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                    Sociokulturní kompetence ve výuce češtiny pro bohemisty-nefilology 
 
 
Čeština se na Moskevské vysoké škole mezinárodních vztahů vyučuje jako aplikovaná disciplína 
na fakultách mezinárodních vztahů, mezinárodních ekonomických vztahů a mezinárodního 
práva.  V posledních osmi letech po připojení naší školy k Boloňskému procesu se čeština 
vyučuje podle bakalářského (4 roky, 10 hodin týdně) a také magisterského (plus ještě 2 roky, 6 
hodin týdně) programu. Češtinu  zpravidla studují v kombinaci s dalším cizím jazykem, většinou 
angličtinou, někdy němčinou. Úroveň jazykových dovedností, jíž mají studenti dosáhnout  ke 
konci výuky, by měla být  opravdu vysoká a odpovídat přibližně úrovni C 1 podle Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky. Absolventi naší školy by měli ovládat cizí jazyk na  
úrovni, nezbytné pro plnohodnotnou profesionální činnost, aby ho mohli používat jako nástroj 
pří odborné komunikaci a výzkumu. Cíle výuky češtiny, definované v našem studijním 
programu,  pro posluchače jak magisterského, tak i bakalářského studia jsou velice náročné. 
Posluchači by měli číst originální vědeckou a publicistickou literaturu, být schopni ji analyzovat  
z hlediska obsahu, struktury, stylu, přitom rozumět idiomatickým výrazům, metaforám, aluzím 
aj. výrazovým prostředkům, rozumět  monologickým a dialogickým promluvám, rozhlasovým a 
televizním programům a filmům. Co se týče produktivních dovedností, mají umět produkovat 
krátké (komentář, poznámka, resumé) a delší  (zpráva, prezentace, vystoupení) monologické 
promluvy s použitím patřičných  jazykových prostředků a komunikativních strategií, mají umět 
se podílet na dialogu a polylogu na profesionálně orientované a sociokulturní témata, přitom 
dodržovat  zdvořilostní konvence, s prihlédnutím ke  pragmatickým charakteristikám 
komunikativní situace. Mají umět psát krátké a delší texty: články, eseje, dopisy ap., tematické 
přehledy na základě materiálů masmédií, písemně referovat texty různých žánrů. Důležitou 
součástí výuky je vytváření dovedností  překládání a tlumočení, neboť tyto činnosti jsou často 
jednou z hlavních náplní budoucí profese. Studenti mají umět překládat oficiální dokumenty, 
speciální literaturu, věcnou korespondenci z češtiny do ruštiny a z ruštiny do češtiny, tlumočit 
bez přípravy, konsekutivně tlumočit besedy, jednání atd. Samozřejmě, realizace těchto cílů není 
možná  bez náležitého ovládání sociokulturní kompetence. Navíc, pokud budeme chápat 
vyučování cizímu jazyku ne jako „dosažení patřičné úrovně komunikativní kompetence“, ale 
jako zdokonalování studentů, rozvoj jejich osobností na bázi nové kultury v dialogu s kulturou 
jejich rodné země, tak získávání sociokulturní kompetence by se mělo stát jednou z důležitých 
složek našeho vzdělávacího procesu. Získání patřičné sociokulturní kompetence umožní 
studentům proniknout do mentálního prostoru národa, jehož jazyk studují, překonat kulturní 
izolovanost, zabrání xenofobii a nacionalizmu, a tak se jazyk stane  základem vzájemného 
porozumění  v dialogu kultur.  
 
Utváření  sociokulturní kompetence se při výuce češtiny věnuje velká pozornost hned od samého 
začátku. Zde je na místě se zmínit o některých specifických rysech výuky cizích jazyků na naší 
škole: u nás si totiž studenti nevybírají jazyk, který chtějí studovat, jazyky jsou jim přidělovány 
rozhodnutím rektorátu, a reakce na zprávu o tom, že se budou učit češtinu, nejsou vždy 
jednoznačné. A proto výuka nezačíná abecedou a osvojováním českých hlásek, nýbrž úvodní 
besedou (můžeme si to dovolit, neboť se učíme česky poměrně dlouho), v níž se studentům 
vypráví o českém jazyce, současné jazykové situaci, České republice, jejím místě v Evropě a 
světě, dějinách, přínosu  světové kultuře, významných osobnostech minulosti a současnosti, při 
tom se využívají multimediální prostředky (fragmenty filmu Česká republika, Praha, hudební 
záznamy).  Aby se zabránilo mylnému dojmu, že se dá naučit česky pro rusky mluvící snadno a 
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rychle, můžeme jim pustit kousek televizních zpráv, kde uslyší, jak autentický jazyk zní, a 
zároveň téměř ničemu nebudou rozumět a pochopí, že studium češtiny nebude méně náročné než 
třeba angličtiny. Dále v průběhu  prvních dvou ročníku si osvojují studenti spolu 
s lexikogramatickým materiálem i základy lingvoreálií a sociokulturní kompetence pro 
komunikaci v každodenních situacích (seznámení, rodina, byt/můj pokoj, univerzita, můj 
pracovní den, orientace ve městě, menza/ restaurace, obchody, pošta /telefonní hovor, sport, 
cestování/nádraží, volný čas, u lékaře, divadlo/kino), získávají základní znalosti z oblasti  reálií o 
České republice (poloha, povrch, vodní toky, minerální prameny, rostlinstvo a živočišstvo, 
ochrana přírody, obyvatelstvo, územně správní dělení ČR, politický systém, školský systém, 
zdravotnictví, základní údaje o ekonomické geografii ČR), o jejích kulturních a turistických 
pamětihodnostech, některých zvláštnostech způsobu života, národní kuchyni, světských a 
náboženských svátcích, některé údaje z českých dějin atd. Po zvládnutí lexikogramatického 
základu spisovné češtiny se studenti  podrobněji seznamují s nespisovnými varietami českého 
národního jazyka – češtinou obecnou a některými rysy dialektů užívaných na území ČR. Výuka 
je doplněna multimediálním komponentem (učební a hrané filmy, zvukové záznamy)  a 
aspektem domácí četby, t.j. řízeným i samostatným čtením originální české prózy, na začátku 
jsou to zpravidla povídky K.Čapka, P.Šabacha, nebo  I. Krause. Ve vyšších ročnících hlavní 
náplní výuky se stávají tzv. speciální kurzy překladu v závislosti na fakultě společensko 
polititického, ekonomického nebo právního. Ve skutečnosti ale název „překlad“ (nebo také i 
tlumočení, neboť v ruštině se pro obě tyto činnosti  užívá jednoho slova) vyjadřuje spíše hlavní 
zaměření tohoto kurzu na budoucí praxi našich absolventů, než jeho náplň. Pokud ve dvou 
prvních ročnících gramaticko-překladová metoda byla  základní metodou vyuky, i když zdaleka 
ne jedinou, ve třetím a čtvrtém ročníku se stávají překlad a tlumočení jedněmi z hlavních 
osvojovaných dovedností, jedním z hlavních cílů výuky. Ale  úspěšný překlad z češtiny do 
ruštiny a naopak není možný bez získání rozsáhlé odborné sociokulturní kompetence, protože 
odborné jazykové subsystémy každého jazyka spočívají na osobitém sociálním a politickém 
základě, odrážejícím názory, zaměření či zvyklosti každého z národů. Pojem daný v češtině 
nemusí mít vždy odpovídající pojem  v ruštině (jednatel, Vrchní soud, soudní čekatel, klastr), a 
co je ještě daleko horší , určitý pojem může existovat v obou jazycích, ale nemusí odrážet stejné 
skutečnosti. Získávání překladatelských dovedností se uskutečňuje s využitím českých a ruských 
materiálů stejné tematické zaměřenosti, ať už společensko-politické, ekonomické či právní. Proto 
hlavní těžiště výuky ve starších ročnících spočívá pravě ve studiu  autentických odborných 
materiálů v češtině jak v podobě psané (odborné učebnice, primární prameny smluv, dohod, 
zákonů, rozhodnutí státních organů, soudů, tisk atd.), tak i mluvené (rozhlas, televize nebo film). 
Prohloubení těchto znalostí napomáhají srovnávací analýzy ruských a českých odlišností 
v odborných sférách, diskuse, kulaté stoly, věnované jednotlivým problémům, při nichž se 
studenti učí vyjadřovat svoje stanoviska, obhajovat svoje hlediska, nesouhlasit, protestovat, 
vyslovovat připomínky, kritizovat ap. a vhodným způsobem užívat jazykových prostředků. 
Zároveň s speciálními kurzy překladu studenti dále prohlubují svoji sociokulturní kompetenci a 
podrobněji se seznamují s českými dějinami, uměním, literaturou, náboženstvím, současnou 
ekonomickou a politickou situací, sledují aktuální vývoj v České republice. Přitom si všímají 
rozdílů při hodnocení stejných události v českém prostředí a v Rusku (např., zatímco se v Česku 
o otázce české účasti na Olympiádě v Číně hodně diskutuje, v Rusku se podobné názory ani 
nezazněly).  
 
Celkem  je možno říct,  že se získávání sociokulturní kompetence v rámci výuky češtiny na naší 
vysoké škole věnuje dost úsilí, aby naši absolventi ve své budoucí profesionální činnosti a 
lidských vztazích s rodilými mluvčími byli docela úspěšní. Nicméně výuka češtiny mimo její 
historické území na základě blízce příbuzného jazyka, její postavení jako jednoho z vyučovaných 
předmětů, důraz na získání dovedností překladu a tlumočení nedovoluje zcela vyloučit 
z vyučovacího procesu ruštinu, a to nevyhnutelně vede k interferenci, která negativně ovlivňuje i 
osvojování sociokulturní kompetence. Navíc, studenti češtiny se zpravidla dostávají do Česka až 
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po druhém roce studia a jejich motivace v průběhu prvních dvou let není založena ani tak na 
jejich komunikativních potřebách, jak na snaze získat dobrou známku. K vývoji komunikačních 
schopností  a odstranění interference to rozhodně nepřispívá, ba právě naopak. Dalo by se říct, že 
interference nás doprovází po celou dobu výuky a boj s ní se stává  jedním z hlavních úkolů 
učitele. Interference se projevuje na všech jazykových úrovních a nezřídka může vést 
k nepochopení, vyvolávat rozpaky při  komunikaci s rodilými mluvčími. Na počáteční úrovní se 
musíme zbavovat nedbalosti při vyslovování českých hlásek:  ž místo z (meži, hověží), ň místo n 
před e (pěkně počasí, paně vrchní), u místo y (rúži jako přílohu). Podobné chyby se objevují i při 
psaní. Ale naštěstí tyto věci jsou zpravidla záležitostí skutečně prvního půlroku studia. Časté 
interferenční chyby jsou spojeny s rozdílným jazykovým členěním skutečnosti v ruštině a 
češtině. Týká se to třeba denní doby (v Rusku ráno může trvat i do dvanácti hodin, a proto 
student může i v poledne užít pozdravu Dobré ráno!), nebo měrných jednotek (ví, že se potraviny 
prodávají na deka, ale jejich počet je ovlivněn ruskými gramy, a tak klidně požádá o dvě stě deka 
sýra místo dvaceti. Mnohem závažnější jsou problémy, spojené s různou mírou formálního 
rozlišování kategoriálních významů v češtině a ruštině. Týká se to především kategorie minulého 
času vůbec, kde ruština vyjadřuje osobu pomocí osobního zájmena, zatímco čeština diferencuje 
osobu pomocí přítomných tvarů slovesa být, které ruští studenti při volném projevu často 
vynechávají. Je zapotřebí stálého tréninku, aby studenti, když mluví o tom, co dělali, říkali: Byl 
jsem, četl jsem atp. Rovněž mohou vyvolat nepochopení z jejich strany i otázky jejich českých 
vrstevníků typu: Cos viděl v Praze?  U pohybových sloves ruština pomocí prefixu po- 
diferencuje vid jako všude jinde, zatímco čeština u těchto sloves překvapivě vid nediferencuje, 
odsud věty: Pošel domů.  
Stejný původ mají i interferenční chyby při vykání. Jinak tykání a vykání nedělá studentům 
problém, v ruštině ten jev existuje a pragmaticky je studentům zcela jasný. Ale čeština při vykání 
diferencuje rod, což ruština nedělá, a proto se ptají učitelky: Viděli jste ten pořad místo Viděla 
jste. Větší differencovanost rodu v češtině ve srovnání s ruštinou vede k dalším chybám typu: 
Ministr ve svém interview sdělila místo ministryně, nebo Autor napsala ap. Časté chyby jsou 
také spojeny s užitím modálních sloves, které vznikají v důsledků toho, že ruština nediferencuje 
význam uskutečněné nutnosti v minulosti proti významu neuskutečněné náležitosti v minulosti, 
sr.: Musel jsem to udělat a Měl jsem to udělat. Významový a funkční rozdíl mezi těmito dvěma 
větami je studentům celkem jasný, ale i na pokročilejších stupních ovládání češtiny málokdo 
z nich je schopen ho vždy jazykově realizovat.  
Interference se velice často projevuje i ve sféře lexikální, kdy dochází k doslovnému překladu 
z ruštiny: studenti v Česku na stáži potřebovali koupit žárovký, ale požádali prodavačku o 
lampičky, jedna studentka chtěla halenku s ramínky, místo s vycpávkami, naši studenti nejezdí 
načerno, protože je to kriminál, místo trestné, nabízí hostům, aby se svlékli místo si odložili ap.   
Myslím, že takové chyby jsou celkem vysvětlitelné, není možné procvičit všechny  situace, do 
nichž se mohou dostat za svého pobytu v Česku. Nicméně musíme se maximálně snažit o 
činnostně orientované vyučování, aby  se získané jazykové a sociokulturní znalosti  skutečně 
staly kompetencí. 
 
Resumé 
 
In this essay the author describes Czech language teaching at the Moscow State Institute of 
International relations. The Czech language is applied subject and should become an instrument 
of further professional activity for diplomats, economists and lawyers. Integration of 
sociocultural aspects into language learning is necessary not only for daily communication, but 
also for purposes of special translation. Further the author concentrates on the difficulties, that 
native speakers of Russian face, when learning Czech as a result of linguistic interference. 
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