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Nová petrohradská učebnice češtiny

Jiří Hasil
Ústav bohemistických studií, FF UK v Praze
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MOKIJENKO, Valerij M. – STEPANOVA, Ljudmila I. (2010): Češskij jazyk. Učebnoje posobije 
po razvitiju reči. Moskva: KARO, 242 s. ISBN: 978-5-9925-0561-0

V roce 2010 vydalo ruské nakladatelství KARO učební příručku nazvanou Češskij jazyk. 
Učebnoje posobije po razvitiju reči. Jejími autory jsou přední petrohradští bohemisté Valerij 
Mokijenko a Ljudmila Stěpanovová.

Učebnice je určena, jak se můžeme dočíst ve stručné předmluvě, především vysokoškol-
ským studentům bohemistiky a má jim napomoci zdokonalit se v komunikaci v českém jazyce 
v běžných situacích. Proto je zaměřena na rozvoj mluvních dovedností a věnuje zvýšenou 
pozornost rozšiřování slovní zásoby, zautomatizování frází a osvojení ustálených slovních 
spojení. Proto má velká část textů i dialogický charakter. Kniha nemá charakter soustavné 
učebnice českého jazyka, je „pouze“ konverzační příručkou. I když se autoři nikde neodvo-
lávají na Společný evropský referenční rámec pro jazyky (ostatně na východ od slovenských 
hranic to ani dnes nebývá běžné), můžeme odhadovat, že je tato konverzační příručka určena 
studentům, kteří ovládají mluvený český jazyk přibližně na úrovni B1. Po zvládnutí učebnice 
by měli dospět na úroveň B2.

Kniha se skládá ze tří částí: 1. gramatický přehled, 2. dialogy a cvičení a 3. materiály pro 
samostatnou práci (slovní zásoba a texty). Druhá a třetí část se dále člení do deseti lekcí.

První část podává na osmadvaceti stranách stručný přehled české gramatiky – najdeme 
zde stručné poučení o fonetice a fonologii češtiny (výslovnostní cvičení příručka neobsahuje) 
a komentované tabulky české morfologie. Autoři volí pro substantiva tradiční české vzory 
(s výjimkou vzoru pán, který je nahrazen vzorem student). U vzoru žena uvádějí jako podvzor 
slovo skice (sic!) a u vzoru moře podvzor bojišt (sic!); na mysli mají nepochybně substantiva 
skica a bojiště. Slovesa dělí do pěti tříd a uvádějí následující vzory: 1. třída: bere, maže, peče; 
2. třída: tisknout (od druhé třídy uvádějí vzory v infinitivu); 3. třída: kupovat; 4. třída: prosit, 
sázet a 5. třída: dělat. Syntaktické poučení cela chybí. Už z rozsahu první části je patrné, že má 
ryze informativně přehledový charakter a není a ani nechce být ucelenou gramatikou češtiny. 
Autoři se zde krátce zmiňují o hlavních rysech české výslovnosti a v tabulkách podávají přehled 
o skloňování základních substantivních a adjektivních vzorů a časování sloves (výjimkám, 
různým nepravidelnostem a dubletním tvarům se autoři nevěnují).

Druhá část je tvořena deseti tematicky zaměřenými lekcemi, které obsahují úvodní dialo-
gické texty, slovní zásobu, další texty (často humorné) a řadu různorodých cvičení – trans-
formačních, doplňovacích, drilových i překladových. Další úkoly podněcují k tomu, aby stu-
denti mezi sebou komunikovali a sami produkovali české komunikáty. Cvičení jsou nápaditá 
a osvědčená; nepochybně vycházejí z vlastní pedagogické praxe autorů učebnice. Témata lekcí 
jsou sice tradiční, ale pro studenty stále aktuální a potřebná: posluchárna, kolej, byt, rodina, 
čas, roční doby, univerzita, město a doprava, nemoc a oblečení.
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Dialogy jsou typicky učebnicové – autoři je píší spisovnou psanou češtinou, vedle knižních 
tvarů (rád vám pomohu; také se už nemohu dočkat; opakuji si) užívají ojediněle i tvarů hovo-
rových (děcák = dětský pokoj) a obratů moravských (má 45 let; děcka), které ale nijak neko-
mentují. Slovní zásoba příručky je až na výše uvedené výjimky spisovná; poučení o stratifikaci 
češtiny a obecné češtině či dialektům se učebnice nevěnuje. Ke kladům příručky nepochybně 
patří fakt, že slovní zásoba je prezentována především v kontextech nebo v ucelených frázích. 
Dialogy jsou ale „nemluvné“ a navíc nereálně poučující. V tomto ohledu se ale tato učebnice 
neliší od většiny učebnic češtiny pro cizince.

Třetí část navazuje tematicky na druhou. Každá lekce této části je tvořena rozšiřující slovní 
zásobou a monologickými texty, převážně autentickými, a ukázkami z české literatury. Setkáme 
se zde nejen s českou poezií (Neruda, Seifert, Branislav, Toman, Machar, Nezval, Vrchlický, 
Hora, Mácha), ale i s texty publicistickými a populárně odbornými. Část textů, které seznamují 
studenty s českými a ruskými reáliemi, pochází z pera autorů učebnice. Texty vedou studenty 
ke kritickému vnímání předkládaných faktů a motivují k diskusi o nich.

K nepochybným přednostem petrohradské učebnice patří to, že klade důraz na běžně 
užívanou českou frazeologii, na valenci a kolokabilitu české slovní zásoby a že upozorňuje 
na zrádnost česko-ruské mezijazykové homonymie. Zcela výjimečně se zde setkáváme s ur-
čitými nepřesnostmi, např. čidla dotyku (místo čidla hmatu), tabletky od bolesti hlavy (místo 
proti bolesti / na bolest), plytký talíř (místo mělký), vyskočím z lůžka (místo postele), celý 
život mu uteče marně apod. Tyto nedostatky, stejně jako nedokonale provedená korektura, 
padají ale na vrub rodilé mluvčí (Milena Machalová z Univerzity Palackého v Olomouci), 
která prováděla jazykovou redakci české části učebnice.

Bohužel i při letmém pročítání učebnice zaznamenáme nedostatky v označování kvantity, 
písařské překlepy a setkáme se i s obraty zcela nesrozumitelnými (např. na s. 110: „... každá 
katedra má také vlastní knihovnu, kde mimo učebnice si může student půjčit kromě učebnic 
i různé slovníky si student“).

V několika případech autoři učebnice při formální simplifikaci a zkracování některých 
autentických textů docílili toho, že se text stal obsahově nelogickým a nic neříkajícím.

Konverzační příručka neobsahuje pracovní sešit, opakovací cvičení, kvízy, dotazníky, ne-
obsahuje ani klíč ke cvičením a ani metodického průvodce pro učitele (součástí konverzačních 
příruček tyto součásti ale obvykle nebývají), není proto určena k samostudiu. Je koncipována 
tak, aby doplňovala soubor učebnic českého jazyka, které se na ruských vysokých školách při 
výchově bohemistů užívají.

I přes tyto výše uvedené marginální výtky je možno novou petrohradskou učebnici češtiny 
považovat za přínosnou a zdařilou. K již uvedeným kladům je třeba připočíst i důraz na sezná-
mení s českými reáliemi vnějšími i vnitřními (lingvoreáliemi) a na jejich konfrontaci s reáliemi 
ruskými. Z celé učebnice cítíme, že její autoři měli při psaní neustále na mysli konfrontační 
pohled na češtinu a ruštinu jako na dva blízce příbuzné jazyky. Učebnice tak zcela cíleně 
vede studenty k tomu, aby si systematicky rozšiřovali svou slovní zásobu a systematicky si 
budovali svou komunikativní kompetenci, a to s akcentováním kompetence sociolingvální.

Zkušeným bohemistům s bohatými dlouholetými pedagogickými zkušenostmi, V. Moki-
jenkovi a L. Stěpanovové, patří za její vydání upřímný dík. Ať jejich učebnice dobře slouží 
mladým ruským bohemistům!


