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SERR a vyučování češtiny na Moskevské vysoké škole mezinárodních vztahů (MGIMO) 

 

Tématu efektivity jazykového vzdělání se na Moskevské vysoké škole mezinárodních vztahů 

(MGIMO) vzhledem k jejímu profesnímu zaměření vždy věnovala značná pozornost. 

V posledních deseti letech po připojení naší školy k Boloňskému procesu vzrostly snahy o 

standardizaci studijních programů cizích jazyků, jazykových kurzů, učebních  a zkušebních 

materiálů s cílem co nejlépe připravit studenty a později i absolventy na stáže a postgraduální 

studium na zahraničních školách, účast na mezinárodních konferencích a dalších podobných 

akcích a hlavně na práci v zastupitelských úřadech RF a mezinárodních společnostech, jež 

působí v naší zemi. Vzhledem k tomu je Společný evropský referenční rámec pro jazyky a na 

jeho základě vzniklé popisy jednotlivých úrovní pro češtinu, stejně jako i nové učebnice 

vycházející z jeho principů, modelové testy pro jednotlivé úrovně, ale i další práce převážně 

českých kolegů nesporně velkým přínosem k výuce češtiny jako cizího jazyka také pro 

zahraniční učitele češtiny a hlavně pro cizince, kteří se češtinu učí. 

MGIMO jako škola s více než šedesátiletou tradicí vyučování cizích jazyků včetně češtiny má 

velké zkušenosti v jazykovém vzdělávání studentů a své v praxi osvědčené didaktické přístupy a 

metody. Při tom že utváření jazykové způsobilosti a formování komunikativní kompetence vždy 

bylo a je těžištěm a cílem celého vyučovacího procesu,  otázky – co a jak učit, v jaké míře 

prezentovat gramatiku, slovní zásobu, rúzné útvary národního jazyka podle kterých učebnic a 

učebních materiálů, jak hodnotit dosaženou úroveň ap. vždy zůstávaly ve středu naší pozornosti. 

V této souvislosti byl pro nás Společný evropský referenční rámec pro jazyky nejenom inspirací 

k sebezdokonalení, ale i jistým potvrzením správnosti, můžeme-li tak říct, uplatňovaných 

postupů a celkového ducha našeho úsilí. 

Nicméně některá krutéria a požadavky SERR mají své zvláštnosti při realizyci programových 

cílů a potřeb našeho jazykového vzdělávání. Je to dáno především těmito skutečnostmi: 

-  hlavním cílem výuky je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků ovládajících komunikační, 

informační, sociokulturní a odbornou kompetenci, 

- výuka českého jazyka probíhá mimo historické území češtiny a je realizována nerodilými 

mluvčími, 

- vyučovaní studenti jsou z větší části rodilými mluvčími blízce příbuzného slovanského jazyka 

(ruštiny), 

- značná délka a kontinuálnost bakalářského studia (čtyři roky – cca. 1300 vyučovacích hodin a 

stabilní složení skupin studentů). 

Nyní bychom se podrobněji zastavili u přístupů k implementaci Rámce, které vyplyvají z výše 

uvedených skutečností a ovlivňují cíle, obsahovou náplň a hodnocení dosažené úrovně na 

jednotlivých etapách vyučování. 

V rámci bakalářského studia předpokládá výukový program cizího jazyka dvě etapy – obecnou a 

základní. Obecný kurs se skládá ze čtyř semestrů (1. – 2. ročník) a klade si za cíl osvojení 

jazykového materiálu a získání receptivních a produktivních řečových dovedností na úrovni B1. 

Přitom ke každému semestru je byť poněkud formálně přiřazena příslušná refereční úroveň: 

první semestr - A1, druhý semestr – A2, třetí a čtvrtý – B1. Ve skutečnosti však dvě podprahové 

úrovně nejsou pro nás docela relevantní, nebo přeněji řečeno uplatňujeme je s ohledem na naše 

podmínky. Rezignace na flexi, určitá „bezgramatičnost“ těchto úrovní, ba i nepřesnost v užívání 

jazykových prostředku jsou v rozporu s konečným cílem jazykového vzděláni na MGIMO, 

předpokládajícím dokonalé ovládání sociolingvální a sociokulturní kompetence a navíc získání 

dvou dalších pro nás nezbytných a programově deklarovaných dovedností, jimiž jsou překlad a 
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tlumočení  jak z cizího jazyka do mateřského, tak i obraceně. A proto gramatickému učivu při 

vytváření všech druhů dovedností věnujeme prvořadou pozornost. Nespoléháme jenom na běžné 

gramatické prostředky a vzorce, které jsou součástí pamětně osvojeného repertoáru, nýbrž 

systematicky a cílevědomě procvičujeme komunikativně pojatou gramatiku, dokonce při 

probírání některých témat se obrácíme ke odmítanému V.Šmilaierovi (a to už nemluvíme o 

scriptu „Cvičení z české mluvnice“ A.Trnkové, bez nějž si zvládnutí češtiny studenty-cizinci ani 

nepředstavujeme. Možná na počáteční etapě způsobí důraz na gramatiku určité „zaostávání“ 

studentů v produktivních dovednostech, na pokročilejších etapách se však bohatě vyplatí. 

Absence solidní gramatické baze se stává bariérou na pozdějších etapách jazykového vzdělání 

při ziskávání patřičných komunikativních kompetencí. Z našich zkušeností vyplývá, že 

gramaticko-překladová metoda není překážkou k realizaci činnostně orientovaného vyučování, 

navíc přispívá k prvotnímu formováni překládatelské a tlumočnické kompetence. Co se týče 

úrovně B1, je v našich podmínkách mnohem aplikovatelnější a její hlavní principy, 

t.j.autentičnost, kontext, interaktivní přístup, zaměření na studenta, tvoří základ druhé části 

obecného kursu a celého procesu výuky. Prohlubují se hlavní dovednosti (poslech, čtení, 

mluvení a psaní), používá se dost autentických materiálů čerpaných z Internetu.Velice obohatily 

naši výuku nové učebnice pro úroveň B1 (např., M. Kestřánková, L.Kopicová, Šnajda: Učebnice 

češtiny pro cizince, L.Holá, P.Bořilová: Česky krok za krokem 2).  

Při hodnocení obecného kursu vcelku vycházíme z principů referenčního rámce, také se zkoušejí 

hlavní dovednosti, ale zpracováváme k tomu vlastní zkušební materiály, jejichž součástí je vždy 

překlad jak z češtiny do ruštiny, tak i obraceně. Pomocí překladu se zkouší pochopení, 

cizojazyčného textu, ale také lingvistická, sociolingvistická a pragmatická kompetence. 

Neuplatňujeme naopak úkoly typu výběr z více možností či výběr správné varianty, nebo 

přiřazování ap. z důvodu jednak jejich zbytečnosti při vyučování na základě stejného mateřského 

jazyka, jednak proto, že při sestavování několika variant odpovědi nerodilým mluvčím existuje 

riziko neadekvátního použití jazykových prostředků. 

 

 

All-European Foreign Languages Competences In Teaching Czech Language In MGIMO 

 

Over the last decade efforts to unify standards of foreign languages teaching have also been 

made in Russia. Oriented at teaching foreign languages for practical purposes,  MGIMO 

(Moscow State Institute Of International Relations) is one of the first higher educational 

institutions that joined the Bologna process. Indeed, many steps have been made in that 

direction: programs of foreign languages teaching have been modified, special new programs 

dealing with specific linguistic aspects appear (linguistic country studies, professional 

translation and interpretation courses etc.), new materials for studies are published. An attempt 

to accede to the European standards of mastering a foreign language is sometimes explicitly 

declared. However, goals as well as conditions of language learning in our institute differ much 

from those laid down in “all-European competences”. Our presentation is devoted to possible 

ways and limitations of using European standards in teaching Czech (testing) and assessing 

student’s knowledge in training non-linguistic specialists in Bohemian studies.         

 

 


