlivě 
nesourodou praktickou potřebou efektivního dorozu-
mění se v globalizujícím se světě – sama Rada Evropy 
užívá pouhé dva úřední jazyky, angličtinu a francouz-
štinu – a pojetím vícejazyčnosti jako integrální součás-
ti evropského kulturního dědictví. Poukazuje na to, že 
třebaže jazyková politika a snaha podporovat efektivní 
výuku v členských státech se týkala v prvé řadě nej-
větších jazyků (vedle angličtiny francouzštiny, později 
němčiny), v důsledku měla pozitivní vliv i na menší ja-
zyky (1997: 26). V důsledku doporučení Rady ministrů 
Rady Evropy č. 18 (1982) byly proto především vzájemně 
přesněji prozkoumány vzdělávací systémy jednotlivých 
členských zemí a dále propracována a popularizována 
metodologie výuky učitelů cizích jazyků: mezinárodními 
workshopy v letech 1984-87 prošlo kolem 1500 učitelů, 
kteří se mohli seznámit i s otázkami významu sociokul-
turní oblasti pro výuku jazyků, využití výpočetní techniky 
apod. (viz např. Sheils 1988). Právě v této situaci se Rada 
Evropy postupně rozšířila o země bývalého sovětského 
bloku, pro jejichž reformu jazykové výuky bylo doporu-
čení č. 18 (1982) nemalého významu (po přistoupení 
Ruska r. 1996 se ruština stala vedle němčiny a italštiny 
jedním z pracovních jazyků Rady Evropy16).

I.2 Jazyková politika Rady Evropy na prahu 
třetího tisíciletí

Rada Evropy v 90. letech nemohla vycházet ve své jazyko-
vé politice z podobného institucionálního zázemí, jaké si 
vytvořila sjednocující se Evropská společenství (viz kap. II.), 

15| <https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?comman-
d=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=601630& 
SecMode=1&DocId=676400&Usage=2>

16|  <http://assembly.coe.int//main.asp?link=http://assembly.
coe.int/documents/adoptedtext/ta99/ERES1202AD.HTM>

17|  Regionálními a menšinovými jazyky se přitom rozumějí ja-
zyky tradičně užívané na daném státním teritoriu příslušníky 
daného státu, kteří tvoří skupinu statisticky menší než zby-
tek populace státu, a zároveň odlišné od oficiálních jazyků 
státu (vyjma dialektů a jazyků migrantů). <http://conventi-
ons.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/148.htm>

18|  <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=520171&Site=CM&-
BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB02 
1&BackColorLogged=F5D383>. R. 1998 byl jeho další 
chod potvrzen usnesení Rady ministrů č. 11/1998 <http://
co nventions.coe.int/Treaty/EN/PartialAgr/Html/Graz9811.
htm>.
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European context in language teaching G. Boldiszára a kol. 
(1999). Připravilo řadu projektů v oblastech zvládání jazyko-
vé diverzity, komunikace v multikulturní společnosti, pro-
fesionálního vývoje pomůcek pro učitele jazyků, nových 
přístupů a technologie ve výuce jazyků a učení se jim.19

V nezávazném doporučení Rady ministrů Rady Evropy 
o moderních jazycích č. 6 (1998),20 které se vrací ke klíčo-
vému doporučení č. 18 (1982) a hodnotí výsledky pro-
jektu Učení se jazykům pro evropské občanství Rady pro 
kulturní spolupráci, je zdůrazněn význam výuky jazyků 
pro prosazování „plurilingvismu“ v evropském kontextu 
s komplexním významem této aktivní mnohojazyčnosti 
popsané na základě starších definic evropského kulturní-
ho dědictví.21 „[P]otřebám mnohojazyčné a multikulturní 
Evropy je možné vycházet vstříc jen značným rozvojem 
schopností Evropanů komunikovat napříč jazykovými 
a kulturními hranicemi, přičemž toto vyžaduje trvalé, ce-
loživotní úsilí, které musí být podpořeno a postaveno na 
organizované základy a financováno na všech úrovních 
výuky kompetentními tělesy.“ V závěru daného požadav-
ku je patrný stále silněji se prosazující důraz na jednotliv-
ce, rovnost příležitostí, pokud jde o znevýhodnění těch, 
kteří nemají šanci jazykových znalostí dosáhnout, a kon-
cept vzdělanostní společnosti jako protiváhu globalizač-
ních tendencí. I doporučení č. 6 (1998) po vzoru Evropské 
charty regionálních a menšinových jazyků ad. doporučuje 
vládám členských států přijmout dostupnými prostředky 
opatření a prezentovat je (vedle nápravy nedostatků z dří-
vějška jde mj. o podporu plurilingvismu a bilingvismu ve 
vícejazyčných regionech; intenzivněji studována začíná 
být otázka ekonomická).

Nad rámec doporučení č. 6 (1998) ještě pokročilo v mno-
hém poněkud vyhraněným, přitom signifikantním smě-
rem doporučení č. 1383 Parlamentního shromáždění 
Rady Evropy z téhož roku o jazykové diverzifikaci s ape-
lativním tónem (znalost cizích jazyků je mj. „efektivní  

19| Cíli Centra na léta 2008-11 jsou zvýšit profesní kompetence 
učitelů, podpořit profesní sítě a širší společenství učitelů ja-
zyků, umožnit těm, kteří pracují s jazykem, získat větší vliv na 
procesy reforem, přispět k vyšší kvalitě jazykového vzdělává-
ní v Evropě. <http://www.ecml.at/milestones/facts.htm>

20|  <https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?comman-
d=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=530647& 
SecMode=1&DocId=459522&Usage=2>

21|  Do evropského plurilingvismu jsou přitom, návazně na Ev-
ropskou chartu regionálních a menších jazyků, začleněny 
i méně užívané jazyky regionální.

pokračování na straně 62

V akademickém roce 2004/2005 bylo na lublaňské filozofic-
ké fakultě nově otevřeno dvouoborové studium západoslo-
vanských jazyků, mezi něž patří – vedle polštiny a slovenšti-
ny – i studium českého jazyka a literatury. Mnoho studentů 
má zájem věnovat se po skončení studia překladům krásné 
literatury. Z toho důvodu se několik pedagogů – lektorky 
česká, polská a asistentka slovenské literatury – rozhodlo 
nabídnout studentům ještě další možnost kultivace jejich 
překladatelských schopností. 

Od jara 2007 tedy každoročně vyhlašujeme na lublaňské 
bohemistice Překladatelskou soutěž překladů beletrie z češti-
ny, polštiny a slovenštiny. Soutěžící překládají texty v kate-
goriích poezie a próza: povinný text zveřejněný lektorem 
a volitelný text, který si sami vyberou. Soutěžící pracují na 
svých překladech po dobu pěti měsíců – obvykle od úno-
ra do června, poté texty posoudí odborná komise složená 
z překladatelů (překlady české literatury posuzuje Tatjana 
Jamnik, Petr Mainuš a Nives Vidrih) a na tradičním vánoč-
ním večeru katedry jsou slavnostně vyhlášeny výsledky 
a předány ceny. Soutěž zaštiťuje a na ceny přispívá Velvysla-
nectví České republiky v Lublani, účast a předání cen letos 
přislíbil český velvyslanec Petr Voznica. Knižní ceny věnova-
la jako sponzorský dar nakladatelství Argo, Atlantis a Host.

Vítězné překlady jsou publikovány v renomovaných slovin-
ských literárních časopisech Poetikon a Mentor. Mezi pře-
ložené autory, kteří byli díky překladům studentů uvedeni 
do povědomí slovinských čtenářů, patří Tereza Boučková, 
Ladislav Klíma, Karel Křepelka, Josef Škvorecký, Josef Topol 
a další.

Překladatelská 
soutěž překladů ze 
západoslovanských jazyků 
na Filozofické fakultě 
Univerzity v Lublani 
Mgr. Jana Šnytová  
lektorát Lublaň, Slovinsko

Zdravo

Glosa
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hradbou proti návratu barbarství v jeho různých for-
mách“22). Souběžníkem konceptu plurilingvismu se při-
tom v textu ukazují spíše obavy z dominance angličtiny 
v evropské škole: sama angličtina Evropanům nepostaču-
je, ba omezuje je, a je nepřirozené, že další „velké“ evrop-
ské jazyky v pořadí francouzština, němčina, španělština 
a italština leží dalece za ní. Minimálně a často nedosta-
tečně jsou vyučovány, upozorňuje doporučení, i jazy-
ky jako ruština, portugalština, arabština či čínština, jimiž 
hovoří stamiliony lidí. Parlamentní shromáždění pléduje 
za nový přístup k moderním jazykům, zejm. větší nabíd-
ku jazyků pro veřejnost a obecnou výuku alespoň dvou 
cizích jazyků ve školách. Zaslouží pozornost, že v tomto 
dokumentu, který stojí na cestě k větší internacionalizaci 
jazykové otázky, je zmíněna situace regionálních a men-
šinových jazyků, ne však jazyků menších států: v daném 
směru je inovativní především požadavek jazykové spo-
lupráce sousedních regionů. Parlamentní shromáždění 
přitom požaduje některé změny, např. širší zaměstnávání 
zahraničních učitelů, na základě plánů Rady pro kulturní 
spolupráci vzývá k přípravě Evropského roku jazyků 2001.

I.3 Evropský rok jazyků a Společný evropský  
referenční rámec pro jazyky

Evropský rok jazyků 2001, který uspořádala ve spoluprá-
ci s Radou Evropy Evropská unie, se ukázal jako vhodná 
příležitost k prezentaci četných starších iniciativ. Nejvý-
znamnější z nich je Společný evropský referenční rámec pro 
jazyky23 pro učení se a vyučování jazyků a pro hodnocení 
v jazycích, ve skutečnosti výsledek projektu Učení se ja-
zykům pro evropské občanství z let 1990-97. Navazuje na 
proces přípravy společné obecné, dostatečně komplexní 
metodiky výuky cizích jazyků v perspektivě jejich praktic-
kého uplatnění k lepšímu porozumění si evropských ná-
rodů, kterou Rada Evropy intenzivně řešila od začátku 70. 
let (Systém jednotka / kredit ad.). Cílem Rámce je motivovat 
a vést zainteresované k otázkám po podstatě a smyslu ko-
munikace v perspektivě efektivního osvojování si cizího 
jazyka pro život, a zlepšit tak komunikaci Evropanů růz-
ných jazyků, aniž je přitom normativně nastolena jediná 
či „lepší“ metoda výuky (zároveň se ovšem objevuje otáz-
ka zkoušek a jejich evropské nostrifikace). Výuka jazyků 
v Rámci je promítnuta důsledněji a značně univerzálněji 
než dříve do individuální roviny a orientována na studen-
ta,24 přitom jsou zdůrazněny také již dříve kladené otázky 
po praktickém vymezení cílových skupin, jejich potřeb, 
možností, úrovní pokročilosti apod. s ohledem na meto-
diku a komunikaci subjektů ve výuce.

Přístup Rámce je „akčně zaměřen“, pokládaje za přiroze-
ný základ výuky jazyků uživatele a studenta jazyka, jeho 
schopnost učit se: „chápe (uživatele a studenta) v první 

řadě jako společenské činitele, tj. členy společnosti, kteří 
mají své úlohy (nejen jazykové), a ty musí za daných okol-
ností ve specifickém prostředí a v určitém poli působnosti 
splnit“ (9). Příslušný pohled na společnost má nepochyb-
ně jazykověpolitické implikace. Rámec je, pokud jde o lin-
gvistickou stránku, dostatečně známý, a pojednáme ho 
zde ve značném zjednodušení: důraz klade na vazbu jazy-
kových kompetencí se sférou obecných kompetencí člo-
věka a takto i na sociokulturní povahu jazyka (organizace 
dne, tabu, ale i rutinní formy interakce aj., které se můžou 
v různých kulturách lišit). Tyto rozšířené jazykové kompe-
tence se aktivují při provádění „jazykových činností“, tedy 
vůči Bühlerovu ad. schematům značně prakticky pojaté 
recepci, produkci, interakci a mediaci (zprostředkování, 
zejm. překlad), jejichž podstatu si má student, znalý „ob-
lastí užívání jazyka“, postupně osvojit a takto dokázat řešit 
jednoduché komunikační „úlohy“ i nerutinní „strategie“ 
včetně hravého a estetického využití jazyka.

V známé tabulce úrovní, která odpovídá starším snahám 
o klasifikaci a motivaci studentů a uživatelů jazyka s ohle-
dem na jejich praktické potřeby, podává Rámec klasifika-
ci uživatelů jazyka na základě jejich kompetencí a z nich 
plynoucího přístupu ke komunikačním strategiím výše. 
Jednotlivé mluvčí člení na uživatele základů jazyka (A), 
samostatné uživatele (B), zkušené uživatele (C) pokaždé 
se dvěma podúrovněmi. Jak je vidět z daných označe-
ní, důležité a v Rámci inovativní je komplexní zasazení 
studentů jako individualit do celkového, na praktické 
uplatnění jazyka orientovaného systému. Vedle známých 
generálních deskriptorů úrovní (A1: student „rozumí zná-
mým každodenním výrazům a zcela základním frázím...“, 
str. 24) nabízí přitom metodická příručka i mnohé další 
deskriptory, orientované na sebehodnocení studentů 
(schopnosti studenta při recepci, produkci a interakci, 
A1: v oblasti poslechu „rozumím známým slovům a zcela 
základním frázím...“, 26), kvalitativní aspekty užívání mlu-
veného jazyka (A1 – rozsah: „má pouze základní repertoár 

22|  <http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/Ado-
ptedText/ta98/EREC1383.htm>

23|  <http://www.msmt.cz/uploads/soubory/mezinarodni_
vztahy/evropskyreferencniramec.zip>

24|  „(L)epší komunikace vede k volnějšímu pohybu a přímější-
mu kontaktu, což zase vede k lepšímu porozumění a užší 
spolupráci. Rada (Evropy)… podporuje metody učení a vy-
učování, které napomáhají mladým i starším lidem vytvořit 
si přístupy, znalosti a dovednosti, které potřebují k samo-
statnějšímu přemýšlení a jednání a také k tomu, aby se stali 
zodpovědnějšími a přístupnějšími ve vztahu k jiným lidem. 
Tak přispívá tato práce k podpoře demokratického občan-
ství,“ str. XVI. Srov. výše pojednané dokumenty Rady Evropy 
z r. 1998.
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slov...“, 29) ad. Tuto klasifikaci bude možné dále rozpraco-
vat a doplnit, a to i pro konkrétní potřeby školy apod. Přes 
zdánlivou obecnost některých svých výkladů, danou sna-
hou o komplexitu, otevřenost a nedogmatičnost, nabízí 
Rámec četná konkrétní doporučení. Rozpracovává i ka-
tegorie uváděné v dřívějších dokumentech Rady Evropy 
(autoregulace učení ze strany studenta jakožto základní-
ho článku, plurilingvismus, polykulturní kompetence ad.).

Evropské jazykové portfolio je dalším, na širší veřejnost 
orientovaným výstupem doporučení Rady ministrů 
Rady Evropy č. 6 (1998), Parlamentního shromáždění 
Rady Evropy č. 1383 (1998) a přímo pak usnesení stálé 
konference ministrů školství Rady Evropy z r. 2000. Stu-
dentům umožňuje zachytit a doložit jejich vývoj smě-
rem k vícejazyčné kompetenci a vést je k relevantním 
otázkám a posunům v postoji k jazykům a jejich učení 
se. Portfolio se skládá ze tří navzájem propojených částí, 
Jazykového pasu, Jazykového životopisu a souboru doku-
mentů a prací, ty se ještě dále člení podle různých věko-
vých skupin. Studenti se mají na jeho základě naučit, za 
pomoci učitele, popisovat své jazykové dovednosti dle 
globální škály, která vychází ze Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky a klást si otázky obsaže-
né v rámci. Jazykový pas je přitom založen na faktech 
o předchozím studiu jazyka a dosažených úrovních 
s ohledem na budoucí uplatnění, potřeby zaměstna-
vatelů apod., Jazykový životopis motivuje k uvedeným 
otázkám, stanovení vlastních motivací a cílů v souvis-
losti s deskriptory v Rámci. V třetí části pak dotyční shro-
mažďují dokumenty a vlastní práce spojené se svým 
jazykovým životopisem.

Zasazení Společného evropského referenčního rámce pro 
jazyky a Evropského jazykového portfolia do staršího kon-
textu jazykové politiky dokládají paralelní projekty v do-
kumentech zmíněné: rozvíjející se činnost Evropského 
centra pro moderní jazyky nebo nevládní organizace 
ALTE (Asociace jazykových zkoušejících v Evropě), za-
ložené r. 1990 a od r. 2003 oceněné přiznáním statutu 
účastníka Rady Evropy. O Evropském centru pro moder-
ní jazyky byla řeč výše v kap. I.2, ALTE si za cíl stanovila 
inovativnost a kompatibilitu jazykových zkoušek v Evro-
pě s ohledem na potřeby zaměstnavatelů a zaměstnan-
ců, výměnu zkušeností a vzdělávání učitelů. Zkoušky 
přitom koncipuje dle výsledků svých členů a Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky. Usiluje, v sou-
ladu s novější evropskou politikou, podporovat výuku 
jazyků ve světě a dosáhnout vůdčí role na poli výuky 
jazyků v světovém měřítku.25 Jiným projektem, podpo-
rovaným v daném případě Evropskou komisí, je Dialang 
nabízející zatím pro čtrnáct jazyků sérii testů k různým 
jazykovým dovednostem, které byly vypracovány kom-
patibilně s dokumenty Evropského roku jazyků. Studenti 

se mohou díky Dialangu podrobně informovat o úrovni 
své znalosti daných jazyků a strategiích pro své zlepše-
ní. Evropský den jazyků 2001 takto byl významným im-
pulsem evropské diskusi o jazycích a Rada Evropy se jej 
rozhodla každoročně 26. září připomenout formou dne 
jazyků.26 K účasti na organizaci Evropského dne jazyků 
byla přizvána Evropská unie. 

I.4 Výhled do nového tisíciletí

Vrcholem jazykové politiky Rady Evropy byly počiny 
r. 2001: Společný evropský referenční rámec pro jazyky byl 
přeložen do čtyř desítek jazyků a stal se i metodickým 
základem pozdější jazykové politiky Evropské unie (k ní 
podrobněji v části II.). Při pohledu na to, jak v dále se in-
tegrující Evropské unii rostl zájem o společnou vzdělá-
vací a jazykovou politiku (a při nepochybné roli spektra 
úředních jazyků Evropské unie pro jazykovou politiku 
kontinentu), se může zdát, že vliv Rady Evropy na da-
ném poli ustupuje do pozadí, týká se spíše komunikace 
států Evropské unie se státy mimo ni, resp. druhých uve-
dených. Takto se Parlamentní shromáždění Rady Evropy, 
s odvoláním na Evropskou chartu regionálních a menši-
nových jazyků, v posledním desetiletí zabývalo v duchu 
své starší politiky např. situací ruskojazyčné menšiny 
v Lotyšsku27 nebo v usnesení č. 1519 (2006) tureckých 
Kurdů28 (podobně vydalo ovšem i doporučení o men-
šinových jazycích např. pro Rakousko29 a r. 2003 schvá-
lilo doporučení týkající se ochrany znakových jazyků30). 
Rada Evropy ovšem nadále prosazovala vlastní, vcelku 
konzistentní, byť v prosazování vůlí a možnostmi člen-
ských států vázanou jazykovou politiku a projekty a to 

25|  K podobným organizacím viz kap. I.4 a II.5.
26|  Doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy 

č. 1539/2001 a usnesení Rady ministrů č. 39/2001: <https://
wc d.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=776/7.1&Sector=secCM&La-
nguage=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=99 
99CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=F-
FAC75>. Tento den „má být organizován decentralizovaným 
a flexibilním způsobem podle přání a zdrojů členských států, 
které jim takto umožní lépe definovat jejich přístupy, a tak že 
Rada Evropy navrhne každého roku společné téma“.

27|  <http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/Ado-
ptedText/ta06/ERES1527.htm>

28|  <http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/ado-
ptedtext/ta06/eres1519.htm>

29|  <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1511739&Site=C-
M&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB0 
21&BackColorLogged=F5D383>

30|  <http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/Ado-
ptedText/ta03/EREC1598.htm>
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i prostřednictvím jejich implementace do praxe: vedle 
ALTE získaly přitom statut účastníka a podporu Rady Ev-
ropy i některé další nevládní organizace činné v oblasti 
výuky jazyků nebo jazykově orientovaných výměn.31

K dalším dokumentům Rady Evropy, které následují výzvy 
Společného evropského referenčního rámce k podpoře 
mnohojazyčnosti a aktivní politiku Evropské unie, pat-
ří rámcový program Jazyková politika pro demokratické 
občanství a sociální inkluzi na léta 2006-9 orientovaný na 
implementaci starší jazykové politiky a dále proti jazyko-
vému znevýhodnění různých skupin obyvatelstva Evropy 
(mj. Romů). Mimoto je třeba jmenovat i doporučení Par-
lamentního shromáždění č. 1740 (2006) o místě mateřšti-
ny ve školní výuce zaměřené na podporu dvojjazyčnosti 
a odstranění jejích překážek. Orientováno je opět v prvé 
řadě na podporu evropské mobility při principu mnoho-
jazyčnosti (plurilingvismu) a mnohojazyčných imigrantů 
jako mostu mezi kulturami a státy, přičemž není naru-
šen princip povinnosti učit se jazyk státu, jehož je člověk 
občanem. Také příslušné doporučení reaguje i na hroz-
bu znevýhodnění těch, kteří nedokážou komunikovat 
jazykem státu, v němž žijí. V doporučení Rady ministrů 
Rady Evropy č. 7 (2008) o užívání Společného evropské-
ho referenčního rámce a podpoře mnohojazyčnosti pak 
zaznívá výzva k další implementaci Rámce státy v duchu 
novodobých výzev.32 K problematice a společné vzdělá-
vací politice uspořádala Rada Evropy v posledních letech 
několik konferencí33 a vydala materiály týkající se rovněž 
diskutovaného testování ad.34  Obracejí se příznačně ještě 
k doporučení č. 6 (1998).

II. Jazyková politika Evropské unie

II.1 Organizace předcházející Evropské unii 
a jazyky

Tzv. Římská smlouva, tedy Smlouva zakládající Evropské 
hospodářské společenství (1957), byla motivována eko-
nomicko-politicky a oblast kultury pomíjela, resp. zcela 
přenechávala členským státům (v oblasti vzdělávání za-
hrnovala jen některé principy jako uznávání diplomů). 
Jazykovou politiku přitom řešila při jisté bezděčnosti ve 
své době – a do budoucna – významně, totiž stanovením 
možnosti komunikovat se společnými orgány ve vlast-
ním, úředním jazyce (v prvním poválečném desetiletí do-
minovala v komunikaci příslušných států francouzština).35 
Dané jazykové základy se týkají rovněž Evropského soud-
ního dvora založeného r. 1952. Až značně později, v po-
lovině 70. let, se začala vyvíjet vlastní společná vzdělávací 
politika Společenství, zahrnující i oblast jazyků; formovala 
se tedy na poli Společenství až v době, kdy Rada Evropy již 

přijala např. usnesení č. 2 (1969) Rady ministrů o intenziv-
nějším programu výuky moderních jazyků v Evropě a po-
kročila i v projektech řešených v Radě pro kulturní spolu-
práci (toto opoždění bylo přirozeně dáno odlišnou funkcí 
Rady Evropy a Evropského hospodářského společenství 
v 60. letech; společný rámec Rady Evropy a její konkrétní 
projekty takto na budoucí Evropskou unii v mnoha ohle-
dech mohly zapůsobit a ovlivnit její vzdělávací a jazyko-
vou politiku, když se pro ni po Slučovací smlouvě r. 1967 
na počátku 70. let vytvořily podmínky).

Až v usnesení Rady Evropských společenství a ministrů 
školství z 9. 2. 1976,36 tedy současně s novými snahami 
o reálnou práci na společné jazykové politice v Radě Ev-
ropy, se členské strany programově vyslovují pro evrop-
skou spolupráci ve vzdělávání jako příspěvek k rozvoji 
Společenství. Vcelku konkrétně se jedná o výměnu infor-
mací týkajících se školských systémů a politik, výměnu 
informací a zkušeností týkajících se výuky a jejich srov-
návání a hodnocení, další rozpracování učební metodiky 
při důrazu na mateřštinu a mateřskou kulturu v školních 
osnovách a podporu nových učebních metod včetně ví-
cejazyčných škol. Z výuky jazyků nemá být přitom – obje-
vuje se později opakovaný důraz na jednotlivce37 – nikdo 
vyloučen, každý se má naučit alespoň jeden další jazyk 
Společenství. Výuka má být přitom podporována i mimo 
tradiční školský systém, mj. v médiích, zejm. aby byly napl-
něny profesní potřeby dospělých, zvláštní výuka a péče se 
má týkat i migrantů, především jejich dětí, v duchu sou-
dobých dokumentů Rady Evropy (kap. I.1). Podporovány 
mají být výměny učitelů, zejm. jazykových, z nichž každý 

31|  Jedná se např. o AEGEE, další organizaci zaměřenou na jazy-
kové testování European Association for Language Testing 
and Assessment a asociace učitelů jazyků a jazykových škol 
International Federation of Language Teacher Associations 
a Eurocenters.

32|  <http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/SourceFo-
rum07/Rec%20CM%202008-7_EN.doc>

33|  Např. <http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Source-
Forum07/ForumFeb07_%20Report_0807_EN.doc>.

34|  Zejm. Beacco, J-C. - Byram, M.: Guide for the Development of 
Language Education Policies in Europe. Strasbourg: Council 
of Europe 2007.

35|  Úřední jazyky určuje Nařízení č. 1 o užívání jazyků v Evrop-
ském hospodářském společenství z r. 1958 zakládající mno-
hojazyčnost společenství, <http://eur-lex.europa.eu/Le-
xUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31958R0001:CS: NOT>. 
Příslušné nařízení bylo po rozšíření společenství vícekrát 
novelizováno.

36|  <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=-
CELEX:41976X0219:EN:HTML>

37|  Viz též část I.
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má část studia strávit v zemi jazyka, který učí, a zkoumány 
možnosti ještě širšího systému výměn včetně uznávání 
studia v zahraničí. Podpory se má dostat i dalším vzdě-
lávacím aktivitám s evropským obsahem a nadnárodním 
projektům při respektu nezávislosti vyšších vzdělávacích 
škol.

Příslušné požadavky, v 70. letech ještě omezeně realizova-
né, dále určovaly rozvíjející se vzdělávací a jazykovou po-
litiku Evropských společenství, kterou od počátku, podob-
ně jako v případě Rady Evropy, charakterizoval respekt pro 
kompetence jednotlivých států a obsahovou nezávislost 
jejich systému výuky, na druhé straně důraz na podpo-
ru moderní metodiky, komunikace a výměn. Rozsáhlejší 
programy byly započaty v Evropských společenstvích až 
později, v druhé polovině 80. let, a týkaly se především roz-
šíření inovací a spojení výuky a požadavků praxe. Nejzná-
mější program Erasmus (Evropské regionální akční schéma 
pro mobilitu univerzitních studentů) byl zahájen r. 1987. 
Jeho cílem, založeným na poznávání atestací ze zahraničí 
a finanční podpoře studentů a učitelů při jejich začlenění 
do zahraničního univerzitního systému, bylo podpořit mo-
bilitu a spolupráci vysokých škol Evropských společenství 
včetně některých dalších evropských zemí. Od r. 1987 se 
programu zúčastnilo přes dva miliony studentů. Erasmus 
byl r. 1995 integrován spolu s dalšími programy do nového 
programu Socrates (do r. 2007) a nato Programu celoživot-
ního vzdělávání 2007-13.

Přímo na výuku jazyků byl zaměřen program Lingua v le-
tech 1990-94, který se rovněž r. 1995 stal součástí programu 
Socrates. Byl orientován na projektovou podporu jazykové 
diverzity ve Společenství, změnu přístupu studentů k příle-
žitostem daným jazyky a zlepšení výuky jazyků v perspek-
tivě celoživotního učení, a určen byl v prvé řadě k přípra-
vě kvalitních učitelů jazyka, učebních pomůcek a dalšího 
zázemí. K počátkům Linguy zaslouží připomenout, že jí, 
zaměřené vlastně proti dominující angličtině, oponovala 
Velká Británie v osobě M. Thatcherové. Jako součást výše 
uvedeného programu Socrates vznikly r. 1995 programy 
Comenius, který byl určen žákům ve věku 14 – 19 let let, a na 
první pracovní zkušenosti mládeže v zahraničí zaměřený 
Leonardo da Vinci (1995-2006, kdy byly oba integrovány do 
Programu celoživotního vzdělávání 2007-2013), který ovšem 
mohl navázat už na starší program Petra (1988-94).38 K cílům 
programu Leonardo da Vinci patřila příznačně i „podpora 
jazykových kompetencí [...] a rozumění odlišným kulturám 
v kontextu profesionální přípravy“.39 Zintenzivňující se jazy-
ková politika Evropského společenství a následně Evropské 
unie se promítla do zvláštní pozornosti, kterou uvedený 
program věnoval méně široce užívaným a vyučovaným 
jazykům. V Programu celoživotního vzdělávání 2007-2013, 
který integroval vedle uvedených programů i Grundtvig 
určený dospělým, zůstává výuka jazyků jednou z hlavních 

priorit. Projektově se orientuje samostatný Erasmus Mundus 
(od r. 2004), který navázal na starší Erasmus. 

II.2 Jazyková politika po založení Evropské unie

Politickým pozadím rozvíjejících se vzdělávacích a mj. ja-
zykově orientovaných programů, které byly jmenovány 
v předchozím bodě, se stala další komplexní integrace Ev-
ropského společenství tváří v tvář novým výzvám po kolap-
su sovětského bloku na přelomu 80. a 90. let, zvláště již dříve 
započatá tvorba jednotného trhu se svými celospolečen-
skými implikacemi. V čl. 126 tzv. Maastrichtské smlouvy, tedy 
Smlouvy o Evropské unii (1992), se tradičně uvádí, že Unie 
bude zaměřena na „vyvíjení evropského rozměru ve vzdě-
lávání, zvláště výukou a šířením jazyků členských států“, re-
spektujíc jejich historii, kulturu a tradice.40 Přitom se, rovněž 
jako dříve, „plně respektuje odpovědnost členských států za 
obsah výuky a organizaci učebních systémů a jejich kulturní 
a jazykové diverzity“. Užití jazyků v oblastech, jako je spo-
lečná zahraniční či bezpečnostní politika, má být určováno 
v souladu s pravidly Evropského společenství (srov. kap. I.1). 
Příslušné formulace vyznívají ve srovnání s jazykovou poli-
tikou Rady Evropy a ovšem i s výše uvedeným usnesením, 
především prakticky a otevřeně do budoucna a nezakládají 
novou jazykovou politiku. Na druhé straně ovšem Maast-
richtská a další smlouvy zaručují jednohlasnost rozhodnu-
tí o změnách pravidel o úředních jazycích v Evropské unii 
a zachovávají Evropanům jazyková práva prosazená dříve.41

Společné uvádění inovací do vzdělávacího systému, 
které později vyústilo do tzv. Lisabonské strategie, se 
stalo jedním z důležitých evropských témat. V bílé knize 
o vzdělávání a profesionální přípravě Výuka a učení se. 
K vzdělávající se společnosti (1995)42 Evropské unie, která 
se při respektu ke kompetencím států v oblasti obsahu 
vzdělávání odvolává na články Smlouvy o Evropské unii 
o rozvoji kvality výuky podporou mezistátní spolupráce, 
je v perspektivě celoživotního vzdělávání občanů Unie 
přisouzeno jazykům významné místo („vyvinout znalost 
tří evropských jazyků“ od raného dětství jakožto čtvrtá 

38|  <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=-
CELEX:31994D0819:EN:HTML>

39|  <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ
:L:1999:146:0033:0047:EN:PDF>

40|  <http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11992M/
htm/11992M.html>

41| Viz např. článek 190 Niceské smlouvy <http://eur-lex.euro-
pa.eu/en/treaties/dat/12001C/htm/C_2001080EN.000101. 
html>.

42|  <http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/
com95_590_en.pdf>
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hlavní objektiva, známá později jakožto závazek ze zase-
dání Evropské rady v Barceloně r. 200243). Jazykové vzdě-
lávání je v bílé knize, jako již v usnesení Rady Evropských 
společenství a ministrů školství z 9. února 1976, klíčem 
k lepší mobilitě Evropanů, a tedy realizace jednotlivců 
i šíření porozumění a inovací; takto se jazyky jako klíčo-
vá součást vzdělávacího systému stávají poněkud roz-
pracovaněji katalyzátorem dalšího evropského vývoje. 
Samotná výuka jejich gramatické struktury apod. přitom 
nestačí: objevuje se požadavek vést studenty k tomu, aby 
byli schopni se adaptovat v odlišných pracovních a kul-
turních podmínkách, jak je nedlouho poté zdůrazněn 
i v Společném evropském referenčním rámci (v bodě I.3).

„Raná výuka jazyků“, uvádí bílá kniha Výuka a učení se, „by 
měla formovat část základních znalostí. Evropská komise 
se domnívá, že je třeba učinit z ovládnutí alespoň dvou 
cizích jazyků ve škole prioritu.“ Zasazena do širokého kon-
textu vzdělávání člověka, představuje příslušná výuka 
důležitý faktor v intelektuálním růstu dítěte, které později 
ve škole přibírá i druhý jazyk: „na mnohojazyčnosti se spo-
luzakládá jak evropská identita a občanství, tak i vzdělá-
vající se společnost“ (47). Dokument pracuje s některými 
novějšími metodami, jako je obsahově a jazykově spoje-
né vyučování (CLIL), metodicky propracovávané i na bázi 
Rady Evropy, v němž studenti přistupují k obsahům přímo 
prostřednictvím cizího jazyka; důraz v jazykovém životo-
pise je přitom, jak je patrno, kladen na profesní přípravu. 
Doporučení bílé knihy se přitom týkají obecně i uvádění 
moderních hodnotících metod a systémů garance kva-
lity výuky jazyků (ocenění Evropská značka kvality, poz-
ději Evropská jazyková cena Label udělované projektům 
a učitelům splňujícím evropská a národní kritéria výuky 
jazyků44) při trvalé podpoře výměny osob jakož i zkuše-
ností a materiálů pro různé skupiny studentů.45 Bílá kniha 
v jejich rámci hovoří i o využívání nových technologií (již 
v 90. letech užívá Unie výpočetní techniky pro přípravu 
projektů, jako jsou pozdější terminologická databáze IATE 
pro efektivní překládání46 a projekty počítačových pře-
kladů dle překladů skutečných47). Takto je opět již r. 1995 

pokračování na straně 67

Konference k 20. výročí 
Sametové revoluce  
v Pise, Itálie 
Mgr. Dalibor Dobiáš, Ph.D. 
lektorát Pisa, Itálie

Ciao

Úvodní slovo zástupce starosty města Pisa Paola Ghezziho.

st
ud

ie

nulté číslo | prosinec 2009 66

43|  <http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/
docs/pressData/en/ec/71025.pdf>

44|  Srov.<http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/
doc994_en.pdf>

45|  Takto vzniká r. 1997 Evropská jazyková rada se sídlem v Ber-
líně sdružující vysoké školy a asociace zabývající se výukou 
jazyků <http://www.celelc.org/>.

46|  <http://iate.europa.eu/iatediff>
47|  <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?referen-

ce=IP/08/60&format=HTML&aged=0&language=CS>

30. listopadu 2009 se v slavnostním sále pisánské radni-
ce uskutečnila konference 1989–2009: Sametová revoluce 
a dnešek. Dopolední program byl věnován českosloven-
ským událostem, odpoledne roku 1989 v dalších zemích 
socialistického bloku. Konferenci zahájili zástupce starosty 
Pisy Paolo Ghezzi, honorární konzulka ČR v Toskánsku Gio-
vanna Dani Del Bianco a prezident italské asociace slavistů 
prof. Marcello Garzaniti. Vystoupili na ní mj. děkan fakulty 
jazyků v Pise prof. Bruno Mazzoni, prof. Giuseppe Dell‘Aga-
ta, Massimo Tria a Dalibor Dobiáš z místní katedry slavistiky 
a další italští a čeští referenti. Konference se zúčastnil větší 
počet studentů slavistiky a historie v Pise.
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a tradic Evropy s důrazem na jednotlivce, a zejm. zakazu-
je diskriminaci na základě jazyka a zaručuje některá starší 
práva (v tom nezměnila nic ani Niceská smlouva r. 2001). 
Významnější inovace „akčněji“ vystupující jazykové poli-
tiky Evropské unie souvisejí s Evropským rokem jazyků 
a Společným evropským referenčním rámcem.

II.3 Evropský rok jazyků a změny v jazykové 
politice Evropské unie

Evropský rok jazyků 2001 byl vyhlášen na základě rozhod-
nutí č. 1934 (2000) Evropského parlamentu a Rady Evrop-
ské unie ve spolupráci s Radou Evropy. V jeho vymezení se 
odkazuje na podporu mobility, tedy práva občanů Unie 
volně se pohybovat po teritoriu členských států, při re-
spektu pro národní a regionální diverzitu těchto států, a na 
podporu trvalého poznávání se evropských národů skrze 
jejich široký přístup ke vzdělávání a inovací ve vzdělává-
ní s významným postavením jazyka. Otázka řečí přitom 
jako by se v mnohém otevírala nově (výše v bodě I.1 jsme 
připomenuli některé paradoxy, které určovaly jazykovou 
politiku Rady Evropy): v článku 5 uvedeného rozhodnutí 
se uvádí: „Jazyková otázka je výzvou, která musí být řešena 
jako část evropského integračního procesu a Evropský rok 
jazyků se takto může ukázat značně instruktivní, pokud 
jde o formulce opatření na podporu kulturní a jazykové 
diverzity“.50 Další články rozhodnutí otázku výuky jazyků 
specifikují v stále častěji zdůrazňovaných perspektivách 
mj. jako záruky proti xenofobii, racismu a antisemitismu 
(článek 8, srov. též doporučení č. 1383 /1998/ Parlament-
ního shromáždění Rady Evropy) a komplexního ekono-
mického přínosu (článek 9).51 Zdůrazněn je ovšem i pří-
nos a význam klasických jazyků pro rozumění moderním. 
Evropský rok jazyků 2001, o jehož četných plodech jsme 
hovořili v kapitole I.3, měl na tomto pozadí nově motivo-
vat řešení značně komplexních otázek a upozornit na ně 
širší veřejnost.

v široké perspektivě předznamenána pozice Společného 
evropského referenčního rámce.

Posuny v společné vzdělávací politice v Evropě, jak je 
představuje bílá kniha Výuka a vzdělávání se, jsou patrné 
v Amsterodamské smlouvě pozměňující Smlouvu o Evrop-
ské unii, smlouvy o založení Evropských společenství a ně-
které související akty (1997). Vzdělávací a jazyková poli-
tika ze strany Evropské unie je pojednána akčněji než 
v Maastrichtské smlouvě v XI. hlavě dokumentu: „Spole-
čenství přispívá k rozvoji kvalitního vzdělávání podpo-
rou spolupráce mezi členskými státy, a je-li to nezbytné, 
podporováním a doplňováním činnosti členských států 
při plném respektování jejich odpovědnosti za obsah 
výuky a za organizaci vzdělávacích systémů a za jejich 
kulturní a jazykovou rozmanitost.“48  Příslušná činnost je 
dále podrobněji definována v duchu starších přístupů 
(takto vlastně smlouva pojednává i programy Socrates, 
Leonardo da Vinci ad.), přičemž šíření jazyků je pojato 
jako prvořadá složka rozvoje evropského rozměru ve 
vzdělávání. V souvislosti s jeho prohlubováním při snaze 
chránit práva jednotlivce a menšin proti většinám a za-
mezit diskriminaci obsahuje Amsterodamská smlouva 
tradiční body, že „Každý občan Unie se může písemně 
obracet v jednom z [stanovených] jazyků [...] na každý 
[stanovený] orgán nebo instituci [...] a má právo obdržet 
odpověď ve stejném jazyce.“ K plodům uvedených let 
patří mj. Boloňský proces k harmonizaci evropského sys-
tému vysokého školství.

Lisabonská strategie přijatá Evropskou radou r. 2000 je 
návodem, jak se má Unie reformovaná Amsterodam-
skou smlouvou stát v následujícím desetiletí „nejkon-
kurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekono-
mikou, schopnou udržitelného hospodářského růstu 
s více a lepšími pracovními místy a s větší sociální sou-
držností“.49 Strategie usiluje „připravit přechod k ekono-
mice a společnosti založené na znalostech, a to pomocí 
lepších politik, pokud jde o informační společnost, vý-
zkum a technologický rozvoj prostřednictvím urychlení 
procesu strukturálních reforem směřujících ke konku-
renceschopnosti, inovacím a dokončení vnitřního trhu; 
modernizovat evropský sociální model, investovat do 
lidí a bojovat proti vylučování ze společnosti.“ V tomto 
smyslu se dotýká i jazykové politiky, byť převážně impli-
citně. V rámci otevřeném bílou knihou Výuka a učení se by 
měly být (re)definovány základní dovednosti nabývané 
celoživotním učením, mj. vzdělávání se v cizích jazycích 
a výuka cizích jazyků. V inerci starších přístupů v oblasti 
jazyků se současně s Lisabonskou strategií objevují jiné 
významné dokumenty jako Listina základních práv Evrop-
ské unie (2000), která hovoří mj. o sdílení mírové budouc-
nosti národů Evropy založené na společných hodnotách, 
rozvoji těchto hodnot při zachování rozmanitosti kultur  

48|  <http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/dat/11997D/
word/11997D.doc>

49|  <http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/
docs/pressData/en/ec/00100-r1.en0.htm>

50|  <http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!-
celexplus!prod!DocNumber&type_doc=Decision&an_doc 
=2000&nu_doc=1934&lg=en>

51|  V návaznosti např. na tzv. Bangemannovu zprávu Evropa 
a globální informační společnost (1994), která uvádí pro-
ti předchozím pojetí jazykové mnohosti jakožto omezení: 
„Jestliže budou produkty lehce dostupné zákazníkům, 
vznikne více příležitostí k výrazu kulturní a jazykové mno-
hosti, kterou oplývá Evropa“ <http://ec.europa.eu/idabc/
servlets/D oc?id=18174>.
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1. olympiáda na podporu jazykového vzdělávání a jazyko-
vé rozmanitosti se pořádala v sobotu 28. listopadu 2009 ve 
Lvově. Přijely děti se svými vedoucími ze sedmi českých 
krajanských spolků v Kyjevě, Žitomiru, Dubnu, Lucku, Bo-
hemce, Čechohradu a Melitopolu. 

Všechny krajanské děti se na soutěž poctivě připravovaly. 
Opakovaly si českou gramatiku, konverzační témata, histo-
rická data, státní symboly, zeměpisné údaje, práci se slepou 
mapou, divadelní scénky i české a moravské tradice. Z kaž-
dého spolku se mohlo zúčastnit nejvýše šest dětí. 

Olympiáda se konala v jedné lvovské škole. Každý spolek 
představil svoji činnost fotografiemi, ručními výrobky, vý-
kresy apod. na místě k tomu určeném. O svém spolku pak 
vybraný jednotlivec hovořil v českém jazyce. Ve skupinkách 
chodily soutěžící děti po třídách a buď písemně či ústně 
odpovídaly na otázky, které jim zadávali zkoušející - studen-
ti ČJ Univerzity ve Lvově. Čechohradští získali pěkné druhé 
místo. Nejmladší soutěžící celé olympiády byla osmiletá 
Irenka z Čechohradu. Všechny děti byly odměněny diplo-
my a sladkostmi, které jim předali generální konzul ze Lvo-
va p. David Pavlata a vicekonzul p. Pavel Kučera z Doněcka.

Večer byla mezi dětmi navázána řada přátelských vzta-
hů, rozvíjely se komunikační dovednosti v ČJ a konverza-
ce mezi dětmi samými pomáhala odstraňovat jazykovou 
bariéru. Dětem se soutěžení líbilo. A pokud jim možnosti 
dovolí, zúčastní se příští olympiády, která se bude konat  
v r. 2011.

1. olympiáda na 
podporu jazykového 
vzdělávání a jazykové 
rozmanitosti 
Mgr. Eva Řezníčková 
krajanská komunita Čechohrad, Ukrajina

Pryvít

Glosa

K posunům Evropského roku jazyků patří po četných akti-
vitách a usnesení Evropské rady z 29. 11. 200152 návazně na 
uvedený článek 8 rozhodnutí č. 1934 (2000) mj. i usnesení 
Evropského parlamentu o regionálních a méně užívaných 
evropských jazycích z 13. 12. 2001,53 která prohlašují evrop-
ské jazyky za vzájemně si rovné ve své hodnotě a vážnosti 
a za integrální součást evropské kultury a civilizace a vy-
slovují potřebu zachování a podpory mnohojazyčnosti 
(vlastně plurilingvismu) jakožto klíčového prvku osobního 
rozvoje a mezikulturního porozumění v rámci Unie. Přitom 
opět podporují rozvoj školství, celoživotní vzdělávání od 
raného věku, komunikaci a šíření inovativních metod vý-
uky (mj. i vývoj překladatelského software). V rozhodnutí 
Evropského parlamentu z 13. 12. 2001, této paralele Evrop-
ské charty regionálních a menšinových jazyků Rady Evropy 
(1992), vstupuje téma regionálních a menšinových řečí ře-
šené dosud převážně v Radě Evropy výrazněji do politiky 
Evropské unie s prohlubujícím se zřetelem na menší členy 
tohoto společenství a regiony. Evropský parlament zde 
žádá Evropskou komisi, aby přijala další opatření v oblasti 
podpory jazykové diverzity a výuky cizích jazyků v podobě 
víceletého programu. Zároveň vyzývá, aby orgány Evrop-
ské unie vyžadovaly příslušnou – inovativní, akční, na jed-
notlivce a „jednotu v rozmanitosti“ orientovanou – politiku 
i od kandidátských zemí Unie v rámci prohlubujících se 
požadavků vůči nováčkům.

V syntetizujícím usnesení č. 50/01/2002 o prosazování jazy-
kové diverzity v rámci implementace objektiv Evropského 
roku jazyků 2001 Evropská rada význam jazyků ještě dále 
zdůrazňuje, nyní opět v orientaci na individuum, znalost 
mateřštiny apod. opírající se i o Společný evropský referenční 
rámec: „Znalost jazyků je jedna ze základních dovedností, 
které potřebuje dosáhnout každý občan, aby mohl být 
efektivně členem evropské znalostní společnosti, a takto 
umožňuje jak integraci do společnosti, tak sociální kohe-
zi; dobrá znalost mateřštin(y) může být podkladem pro 
učení se cizím jazykům; znalost jazyků hraje důležitou roli 
jak v mobilitě, tak pro profesionální a pro kulturní a osob-
ní účely; znalost jazyků je přínosná i pro evropskou kohezi, 
v perspektivě rozšiřování Evropské unie.“54 Členské státy 

52|  <http : //w w w.cons i l ium.europa .eu/uedocs/cms_
data/docs/pressdata/en/educ/DOC.69170.htm#_
Toc532804332>

53|  < h t t p : / / w w w. e u ro p a r l . e u ro p a . e u / s i d e s / g e t D o c .
do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2001-0719+0+DOC+X-
ML+V0 //EN>

54|  <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ
:C:2002:050:0001:0002:EN:PDF>

pokračování na straně 69
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mají přijmout opatření, aby děti ve školách mohly studo-
vat alespoň dva cizí jazyky při vhodných, inovativních, 
prakticky zaměřených učebních programech a podpoře 
vzdělávání a výměn učitelů (Společný evropský referenční 
rámec) – jak jsme již zmínili, pozdější závazný barcelonský 
cíl tří evropských jazyků v usnesení Evropské rady č. 2003/
C13/02 z 19. 12. 2002,55 má starší kořeny – a výuka jazyků 
byla otevřena i ostatním při principu rovnosti šancí. Vedle 
maximální diverzifikace se, pro menší státy pozoruhodně, 
opět zdůrazňuje význam jazyků sousedních regionů a stá-
tů, připomenuta je i situace migrantů. Příslušná individuál-
ně-ekonomicky a regionálně zaměřená doporučení se pro-
jevují i v dokumentech, které v návaznosti na Lisabonskou 
strategii zakládají cíle společné evropské školské politiky do 
r. 2010 (Vzdělávání a odborná příprava 2010 z r. 2002), vyža-
dují propracování metodologie pro popis současné situace 
zakládající další akce apod.56

Souborem praktických opatření do budoucna na základě 
výzev Evropského roku jazyků 2001 a následných doporu-
čení a usnesení se stal akční plán na léta 2004-6 Podpora 
jazykového vzdělávání a jazykové rozmanitosti (2003),57 
kde Evropská unie řeší, tváří v tvář rozsáhlému rozšíření 
mj. o Českou republiku, otázku efektivní komunikace oby-
vatel pěti set milionů Unie při východisku, že učení se ja-
zykům umožní jednotlivci lépe rozumět druhým a přispět 
k rozvoji sebe i společnosti v její vnitřní, mj. geografické 
členitosti; takto zaměřená „mnohojazyčnost“ („plurilin-
gvismus“ ve smyslu Společného evropského referenčního 
rámce) se v daném souboru opět výrazněji prosazuje jako 
politický koncept. Návazně na pravidlo volného pohybu 
osob se přitom v akčním plánu opět hovoří o lepších šan-
cí uplatnění člověka znalého jazyků, připomenuty jsou Li-
sabonská strategie z r. 2000 s její orientací na vzdělanostní 
společnost v Evropě a ekonomii založenou na znalostech, 
požadavky na zlepšování výuky jazyků. Jako některé starší 
dokumenty se akční plán staví proti – explicitně – pou-
hé angličtině. Unie formálně podporuje rovněž studium 
jazyků „menších“ států, jazyků regionálních a menšino-
vých – blížící se rozšíření se spojenou, neodmyslitelnou 
mobilitou představuje výzvu mj. jazykovou –, ale také řečí 
významných obchodních partnerů ve světě (hovoří se 
ovšem i o znakových jazycích).

Akční plán se zaměřuje na zlepšení evropské „mnohoja-
zyčnosti“ ve třech hlavních, opakovaně připomínaných, 
přitom však dosud omezeně reformovaných oblastech: 
na rozšíření celoživotního studia (alespoň dvou) jazyků na 
všechny občany, zlepšení výuky jazyků a – jako již Evrop-
ský rok jazyků 2001 – na širší prezentaci výše uvedeného 
a tvorbu obecného prostředí přátelštějšího k jazykům. Já-
dro politiky, tedy např. zabezpečení kvalitní výuky jazyků 
od raného dětství po dospělost přístupné pro všechny, sice 
zůstává úkolem členských států v duchu Amsterodamské  

a předchozích smluv, úspěchy některých z nich při její reali-
zaci jsou však vyzdviženy jako příklad. Podpora jazykového 
vzdělávání a jazykové rozmanitosti v této situaci opakuje, 
naléhavě explikuje a skrze příklady členských států vyzdvi-
huje známé cíle, k nimž směruje Unie i jejich zasazením 
do programů jako Socrates či Leonardo da Vinci anebo Ari-
ane a návazného Culture 2000 (zaměřeného od r. 1997 na 
podporu kulturní diverzity ve sféře umělecké spolupráce 
a překladů58). V oblasti metodologie a testování se pocho-
pitelně akční plán z r. 2003 odvolává na Společný evropský 
referenční rámec a Evropské jazykové portfolio: „Cílem není 
plynulost rodilých mluvčích, ale přiměřená úroveň v čtení, 
poslechu, psaní a mluvení ve dvou cizích jazycích jsou po-
žadovány spolu s mezikulturními kompetencemi a schop-
ností učit se jazyky s učitelem či samostatně“ (8). Konkrétní 
doporučení se zde týkají zintenzivnění jazykově a obsaho-
vě spojené výuky (CLIL), práce s novými médii (rozvoj dál-
kového učení), rozšíření výměn, tedy např. pobytu všech 
učitelů jazyků v příslušných zemích pro rozšíření jejich 
kompetencí (včetně pobytů pracovních na zahraničních 
školách) a zapojení těchto učitelů do sítí, zvláště pokud 
jde o menší jazyky ad.

II.4 Realizace závěrů z let 2001-3

Další obecné reformní dokumenty, které měly změnit 
organizaci Evropské unie, jak ji stanovila Amsterodamská 
smlouva, v otázce jazyků příliš nepokročily, ba proti mož-
nostem naznačeným r. 1997 se spíše obrátily do minulosti. 
Nedávno schválená Lisabonská smlouva (2009), vycháze-
jící z odmítnuté Evropské ústavy, hovoří mj. o inspiraci ev-
ropským kulturním odkazem a přání „prohloubit solidaritu 
mezi svými národy při respektování jejich historie, kultury 
a tradic“.59 V daném směru Unie „respektuje svou bohatou  

55|  <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=-
CELEX:32003G0118(01):EN:HTML>

56|  <http://eur-lex.europa.eu/pri/en/oj/dat/2002/c_142/
c_14220020614en00010022.pdf>

57|  <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=-
COM:2003:0449:FIN:EN:PDF>

58|  Jen v Evropském roce mezikulturního dialogu 2008 (viz II.5) 
bylo takto podpořeno 446 knižních překladů částkou cel-
kem 2,3 milionu eur. Zaslouží přitom pozornost, že žádosti 
se týkaly nikoli překladů do užívanějších jazyků jako angličti-
na či francouzština, nýbrž zejm. menších evropských jazyků 
(bulharština, slovinština ad.) a italštiny, <http://ec.europa.
eu/culture/our-programmes-and-actions/doc/Activity_re-
port2008%20final.pdf>.

59|  <http://bookshop.europa.eu/eubookshop/download.acti-
on?fileName=FXAC08115CSC_002.pdf&eubphfUid=57550 
9&catalogNbr=FX-AC-08-115-CS-C>



st
ud

ie

nulté číslo | prosinec 2009

Studie | pokračování ze strany 69

70

kulturní a jazykovou rozmanitost a dbá na zachová-
ní a rozvoj evropského kulturního dědictví“ (článek 3), 
ustanovujíc jazyková práva, např. obracet se písemně na 
specifikované instituce, podobně, jako to dříve stanovuje 
Maastrichtská smlouva, ba dokumenty ještě starší. Větší 
důraz na jazyky se v Evropské unii naproti tomu projevil 
v agendě Evropské komise: jeho nejnápadnějším výstu-
pem byly explicitní zapojení jazyků do portfolia komisaře 
pro školství a kulturu v rozšířené Evropské unii (místo ob-
sadil r. 2004 Slovák J. Figeľ) a posléze i tvorba zvláštního 
postu komisaře pro mnohojazyčnost (r. 2007 po zatím po-
sledním rozšíření Unie Rumun L. Orban). Promítly se i do 
dalších dokumentů. Takto, ovšem návazně na starší snahy 
před rozšířením Unie vznikla např. r. 2004 síť center pro 
jazykovou diverzitu.60 

Významný pro další léta byl zejm. metodický dokument 
Nová rámcová strategie pro mnohojazyčnost (2005),61 uví-
taný v rámci Lisabonské strategie Evropským parlamen-
tem.62 Také ten, navzdory v úvodu proklamované novos-
ti, vlastně navazuje na starší jazykovou politiku v Evropě 
a specifický je především svým expresivním důrazem 
na jazyk v soudobých zásadních politických smlouvách 
poněkud upozaděný („Jazyk bezprostředně vyjadřuje 
kulturu; je tím, co nás činí lidskými bytostmi a každému 
z nás dává pocit identity.“), přitom ovšem i cennými syn-
tetickými snahami pod sílícím heslem dalších let – mno-
hojazyčnosti (plurilingvismu). Přijatá opatření se tak snaží 
implementovat v nové šíři na Lisabonskou strategii, zdů-
razňuje přitom význam efektivity výuky jazyků a jejich ná-
sledného užití pro růst jednotlivců a kohezi společnosti. 
Právě snaha o rozpracování „mnohojazyčné ekonomie“ 
upoutá na Nové rámcové strategii nejvíce. Jazyky jsou pro-
středkem porozumění, rovněž s partnery ve světě, a takto 
ekonomicky významné nejen pro zaměstnance (jen 2 % 
pracujících v Unii žijí mimo svůj stát, řeči jsou navíc dů-
ležitým pracovním médiem), ale i často nerealizovaným 
potenciálem zvláště pro střední a větší firmy na poli od-
bytu, informovanosti zákazníků apod. (v daném směru 
na evropskou jazykovou politiku dále výrazně zapůsobi-
la studie CILT, národního centra pro jazyky Velké Británie 
Dopady nedostatku jazykových dovedností ve firmách na 
evropskou ekonomii /2006/ kvantifikující ztráty pro obchod 
dané nedostatečnou znalostí jazyků a vzhledem k nim 
nedostatečné strategie na straně firem;63 britská studie, na 
niž navázalo i Obchodní fórum pro mnohojazyčnost /2008/, 
akcentuje jazyky nad „pouhou“ angličtinu a vyzdvihuje 
zvláště význam studia velkých jazyků „nemnohojazyč-
ných“ států64). Finanční náklady mnohojazyčné Evropy 
spojuje s podstatou tohoto společenství, volá po šetrných 
modelech (otázka modelů pro překládání a tlumočení).

Nedostatky, pokud jde o vztah k jazykům, jsou v Nové rám-
cové strategii postupně poněkud překvapivě nalézány na 

všech stranách, zejm. ovšem – jak tomu bylo i dříve – států 
(v oblasti exportní politiky by měly např. více podporovat 
jazykové strategie firem). Dokument, připomínaje závěry 
z dřívějška (výuka v raném věku, výuka spojující obsah 
a jazyk, podpora vzdělávání učitelů apod.), vyzývá mj., po-
dobně jako už doporučení č. 1383 (1998) Parlamentního 
shromáždění Rady Evropy ad., k větší diverzifikaci výuky 
a vytvoření národních plánů vedoucích k podpoře mno-
hojazyčnosti zaměřené na široké spektrum jazyků. Starší 
přístup zde poněkud modifikuje, vrací se zpět k důrazu 
na mateřštinu, již by neměla jednoduše nahrazovat výuka 
např. v angličtině, jak se to v některých státech rozšiřuje. 
Plány na inovaci učebního zázemí modifikuje požadav-
kem vytvoření akademické disciplíny „mnohojazyčnost“, 
přičemž jí navrhuje některá témata, např. podporu polo-
automatických překladových systémů a strojového roze-
znání řeči (příznačnou otázkou mnohdy nepřehledných 
evropských opatření je, proč spíše nedoceňuje tradiční 
lingvistiku). V oblasti testování vyzývá k další, již pokročilé 
práci na Evropském ukazateli jazykových znalostí.

Zmíněný Evropský ukazatel jazykových znalostí, připravo-
vaný v rámci procesu Vzdělání a odborná příprava 2010, 
který vychází z Lisabonské strategie, se stal klíčovým pro-
středkem snahy aktivně řešit nedostatky v evropském 
jazykovém vzdělání, jeho kvalitu, dostupnost a diverzifi-
kovanost umožněním jejich přesnějšího popisu. „Pokrok 
při dosahování [...] cíle (znalosti dvou jazyků vedle ma-
teřského) lze měřit pouze použitím spolehlivých údajů 
o výsledcích vyučování a učení se cizím jazykům; tyto 
údaje se musejí zakládat na objektivním testování jazy-
kových schopností.“65 Jako metodické východisko Evrop-
ského ukazatele, který má standardně pojednávat mládež 
ve věku 15 let, si Evropská komise stanovila Společný  

60|  Později k tomu došlo ve spolupráci s projektem Mercator, 
srov. <http://www.mercator-research.eu/research-project 
s/mercator-network-project>.

61|  <http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/
com596_en.pdf>

62|  < h t t p : / / w w w. e u ro p a r l . e u ro p a . e u / s i d e s / g e t D o c .
do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0488+0+DOC+X-
ML+V 0//EN>

63|  <http://ec.europa.eu/education/languages/Focus/docs/
elan-sum_en.pdf>

64|  V textu Jazyky znamenají obchod, <http://ec.europa.eu/
commission_barroso/orban/docs/business_papers/davi-
gnon_ en.pdf>. Zájem např. o polštinu činí pouhých 2,67 % 
obchodních jazykových zájmů v Evropě. Na druhou stranu 
studie ovšem podává i realistický pohled na zájem o anglič-
tinu s přibližně čtvrtinovým podílem.

65|  <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=-
COM:2005:0356:FIN:CS:PDF>
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evropský referenční rámec pro jazyky Rady Evropy (kap. I.3): 
„Ten je již široce uznáván a používán v několika členských 
státech pro určení jejich vlastních měřítek v této oblasti.“ 
Pilotní akce při aplikaci Evropského ukazatele byla stano-
vena na r. 2007; později byla přesazena do širšího, přitom 
úspornějšího rámce,66 konkretizována a přesunuta na 
r. 2009 (testování má proběhnout na pěti nejčastěji vyu-
čovaných úředních jazycích Unie).67

II.5 Portfolio Evropské komise pro mnohojazyč-
nost

Přesto, že uvedení Evropského ukazatele jazykových zna-
lostí do praxe bylo odloženo, nelze říci, že jazyková poli-
tika Evropské unie v posledních letech ustrnula. R. 2007 
Evropská komise, rozšířená o komisaře pro mnohojazyč-
nost (L. Orban z nově přistoupivšího Rumunska s úkolem 
podporovat a udržovat jazykovou rozmanitost v Evropské 
unii a „určit, do jaké míry mnohojazyčnost přispívá k hos-
podářské konkurenceschopnosti, růstu a zaměstnanosti, 
celoživotnímu učení a mezikulturnímu dialogu, rozvíjení 
prostoru pro evropský politický dialog prostřednictvím 
komunikace s občany v jejich jazycích“68), vydala Zprávu 
o implementaci akčního plánu Podpora jazykového vzdělá-
vání a jazykové rozmanitosti z let 2004-6, jehož zásadním 
významem jsme se zabývali výše.69 Ta, více než tomu bý-
valo pravidlem dříve, hovoří o dosaženém pokroku („v dů-
sledku [...] iniciativ získaly podpora výuky jazyků, jazykové 
diverzity a mnohojazyčnosti jako celek ve značné míře 
politickou závažnost“: takto např. programy Socrates a Le-
onardo investovaly v letech akčního plánu 2004-6 o 66 % 
prostředků více než v letech 2000-2, mj. do přípravných 
jazykových kursů pro studenty vysílané do zahraničí, ale 
i do vzdělávání dospělých a projektů). Mnohojazyčnost se 
stala klíčovou oblastí, v níž se Unie může přiblížit svým 
občanům a jejich potřebám.

V důsledku akčního plánu z let 2004-6 byly přebudovány 
webové stránky Evropské komise s hlavními dokumenty 
a informacemi týkajícími se jazyků,70 vznikla řada studií, 
konferencí a workshopů a dalších akcí, při zásadním vý-
znamu začlenění jazykové problematiky jako jedné z pri-
orit do Programu celoživotního vzdělávání 2007-13, který 
integroval starší výměnné a vzdělávací programy.71 Rozší-
řila se podpora různých nevládních projektů, jako je dub-
linské Evropské centrum pro méně užívané jazyky, založené 
ovšem už r. 1984,72 anebo holandské nevládní vědecké 
a dokumentační středisko Mercator specializující se na 
regionální a menšinové jazyky v Unii od r. 1987.73 Jedním 
z hojně diskutovaných příspěvků k současné situaci je 
např. vystoupení skupiny intelektuálů kolem A. Maalou-
fa, podpořené Evropskou unií, Problém nebo příležitost? 
Jak by mnohojazyčnost mohla konsolidovat Evropu (2008, 

z r. 2007). Představuje koncept „osobního adoptivního 
jazyka“ zakládajícího síť bilaterálních vztahů vedle domi-
nantní angličtiny, který by měla Evropská unie v rámci 
své fundamentální politiky diverzity podporovat.74 Ma-
aloufova skupina podnětně pojednává mj. otázku mno-
hojazyčného evropského dialogu založeného na právech 
a povinnostech každého jeho účastníka jako cestu proti 
pocitu vyloučenosti národů a menšin, mj. i proti teroris-
mu, a v duchu novějších tendencí evropské politiky pře-
náší příslušný dialog i na vztahy Evropy a světa. Uvažuje 
i o novém institucionálním zabezpečení příslušné mno-
hojazyčnosti.

Zmíněná Zpráva o implementaci akčního plánu Podpora 
jazykového vzdělávání a jazykové rozmanitosti z let 2004-6 
osvětluje podobné cesty, kterými jednotlivé státy a další 
subjekty akční plán implementovaly, a projekty spoluprá-
ce. Např. v Belgii, České republice a Rumunsku nabízejí ně-
které univerzity nefilologické učební programy doplněné 
cizím jazykem, v některých případech zakončené i dvojím 
titulem. Tato kombinace rozdílných disciplín zvyšuje jazy-
kové kompetence a měla by připravovat i budoucí učitele 
obsahově a jazykově spojeného vyučování (CLIL). Výsled-
ky akčního plánu na léta 2004-6 v jednotlivých zemích 
přitom hodnotí Komise jako povzbudivé a zavazující do 
budoucna, ovšem opět odlišně zemi od země. Konkrétní 
rovinu dokumentu, navazující už na zadání akčního plá-
nu, umocňují zmínky o neúspěších v prosazování politiky 
mnohojazyčnosti: např. účastníci programu Comenius pro 
nižší školy (ve věku 14 – 19 let) se zdokonalovali, z důvodu  

66|  <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ
:C:2007:311:0013:0015:CS:PDF>

67|  <http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/
com184_cs.pdf>

68|  <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?referen-
ce=MEMO/07/80&format=HTML&aged=1&language=CS 
&guiLanguage=en>. Jak se zdá, od roku 2010 bude přísluš-
né portfolio, doklad soudobého zájmu o jazykovou proble-
matiku, opět spojeno s portfoliem pro školství a kulturu.

69|  <http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/
com554_en.pdf>

70|  <http://ec.europa.eu/education/languages/languages-of-
europe/index_en.htm> (22. 11. 2005 pak byl spuštěn Evrop-
skou komisí i populárněji zaměřený portál <http://europa.
eu/languages>).

71|  Viz kap. II.1 <http://eacea.ec.europa.eu/llp/ka2/key_activi-
ty_2_en.htm>.

72|  <http://www.eblul.org/>
73|  <http://www.mercator-research.eu/>
74|  <http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/maa-

louf/report_cs.pdf>. Z Čechů byl přítomen filozof J. Sokol.
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omezeně diverzifikované nabídky jazyků, převážně jen 
v angličtině. V oblasti studia vztahů mnohojazyčnosti 
a ekonomie vedle Zprávy o implementaci akčního plá-
nu Podpora jazykového vzdělávání a jazykové rozmani-
tosti přineslo nové podněty zejm. Obchodní fórum pro 
mnohojazyčnost (2008), rovněž s podporou Evropské  
komise.

V druhé polovině r. 2008, který byl vyhlášen Evropským 
rokem mezikulturního dialogu a vedl k četným pro-
jektům a setkáním zaměřeným mj. na menší jazyky,75 
přijala Evropská komise vedle kulturních ad. směrnic 
na základě svých závěrů z 22. 5. 2008 materiál Mnoho-
jazyčnost: evropský statek a sdílený závazek.76 Opakuje 
pojetí jazyků nejen jako definice osobních identit, ale 
i společného dědictví a mostu k vzájemnému porozu-
mění; důraz přitom klade na jejich praktický význam při 
zohlednění námětů Obchodního fóra (vlastně však už 
doporučení Rady ministrů Rady Evropy o moderních 
jazycích č. 6 /1998/ ad.): úspěšná politika mnohojazyč-
nosti může zvýšit zaměstnanost, zlepšit přístup obča-
nů ke službám a právům a přispět k solidaritě prostřed-
nictvím rozvinutého mezikulturního dialogu a sociální 
koheze. Naopak neúspěšná politika a přehlížení reality 
může prohloubit problémy v daných oblastech a Unii 
oslabit. Tímto praktickým rámcem se má řídit evropská 
politika mnohojazyčnosti. Hlavním cílem jazykové po-
litiky Unie má tedy být „zlepšit povědomí o hodnotě 
a možnostech jazykové diverzity Evropské unie a napo-
moci odstraňování překážek mezikulturního dialogu“ 
naplněním barcelonského požadavku Evropanů schop-
ných komunikovat v mateřštině a dvou cizích jazycích 
při další implementaci a rozvoji moderní metodologie 
(Společný evropský referenční rámec pro jazyky). Spojo-
vání cizích jazyků a odborné přípravy v budoucnu je 
jednou z hlavních cest, které mohou přispět k tomu, 
aby se mnohojazyčnost stala celospolečenským, mj. 
i obchodním konceptem. Přitom se vedle jiných do-
poručení v ekonomickém rámci oživuje regionální 
problematika, okolní, užívané jazyky by měly být „hod-
noceny výše“ (bod 4.1). Takto se vyslovuje i usnesení 
Evropské rady č. 2008/C320/01 o evropské strategii pro 
mnohojazyčnost, kde jsou příslušné výzvy, mj. potřeba 
podpory menších jazyků či jazykových strategií men-
ších a středních firem nebo překladu, specifikovány.77 
Jiným bodem, který začíná být v této době intenzivněji 
diskutován, je využití podobností mezi jazyky jednot-
livých rodin a skupin. Dále se rozvíjí zkoumání jazyků 
za využití nových technologií (otázky strojového pře-
kladu).78 Příslušné směřování bylo přitom v některých 
bodech podnětně zpochybněno.79

V Mnohojazyčnosti: evropském statku a sdíleném závaz-
ku se objevuje rozšíření evropské jazykové politiky do  

oblasti zahraniční politiky Evropské unie, učiněné v sou-
vislosti s Lisabonskou strategií, tedy snahou o tvorbu 
vůdčí vzdělanostní ekonomiky. „Jazyková diverzita se 
netýká pouze Evropské unie a naše zkušenost s respek-
továním diverzity a podporou jazykových dovedností by 
se mohla ukázat jako dobrý vklad pro naše vztahy s ji-
nými zeměmi.“ Jako pojítek s těmito zeměmi lze využít 
ovšem i evropských jazyků užívaných na jejich teritoriu, 
rozvoj unijních jazyků mimo Unii má být proto rovněž 
podpořen (příslušný bod opět rozpracovává usnesení 
Evropské rady č. 2008/C320/01, která vyzývá i ke spo-
lupráci s Radou Evropy a UNESCO na daném poli). Do-
sud vznikly společné deklarace Evropské unie a Indie  

75|  Rok 2008 byl vyhlášen Světovým rokem jazyků Organizací 
spojených národů <http://www.un.org/News/Press/docs/ 
2007/ga10592.doc.htm>

76|  <http://ec.europa.eu/commission_barroso/orban/news/
docs/press_release/080918_Multilingualism_an_asset_
for_Europe/COMM_PDF_COM_2008_0566_F_EN_COM-
MUNICATION.pdf>. K postavení mnohojazyčnosti v daném 
roce srov. úvod brožury Highlights of the European Year of 

Intercultural Diversity: „Jazykové dovednosti jsou v rozšířené 
Evropské unii stále důležitější. Jsou klíčovými faktory mezi-
kulturního dialogu. Učení se novému jazyku je příležitost 
k lepšímu rozumění příslušné kultuře a zásadní krok k ote-
vření se bohatství kulturní diverzity.“ <http://ec.europa.eu/
culture/key-documents/doc/eyid-highlights_2008_en.pdf 
Jazykový aspekt roku vyzdvihlo např. Rakousko>.

77|  <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?u-
ri=OJ:C:2008:320:0001:01:cs:HTML>. Rada zde vyzývá státy, 
aby „usilovaly o rozšíření výběru jazyků, jež jsou vyučovány 
na různých úrovních vzdělávání, včetně uznaných jazyků, 
které jsou méně používány, s cílem umožnit žákům volbu 
jazyka například s ohledem na osobní zájmy či na zeměpis-
nou polohu.“

78|  <http://cordis.europa.eu/fp7/ict/language-technologies/
home_en.html>

79|  Zejm. pokud jde o praxi (vztah velkých „pracovních“ jazyků 
a jazyků ostatních apod.). Evropský hospodářský a sociální 
výbor k tématu mnohojazyčnost vyjádřil riziko, že přehlí-
žení podobných otázek a konkrétních možností obyvatel 
a snah Evropské unie tváří v tvář jejich životním potřebám 
a vysoká míra abstrakce můžou vést k budoucímu rozča-
rování a vyzval k otevřenějšímu kladení významných otá-
zek, např. pro hodnotě, kterou jazyky pro Evropany mají 
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?u-
ri=OJ:C:2009:077:0109:01:cs:HTML>. Je ovšem třeba říci, že 
Evropská unie řadu z příslušných analýz provedla a nepo-
rozumění je zčásti komunikační, viz její odpověď <http://
ec.europa.eu/education/languages/pdf/com/inventory_
cs.pdf/>.
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a Evropské unie a Číny o spolupráci na poli mnohojazyč-
nosti (2009).80 V otázce významu jazykové problematiky 
pro politiku migrace klade nový důraz na osvojování si 
jazyků zelená kniha Evropské komise Migrace a mobilita 
(2008), která žádá umožnit dětem migrantů (a migran-
tům samým) osvojit si jazyk hostitelské země při me-
todicky specifikovanější podpoře jejich bilingvalismu.81 
R. 2009 vyšly i manuál týkající se soudních tlumočníků 
a mnohojazyčnosti a některé další texty82 a uskutečnily 
se konference a setkání věnované mnohojazyčnosti.83 
Dále se přitom rozvíjely programy jako Culture (vztaže-
ný i na klasické jazyky); Mládež v akci (2007-13) či soutěž 
Juvenes Translatores (od r. 2007)84 pomáhaly orientovat 
mládež.85 Evropská unie mimoto podporuje prostřed-
nictvím výše zmíněných programů některé nevládní or-
ganizace na nadnárodní a národní úrovni.86 Od r. 2007 se 
rozvíjí evropská digitální knihovna Europeana87 a součas-
ně další související projekty.

*

Otevřenost a nedořešenost jazykové politiky Rady Evropy 
a Evropské unie je do značné míry dána statutem těchto 
organizací a na druhé straně nutností její implementace 
členskými státy. Na daném obtížně přehledném poli se 
tak střetávají nejrůznější koncepty, přání a vůle realizovat 
opatření, socioekonomická a kulturní politika, rozdílný 
přístup jednotlivců a skupin ke kompetencím, zejm. po-
kud jde o vztah Evropské unie a členských států, které 
mají nicméně v oblasti implementace vzdělávací a jazy-
kové politiky rozhodující slovo. V úvodu jsme modelově 
pojednali slovenský jazykový zákon č. 318 (2009), neméně 
podnětný by ovšem byl z jiné strany případ Francie, o jejíž 
klíčové roli pro evropskou mnohojazyčnost byla několi-
krát řeč, a dále Německa.88 Značně podnětnou perspek-
tivu z hlediska vývojového můžou poskytnout i tradičně 
vícejazyčné státy Evropy jako Švýcarsko a Belgie apod. 
Jiný přístup k problematice nabízí studium rozdílného 
vnitřního modelu Rady Evropy a Evropské unie při jis-
tých paradoxech těchto organizací: zatímco Rada Evropy 
své pracovní jazyky rozšířila, různé unijní instituce počet 
svých úředních jazyků omezují.89 Tváří v tvář takto kom-
plikované situaci nepřekvapují kritické hlasy proti součas-
né jazykové politice,90 prezident Evropské jazykové rady 
W. Mackiewicz např. ironicky poukazuje na to, že přísluš-
ná jazykověpolitická sympózia často vedou k zatemnění 
celé problematiky (1999), a to i proto, že evropské heslo 
„jednota v rozmanitosti“ ukrývá nejedno tabu a skrytou 
rivalitu.91 Tento pokus o úvod do vývojové problematiky 
jazykové politiky Rady Evropy a Evropské unie vznikl proto 
s nadějí, že bude brzy rozšířen o další otázky.

Příloha   

Jazyková situace v Radě Evropy a Evropské unii v číslech

Rada Evropy sdružuje r. 2009 47 evropských a asijských 
zemí se zhruba 800 miliony občany (jde o všechny ev-
ropské státy kromě Běloruska, Vatikánu a šesti sporných 
území). Jejími úředními jazyky jsou angličtina a francouz-
ština a v obou těchto jazycích jsou vydávány oficiální do-
kumenty; Rada ovšem poskytuje tlumočení do němčiny,  

80|  <http://ec.europa.eu/commission_barroso/orban/docs/
CAB27_0402123101_001.pdf> a <http://ec.europa.eu/
commiss ion_barroso/orban/docs/JD_signed_EN.pdf>. Jak 
připomíná C. Huber, z žádného jiného kontinentu se do svě-
ta nerozšířilo tolik jazyků jako z Evropy, celkem jimi hovoří 
1,6 miliardy lidí (Huber 2008: 1).

81|  <http://ec.europa.eu/education/school21/com423_
en.pdf>

82| <http://ec.europa.eu/commission_barroso/orban/docs/Fi-
nalL_Reflection_Forum_Report_en.pdf>

83| <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?referen-
ce=IP/08/1631&format=HTML&aged=0&language=CS>

84| <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/
l_327/l_32720061124en00300044.pdf>

85| <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?referen-
ce=IP/09/1261&format=HTML&aged=0&language=CS&gu 
iLanguage=en>

86|  Pro oblast jazykového testování např. International Langua-
ge Testing Association, European Association for Language 
Testing and Assessment ad.

87|  <http://www.europeana.eu/>
88|  Tyto státy s „pracovními jazyky“ Unie zakoušejí na nadnárod-

ní úrovni, kde dominuje angličtina, podobné výzvy, kterým 
čelí jazyky menší (Huber 2008: 40n.).

89|  Srov. např. pět jazyků evropského Úřadu pro harmonizaci na 
vnitřním trhu (OHIM) zabývajícího se mezinárodní ochranou 
značek <http://oami.europa.eu/>. 

90|  Srov. pozn. 79.
91|  To se ovšem týká i jednotlivých projektů: v univerzitním pro-

jektu EuroCom, tedy evropského porozumění, v německo-
jazyčném prostředí, který se zakládá na požadavcích využít 
blízkosti jazyků uvnitř jednotlivých skupin pro jejich porozu-
mění, byla roku 2007 zvolena jako „základní“ jazyk pro poro-
zumění dalším slovanským jazykům ruština, třebaže lingvis-
ticky je méně vhodným východiskem k jiným slovanským 
jazykům než např. slovenština, ba je i jazykem státu mimo 
Evropskou unii <http://www.eurocomcenter.com/index2.
php?lang=uk&main_id=1>. V tomto směru by byla na místě 
vyšší míra koordinace jazykové politiky států se slovanskými 
jazyky v Evropské unii.
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italštiny a ruštiny jako pracovních jazyků, v případě po-
třeb i jiných řečí.92 Členské státy Rady Evropy užívají na 
svém území 40 úředních jazyků, které patří do pěti ja-
zykových skupin, indoevropské, ugrofinské, kavkazské, 
altajské, semitské (maltština); samostatným regionálním 
úředním jazykem je baskičtina.93 Encyclopedia of the 
Languages of Europe (2001) zahrnuje takřka 300 jazyků 
včetně jazyků zaniklých (celkem se v Evropě užívá asi  
3,5 % jazyků světa, Huber 2008: 12). Jak je patrné, po-
měrně vysoké procento jazyků Evropy je úředních. Vy-
soké procento jazyků je uznáno i jako menšinových. Sta-
tistiky k jazykové gramotnosti obyvatel Evropy podává 
poslední odstavec.

Evropská unie má r. 2009 27 členských států se zhruba 
500 miliony obyvateli a 23 úředních jazyků, mj. i irštinu 
a maltštinu. O těchto jazycích rozhodli občané prostřed-
nictvím svých států,94 Unie sama nemůže v současnos-
ti statut jazyků měnit a v tomto nic nemění ani nová 
Lisabonská smlouva. Kromě těchto jazyků je zde výše 
uvedenými konvencemi chráněno přibližně 60 jazyků 
menšinových a regionálních. Evropské úřední jazyky 
patří do tří skupin, indoevropské, ugrofinské a semit-
ské (maltština), Evropa má i tři abecedy, latinku, řeckou 
abecedu a cyrilici v Bulharsku. Řada z evropských jazyků 
hraje významnou roli ve světové komunikaci, anglicky 
hovoří 573, španělsky 352, portugalsky 182, francouz-
sky 131 a německy 101 milionu lidí, přičemž v přípa-
dě prvních tří jazyků se jen asi z deseti procent jedná 
o občany Evropy (Huber 2008: 1). Náklady na jazykovou 
politiku Evropské unie včetně překladů činí ročně 1.123 
milionu eur, tedy 2,28 eura na obyvatele Unie (údaj  
z r. 2005 před rozšířením Unie o Rumunsko a Bulhar-
sko).95

Podle průzkumu Eurobarometru z r. 200696 se dokáže  
56 % občanů zemí Evropské unie (průzkum se týkal 
i Bulharska, Rumunska, Chorvatska a Turecka) kromě své 

92|  Podobný model charakterizuje rovněž Organizaci spojených 
národů ad.

93|  Na ruském území se přitom vedle ruštiny užívá 27 jazyků, 
které jsou úřední v regionech, vedle dalších regionálních 
a menšinových jazyků. 

94|  Na základě dohody EU a španělské vlády jsou některé texty 
zpřístupňovány i v katalánštině, baskičtině a galicijštině.

95|  Jedná se o 1,05 % rozpočtu Evropské unie <http://europa.
eu/languages/cs/document/59>.

96|  <http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs 
_243_sum_cs.pdf>

V květnu 2009 přivítala Svatá Helena – česká vesnice v Ru-
munsku – zajímavou návštěvu. V doprovodu ředitelky 
Českého kulturního centra v Bukurešti Moniky Štěpánové 
do rumunského Banátu přijela česká režisérka Maria Pro-
cházková. Přijela přímo z Filmového festivalu evropských 
filmů v Temešváru, kde se účastnila promítání svého nové-
ho celovečerního filmu „Kdopak by se vlka bál“. Režisérka  
M. Procházková promítala svůj film ve Svaté Heleně dokon-
ce dvakrát, viděly ho téměř všechny místní děti. Po filmu 
následovala beseda, kdy se děti mohly ptát režisérky na 
okolnosti natáčení.

Protože setkání místních dětí a režisérky proběhlo v příjem-
né atmosféře, slíbila jim M. Procházková promítání dalších 
svých filmů. To se uskutečnilo na podzim, opět díky Čes-
kému kulturnímu centru v Bukurešti. Nový cyklus krátkých 
animovaných filmů „Evropské pexeso“ autorek M. Procház-
kové a M. Bergmannové do Banátu přivezl zástupce ředitel-
ky Českého kulturního centra pan Vít Prudil. Film se potom 
promítal ve Svaté Heleně a v Eibenthale. 

Film děti velmi vhodnou formou seznámil s některými důle-
žitými zajímavostmi v Rumunsku, České republice i v ostat-
ních zemích Evropské unie. Místní děti musely být při sledo-
vání velmi pozorné. Český komentář k jednotlivým filmům 
používal češtinu, na kterou děti krajanů nejsou ze svých 
rodin příliš zvyklé. Přesto se dětem filmy velmi líbily.        

Promítání českých 
filmů režisérky Marii 
Procházkové  
Mgr. Petr Skořepa 
krajanská komunita Svatá Helena, Rumunsko
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mateřštiny dorozumět také jiným jazykem (jde o deví-
tiprocentní nárůst proti r. 2001) a 28 % občanů dvěma 
jazyky.97 Nejrozšířenějším cizím jazykem je v těchto 
zemích angličtina, jíž hovoří 38 % jejich občanů (resp.  
51 % občanů společně s těmi, pro něž je angličtina rod-
ným jazykem) a jež jako nejužívanější cizí jazyk domi-
nuje v  65 % zemích. Následují němčina a francouzština  
(14 %, resp. 32 % a 26 %) a španělština (6 %, resp. 15 %). 
Zájem o jazyky v Evropě v současnosti roste a to zvláště 
a jednoznačně z důvodů pracovnímu uplatnění. V sou-
vislosti s rozšířením angličtiny nepřekvapuje, že 77 % ob-
čanů EU a uvedených zemí, jak uvádí Eurobarometr, se 
domnívá, že děti by se měly jako první jazyk učit právě 
angličtinu.98

Literatura:

BUßMANN, Hadumod 
2002 | Lexikon der Sprachwissenschaft (Stuttgart: Kröner)

ČADSKÁ, Milena et al. 
2005 | Čeština jako cizí jazyk. Úroveň A2 (Praha: MŠMT ČR)

HÁDKOVÁ, Marie et al. 
2005 | Čeština jako cizí jazyk. Úroveň A1 (Praha: MŠMT ČR)

HOLUB, Jan et al. 
2005 | Čeština jako cizí jazyk. Úroveň A1 (Praha: MŠMT ČR)

HUBER, Carina 
2008 | Mehrsprachigkeit in der Europäischen Union 
zwischen Politik und Markt (diplomová práce, Universität 
Wien)

MACKIEWICZ, Wolfgang 
1999 | „Das Siegel Europas“, Zeitschrift für Kulturaustausch 
1999, č. 1, s. 1-3

PRICE, Glanville 
2001 | Encyclopedia of the Languages of Europe (Oxford – 
Malden: Blackwell Publ.)

97| Nejlépe vybavenými národy, pokud jde o mnohojazyčnost, 
jsou Lucemburčané, Nizozemci a Slovinci, nejhůře Irové, Bri-
tové a Italové.

98|  Hlavní zdroje Evropské unie k jazykové situaci jsou <http://
europa.eu/languages> a <http://ec.europa.eu/education/ 
languages/languages-of-europe/index_en.htm>. Informo-
váním o jazykových inovacích se zabývají populární formou 
i některé další stránky, např. <http://www.linguaconnecti-
ons.eu/>. 

SHEILS, Joe 
1988 | Communication in the Modern Languages Classro-
om (Strasbourg: Council of Europe)

SIGUAN, Miguel 
2001 | Die Sprachen im vereinten Europa (Tübingen: Stuaf-
fenburg, přel. S. P. Belmonte)

SPOLEČNÝ EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC 
2001 | Společný evropský referenční rámec pro jazyky (Olo-
mouc: Univerzita Palackého), přel. J. Ivanová et al.

TRIM, John 
1996 | „Modern languages in the Council of Europe“, Lan-
guage Teaching 29, 1996, č. 2, s. 81-85

Poslední říjnový týden měli krajané v Čechohradě možnost 
zhlédnout výstavu 91 let od vzniku Československé re-
publiky s informacemi o Rakousku-Uhersku, I. světové válce,  
T. G. Masarykovi a jeho spolupracovnících E. Benešovi  
a M. R. Štefánikovi. Nechyběly ani peníze a poštovní známky 
z první republiky, státní symboly bývalého Československa 
a medaile Čechů legionářů, kteří bojovali v zahraničí proti 
Rakušanům a jejich spojencům. Výstavou provázely samy 
děti a setkala se s velkým zájmem široké veřejnosti.

28. října 2009 se v Čechohradě uskutečnil koncert k 91. vý-
ročí samostatné ČSR a 20. výročí činnosti Čechohrad-
ské hudby – folklorního souboru dospělých. 

91 let vzniku 
samostatné ČSR 
Mgr. Eva Řezníčková 

krajanská komunita Čechohrad, 

Ukrajina Pryvít
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V loňském roce rozšířilo nakladatelství Klett svou nabídku 
učebnic cizích jazyků o příručku pro studenty–cizince učí-
cí se česky s názvem Desetiminutovky. Čeština pro cizince. 
V letošním roce se k této publikaci připojila další kniha pro 
výuku češtiny pro cizince Na cestě za češtinou. Obě učeb-
nice si kladou za cíl nabídnout učitelům doplňkové mate-
riály k již stávajícím metodám a obě také spojuje podobný 
autorský kolektiv vedený Hanou Andrášovou. Na interne-
tových stránkách nakladatelství je uvedeno, že učebnice 
je určena „těm, kteří již dobře ovládají cizí jazyk (úroveň 
B1) a kteří si chtějí udržovat a prohlubovat své znalosti, 
a to rychlou a zábavnou formou“. V úvodu příručky autor-
ky uvádějí, že oddíl v poslední části knihy nazvaný Firemní 
komunikace je určen těm studentům, kteří potřebují češti-
nu ve výkonu své profese. 

Desetiminutovky jsou publikací menšího formátu a čítají 
zhruba 80 různých typů cvičení na opakování gramatiky, 
slovní zásoby a na doplnění informací k českým reáliím. 
V poslední části učebnice je připojeno řešení všech cviče-
ní. V obsahu jsou kratičké lekce očíslovány (1–50;  každá 
lekce obsahuje 1–3 cvičení) a jsou označeny názvy infor-
mující o tom, čeho se daná lekce týká, např.: Ten, ta, to; 
Rychlý, rychlejší nebo nejrychlejší; Jídelní lístek; Vánoce I.; Fir-
ma prosperuje I. Poté následuje informace, na co je lekce 
zacílena: gramatika, slovní zásoba, reálie, práce s textem 
či psaní. Lekce 1–39 jsou zaměřeny jak na běžná téma-
ta (jídlo, automobil, dovolená ad.), tak na témata, která 
v učebnicích pro cizince nalezneme méně často (pes 
jako domácí zvíře apod.). Objevují se v nich také lexikál-
ní cvičení na homonymii (Jedno slovo – několik významů),  
popř. mezijazykovou homonymii (Faux amis?), nebo na 
zkratky. Lekce 40–50 se věnují firemní komunikaci (nabíd-
ka, nákup, poptávka, inzeráty ad.).

V učebnici najdeme pestrý výběr typů cvičení: doplňova-
cí, přiřazovací, kvízy, křížovky, přesmyčky, asociační cviče-
ní, popisy obrázků. 

Desetiminutovky poslouží učiteli češtiny pro cizince jako 
vhodné doplnění probírané látky nebo její opakování zábav-
nou a živou formou. Přestože autorky v úvodu určují materiál 
studentům na úrovni B1, lze velké množství cvičení z učeb-
nice zařazovat již do výuky začátečníků a mírně pokročilých 
(A1-A2): cvičení na rody substantiv (s. 7), měsíce (s. 14), geni-
tiv sg. (s. 34), adjektiva a jídlo (s. 44) ad. Úrovni B1 pak odpo-
vídají cvičení z oddílu Firemní komunikace a přibližně třetina 
cvičení předcházejícího bloku. Uživatel by jistě uvítal, byla-li 
obtížnost cvičení uvedena také v obsahu. Pro lepší orientaci 
by také bylo vhodné cvičení rozčlenit do tematických bloků, 
pod některými názvy v obsahu si jen ztěží dokážeme před-
stavit, čeho se lekce gramaticky nebo lexikálně týká (Kostely 
v ČR – gramatika). V řazení cvičení je sice možné vysledovat 
snahu o nárůst obtížnosti cvičení, na druhou stranu je však 
v úvodním textu také zdůrazněno, že cvičení je možné dělat 
v jakémkoli pořadí, nebylo tedy primárně nutné řadit cvičení 
dle náročnosti. Ať už lektor, nebo student by jistě uvítali, kdy-
by si mohli dle obsahu zvolit, čemu by procvičování chtěli 
věnovat a na jaké úrovni obtížnosti. 

Přesto zůstává učebnice Desetiminutovky. Čeština pro cizin-
ce vítaným doplněním hodin češtiny jako cizího jazyka díky 
nápaditosti autorek při tvorbě cvičení a rovněž díky téma-
tům v dosud vydávaných učebnicích pro cizince sporadicky 
zpracovaným. Patří do skupiny těch doplňkových materiálů, 
jež v lingvodidaktice češtiny pro cizince zatím chybí. Pokud 
by se objevila její rozšířená a systematičtější verze, našla by 
záhy své místo v hodinách češtiny pro cizince. 

Hana Andrášová a kol. 
Desetiminutovky. Čeština pro 

cizince.  
Praha: Klett, 2008, 139 s.

Desetiminutovky. 
Čeština  
pro cizince
Mgr. Jana Šnytová 
lektorát Lublaň, Slovinsko
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Cizinci v Praze je další v řadě inspirativních učebních 
pomůcek M. Vonkové určených vesměs pokročilým stu-
dentům češtiny jako cizího jazyka. V předchozích Kdo se 
směje, rozumí (2000) a Fejetony, eseje, komentáře k život-
nímu stylu v České republice (2003) zpřístupnila autorka, 
v současnosti lektorka češtiny na Ekonomické univerzitě 
ve Vídni, zájemcům zábavnou formou a přitom dobře 
strukturovaně především živou slovní zásobu, frazeolo-
gii a idiomatiku vyšších úrovní Společného evropského 
referenčního rámce. Jak je zřejmé z předmluvy, o totéž, 
v rámci jazykového systému, usiluje M. Vonková také 
zde: „předkládá studentům a vyučujícím [...] alternativu 
oživení vyučovacího procesu, rozšíření lexika [...], ne-
mentorského procvičování gramatických struktur a [...] 
prohlubování znalostí... českých reálií, opřenou o [...] 
aparát [...] poznámek a vysvětlivek“ (4).

Cizinci v Praze se k uvedeným kompetencím obracejí 
novátorsky formou divadelní hry o třech aktech cíle-
ně zaměřené na zahraniční studenty češtiny. Vyprávějí 
o dvou mladých newyorských párech, které se po roz-
chodu sejdou opět v Praze, kde muži začínají studovat 
češtinu a kam na své cestě po Evropě dorazí i dívky. Tato 
zápletka ovšem stojí spíše v pozadí: didakticko-literární 
dílo M. Vonkové se soustřeďuje více než na osudové dra-
ma na jazyk modelových situací, kterými v životě pro-
cházejí reální studenti češtiny. Od běžných situací jako 
seznamování se, nakupování či komunikace v restau-
raci přechází až k natolik speciálním, jako je rozhovor 
o milostných patáliích a vyjádření účasti anebo naopak 
flirt; autorka věnuje pozornost také frazeologii z oblasti 
učebního procesu.

Silnou stránkou starších učebnic M. Vonkové byl smysl 
pro mluvený jazyk a frazeologii, jejichž komplexní zpro-
středkování patří k hlavním úkolům učitele pracujícího 
s pokročilejšími studenty. Upoutaly uspořádáním výkla-
du, které usnadnilo učiteli sledovat a kontrolovat postup 
studentů. Kdo se směje, rozumí a Fejetony, eseje, komentáře 
přitom prozrazovaly i vlastní zájem M. Vonkové o češtinu 

a její možnosti a takto mohly dvojnásob oslovit studen-
ty samé. Podobně i Cizinci v Praze jsou plni živé, indivi-
duálně užité frazeologie, namátkou: „no můj bože, zboř 
se světe, ten váš povedený spolek, mohla by vám stačit 
káva, ať si zakmitá, jen klid, to už stačí, v restauraci jsem 
jak doma, s vámi se tu nasmějem(e), to jsem (to) zase 
chyt(l), přejete si?, já bych prosila...“ (vše str. 50).

Přirozenou otázkou je, budou-li učitelé jazyků ochot-
ni nastudovávat se studenty obsáhlou hru celou a jak jí 
případně jinak v její rozmanitosti využijí. Cizinci v Praze 
ovšem mohou obohatit hodiny dobře i jako jejich sou-
část, podklad ke scénkám, improvizacím apod.: využití hry 
usnadňuje více či méně zřetelná struktura vázaná ke ko-
munikačním situacím (ve třetím dějství se přitom autorka 
obrací k výkladu českých historických reálií). Např. z ob-
lasti stravování se v textu uceleně objeví vedle výše uve-
dených frází mj.: „k tomu ještě něco, mohu doporučit náš 
koláč jako od maminky, hned vše přinesu“ ad.  Frekvento-
vaným, vhodně využitým postupem je přitom spojování 
synonym a výklad některých obratů: „Fredddy: To budou 
u vás všichni čumět! / Učitel: Chcete říct, že se budou di-
vit, že budou zírat, obdivovat...“ (24).

M. Vonková, která už v souboru Kdo se směje, rozumí, při-
stoupila k učební pomůcce vskutku komplexně a dopl-
nila ji vlastními anekdotami a ilustracemi, uchopila také 
v Cizincích v Praze své dílo na vyšší úrovni, než činí běž-
né učebnice, totiž literárně. Některé dialogy působí jako 
z klasiků (k podobnému divadlu se autorka ostatně hlásí v 
předmluvě): „tvůj milionář mít svatbu může, / však jenom 
sám – bez nevěsty!“ (16). Kdo vyhledává takovýto hu-
mor a konverzační jemnosti, bude mít vícero příležitostí 
se s ním setkat. Určitá literární nevěrohodnost je naopak 
ospravedlněna účelem a orientací hry na studenty kon-
frontované s českými reáliemi (např. na str. 11, kdy ame-
rický student v New Yorku doporučuje svému příteli, který 
chce spáchat sebevraždu, skok z Nuselského mostu).

V souladu s danou tradicí a jako ozvláštnění napsala  

M. Vonková 
Cizinci v Praze aneb Putování cizinců za češtinou  

a putování mladých lidí za láskou. 
Praha: Karolinum 2007

Cizinci v Praze
Mgr. Dalibor Dobiáš, Ph.D. 
lektorát Pisa, Itálie
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autorka Cizince v Praze ve verších, ba rýmovaně. Po este-
tické stránce zde text působí často i na českého čtenáře, 
zvláště ve svých komediálních výstupech („Ceny rostou 
a co platy, zeptejte se mého táty“ /51/). Rýmování a urči-
tá – bohužel nepříliš důsledná – rytmizace přitom vedly 
autorku k četným inverzím, jež ovšem nejsou na závadu. 
Některé sice připomenou 19. století, většinou však působí 
přirozeně a dokládají studentům výrazové možnosti češ-
tiny a aktuálního větného členění, např. „slečny si budou 
ještě přát?“ (36). Spornou otázkou je tu snad jen zařazení 
původních písní M. Vonkové do díla, které mohly být na-
hrazeny některými tematicky blízkými, přitom do české 
kultury výrazněji integrovanými hity.

Cizinci v Praze vedle selektivního průchodu komuni-
kačními situacemi nabízejí, jak řečeno, zprostředkování 
českých reálií, zejm. historických. Hra je přitom mnohde 
žertovně nastavena vůči stereotypům: „Prý je to [Nuselský 
most] vážně most sebevrahů! / Tak navštívíme město Pra-
hu!“ (11). Lze očekávat, že většina studentů podobný tón 
uvítá, u jiných může naproti tomu vyvolat rozpaky dané 
odlišnou kulturní zkušeností. Učitel by měl být připraven 
reagovat na podobné situace a pojmout a vykládat je, 
nejspíš i za pomoci dalších pomůcek, jako jeden z cha-
rakteristických rysů české literatury a kultury. Studenti 

na úrovni pokročilých budou podobné komunikaci jistě 
otevřenější, než by byli začátečníci, a s ohledem na pří-
slušnou cílovou skupinu se jeví dané řešení opět na místě 
(část reálií bude studentům známa).

Inspirativní využití literatury je jednou z otevřených cest 
při výuce češtiny pro cizince. K osobnostem, které oce-
nily příslušné možnosti divadelních her, nepatřil nikdo 
menší než básník a nositel Nobelovy ceny Josif Brodskij. 
Přes menší připomínky je proto třeba výrazně uvítat české 
angažmá na daném poli, novátorství a komplexnost díla, 
tím spíše, že v zahraničí se jedná o rozšířenou a propraco-
vanou metodu výuky (srov. např. irsko-německý časopis 
Scenario věnovaný dramatu a divadlu ve výuce jazyků). 
Cizinci v Praze jsou dobrou inspirací a můžou přímo i ne-
přímo oživit nejednu hodinu češtiny pro cizince.
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