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Čeština je jedním z bezmála 60 cizích jazyků, jež se vyučují na naší univerzitě, která 

zabezpečuje vzdělání budoucích profesionálů ve sféře mezinárodních vztahů – diplomacii, 

mezinárodním obchodě, právnických firmách, masmédiích, orgánech státní správy ap. Při tom, 

že naše škola je školou nefilologického zaměření a cizí jazyky se vyučují jako aplikovaná 

disciplína, studium cizích jazyků má u nás značnou hodinovou dotaci a tvoří přes čtvrtinu celého 

studijního programu. V rámci osmi semestrů čtyřletého bakalářského programu na cizí jazyk, 

jenž se vyučuje tak zvaně „jako první“ připadá 1360 hod.,  tzv. „druhému jazyku“, který je pro 

všechny studenty také povinný, je venováno kolem 300 hod. Osvojení dvou cizích jazyků 

umožňuje uplatnění našich absolventů ve více zemích a regionech. V rámci magisterského 

programu (celkem 306 hod.) studenti pokračují ve studiu toho cizího jazyka, který se učili 

v průběhu bakalářského studia jako první, a na závěr skládají velice náročnou státní zkoušku.  

Výuka cizího jazyka, stejně jako i všech ostatních studijních předmětů, je zaměřena na 

obory, v nichž po ukončení studia (případně i v jeho průbehu) budou pracovat naši absolventi.To 

znamená, že se musí naučit rozumět odborným textům psaným a mluveným, vyhledávat nutné 

informace, hodnotit je, psát dopisy, zprávy, články, posudky ap., komunikovat se svými 

zahraničními partnéry a kolegy, projednávat možné problémy, polemizovat, vyjadřovat svoje 

stanoviska, obhajovat je a navíc překládat a tlumočit jak z cizího jazyka, tak i do cizího jazyka 

psané a mluvené projevy odborného zaměření. Proto je odborný jazyk, v našem případě odborná 

čeština, hlavním komponentem, k němuž směřuje celá výuka. 

V průběhu prvních dvou ročníků se vytvářejí pevné lexikálně-gramatické základy 

češtiny, a to podle Učebnice českého jazyka pod red. A.G. Širokovové, která obsahuje fonetický 

kurs, výklad gramatiky, cvičení na její aktivizaci a lexikální zásobu v rámci probíraných témat. 

Tu doplňujeme učebnicemi vydanými v posledních patnácti letech v České republice, např. 

Čeština pro cizince, Chcete mluvit česky aj. Takové kombinované využití stabilní učebnice 

založené na uvědomělých metodách výuky, která je určena pro rusky mluvící studenty, a 

bezpřekladových učebnic a skript českých autorů je podle našich zkušeností optimální a přináší 

nejlepší výsledky.  Usilujeme při tom nejen o to, aby studenti získali pevné znalosti systému 

jazyka a osvojili všeschny druhy řečových dovedností, jako je mluvení, poslech, čtení a psaní, 

ale aby byli schopni využívat tyto znalosti ve své odborné práci. Proto již od 3. ročníku v 5. 
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semestru začíná výuka odborného jazyka a zavádějí se odborné kursy/aspekty, a to v závislosti 

na specializaci fakulty: společensko-politický překlad a diplomatická korespondence, právní 

překlad, ekonomický překlad a obchodní korespondence. Při výuce v těchto kurzech se snažíme 

maximálně přiblížit k budoucí odborné činnosti studentů.. Zde je třeba zdůraznit, že sféry této 

činnosti se v poslední době značně rozšířily. Např., v mezinárodních ekonomických vztazích 

spolu s tradičním zahraničním obschodem vznikly a rozvíjejí se nové formy podnikatelské 

aktivity, jako jsou přímé investice, výměna licencí, společné podniky a jiné, v právní sféře – 

ekologické právo, ochrana občanských práv, ve sféře diplomacie - evropská bezpečnostní 

politika a jiné. Rozšiřuje se tedy i profil přípravy samotného odborníka, což klade velké nároky 

na výběr učebních materiálů jak z hlediska jazykové náplně, tak i tematického obsahu.  Čerpáme 

je z odborných časopisů, novin, audio- a videonahrávek; aktivně využíváme multimediálních 

prostředků., zejména Internetu. Pořady české televize, vystoupení významných osobností ze 

sféry politiky, byznysu a financí, zajímavé diskuse nebo talk-show, které probíhají dnes, mohou 

sloužit dobrým učebním materiálem na hodině zítra, jak v jeho audio-vizuální podobě, tak i 

grafické. Takové události, jako je volby parlamentu a prezidenta, různé mezinárodní summity, 

boj proti terorismu nebo světová krize vyvolávají velký zájem u studentů a poskytují možnosti 

pro rozvoj odborné kompetence.   

V kursu odborného jazyka musí studenti získat tyto navyky a dovednosti: 

 analytické čtení odborných textů, porozumění čtenému nebo slyšenému 

monologickému nebo dialogickému projevu rodilých mluvčích, a to nejen jeho věcnému 

významu, ale i konnotacím; 

 schopnost samostatného monologického projevu ( zpráva, komentář, 

referát) na odborné téma; 

 vyhledávání potřebné odborné informace a její užívání při přípravě 

prezentací a různých forem písemného nebo ústního projevu (resume, posudek, 

hodnocení, atd); 

 příprava přehledu zpráv z tisku nebo televizního vysílání a psaní anotací, 

referátů a reprodukcí; 

 schopnost účastnit se besed, diskusí, porad nebo jednání s využitím 

zdvořilostních konvencí.  

Neoddělitelnou součastí kursu odborného jazyka je rovněž překlad a tlumočení různých 

odborných textů, diplomatických a obchodních dopisů a dokumentů a jiné úřední korespondence. 

Cvičíme tlumočení konsekutivní, kdy se tlumočí po vyslechnutí určité části textu, tlumočení 

z listu, kdy se převádí psaná podoba textu do podoby mluvené nebo naopak, když např., písemně 

nebo ústně překládáme text ze zvukového záznamu, včetně dvoustranného překladu, během 
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něhož jsou vytvářeny základní návyky samostatného překládání. Na magistratuře a u pokročilých 

studentů zkoušíme také tlumočení simultánní. Studenti se učí zápisu důležitých informací (data, 

jména, zeměpisné názvy, číslice ap.), odlišování podstatného od nepodstatného a chápání textu 

jako celku, ověřují znalosti překladových ekvivalentů (např. общий – společný, obecný, 

celkový, a совместный -  společný) a rozvíjejí své paměťové schopnosti. Při překládání 

odborných textů vedeme studenty k tomu, aby se naučili lexikálně-gramatickým a slovesným 

transformacím, včetně rozšíření informačního základu celé věty, záměny gramatických kategorií 

a slovosledu ve větách, opisnému překladu, kde je toho zapotřebí  (např., živnostenské oprávnění 

– разрешение на осуществление предпринимательской деятельности), změně gramatického 

statutu větných konstrukcí,  slovnědruhové a větněčlenské záměny, správnému užívání předložek 

a také spojek, ustálených vsuvek a vložených vět, které dodávají projevu různé významy a 

odstíny.  

Vycházíme přitom z toho, že odborný jazyk slouží komunikaci určitého kruhu lidí, má 

svůj pojmový aparát, v němž důležitou úlohu hrají termíny. Ty dodávají textům stabilitu a 

celistvost, jasný a přesný smysl, který umožňuje adekvatní vzájemné porozumění u obou 

partnerů (např., pevná nabídka, trestní odpovědnost, celní kontrola ap.). Spolu s lingvistickou 

informací obsahují odborné texty informaci extralingvistickou, mimojazykovou. Jejími nositeli 

jsou lexikální jednotky, které mají národní a kulturní semantiku. Jsou to různé pojmy odborné 

činnosti, názvy organizací, podniků a firem, dokumentů a funkcí, zboží a služeb (výběrové 

řízení, odborný asistent, Evropský soudní dvůr), které se nedá přeložit jednoduchými záměnami. 

Tady můžeme mluvit o tzv. lexikálním pozadí, jehož znalost pomůže překonat 

lingvozeměvědnou interferenci. Patří sem také pojmy, které vyjadřují nové české a ruské reálie, 

včetně slov cizího původu (restituce, konvergence, racketeering, outsourcing).  

Abychom zabránili interferenčním chybám, zaměřujeme pozornost na výklad 

stylistických a lexikálně-gramatických specifik, vyplývajících z národních zvyklostí a norem u 

obou jazykových partnerů. Velký důraz klademe na konfrontační charakteristku zkoumaných 

jevů, v nichž se četná úskalí osvojovaní a užívání blízce příbuzného odborného jazyka projevují. 

Jsou to: 

 shody a rozdíly ve slovesné a pádové rekci (např., Комиссия по правам 

человека – Komise na ochránu lidských práv, претендент на пост президента – 

uchazeč o úřad prezidenta); 

 tematická spojení jednotlivých termínů a jejich kombinace (např., 

stanovit/určit ceny, termín, postup práce, podmínky, výše odměny, prostředky na rozvoj 

– установить/определить/назначить цены, сроки, ход работы, условия, размер 

вознаграждения, средства для развития); 
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 synonymie, antonymie, polisemie lexikálních jednotek (např., druh 

kontroly – вид контроля, druh zboží – род товара, druh vína – сорт вина, druh tkaniny 

– артикул ткани); 

 stylistické zvláštnosti jazykového pojmenování jednotlivých jevů a pojmů 

(např., Živnostenský úřad – Управление по делам предпринимательства, doba zákazu 

vycházení – комендантский час, povolení k pobytu – вид на жительство, trestní řád – 

уголовно-процессуальный кодекс); 

 česko-ruská homonyma a paronyma, tzv. zrádní přátelé (např., мировой – 

světový, mírový - мирный, устав – řád/statut/stanovy, ústav – институт, учёт – 

inventarizace/evidence, účet – счёт/расчёт/фактура). 

 Důležitou součást výuky odborného jazyka tvoří rozvoj komunikativní kompetence, 

kterou procvičujeme v různých komunikačních situacích podle zadání: sdělte partnerovi 

potřebné údaje nebo přeložte je, požádejte o informaci nebo odpovězte na žádosti, napište dopis 

nebo odpověď na dopis podle námětu, vyjádřete prosbu, přání, doporučení, souhlas nebo 

odmítnutí a zdůvodněte své stanovisko, zúčastněte se besedy nebo vystupte jako tlumočník 

obchodního jednání (dvoustranný překlad, předveďte rozhovor na základě předložené situace a 

přeložte ho).    

Je třeba poznamenat, že odborný jazyk není jen prostředkem komunikace, ale je 

výsledkem specializace uvnítř konkrétní discipliny, a jeho obsahem je propojení dvou vědních 

disciplín, a to lingvistiky na straně jedné, a humanitních věd – jako je diplomacie, ekonomika, 

právo, novinářství – na straně druhé. Tematický obsah odborných kursů je proto uveden do 

souladu s odbornými předměty na jednotlivých fakultách, avšak některá témata se probírají na 

jazykových hodinách dříve, např., výuka lingvoreálií ve značné míře probíhá na hodinách 

českého jazyka. Na závěr je třeba poznamenat, že aktivní osvojení odborné češtiny záleží nejen 

na lingvistické, ale také na celkové odborné kompetenci studentů. Totéž se očekává i od lektorů, 

u nichž ta druhá předmětová kompetence je nezbytným předpokladem úspěšnosti celého 

vyučovacího procesu.  


