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Editorial

V ážené čtenářky, vážení čtenáři,

minulé číslo Krajin češtiny jsme věno
vali učitelům u krajanů a lektorům češtiny na 
univerzitách a lyceích v zahraničí, kteří v době 
pandemie zvládali náročné podmínky výuky na 
výbornou. V té době jsme se všichni domnívali, 
že covid bude za rok minulostí a že se vrátíme 
k normálnímu životu. Realita však byla jiná, a to 
nejhorší bylo před námi. Uplynulé měsíce uká
zaly, jak hluboko zasáhla pandemie do všech 
oblastí našeho života a samozřejmě také do 
výuky češtiny v zahraničí. 

Rok 2021 se stal rokem velkých výzev 
a  zásadních změn ve výuce a  vzdělávání. 
Z  pohledu žáků, studentů, učitelů, lektorů 
a  organizací zabývajících se vzděláváním 
v  mezinárodním kontextu bychom vám ho 
nyní chtěli představit. S  tímto cílem jsme do 
letošního čísla zařadili speciální rubriku Co 
uplynulý rok dal a vzal. Dozvíte se, jak koro
navirovou situaci vnímají poznaňští studenti 
bohemistiky a jak se s  ní vypořádali krajané 
v Chorvatsku, Rumunsku, Srbsku a na Ukrajině. 
Pohled na vztah studentů češtiny k české  knize 
nejen v období lockdownu nabídne lektorát 
v  Bělehradě a  ohlédnutí za distanční výukou 
češtiny poskytne lektorát v Udine.

S tématem speciální rubriky plně korespon
duje úvodní rozhovor s ředitelkou Domu za-
hraniční spolupráce Danou Petrovou, která 
poukazuje zejména na to, jak v době pandemie 
akceleroval vývoj mezinárodního vzdělávání.

Tradiční rubrika Lektoři a učitelé představí 
nový lektorát v polské Lodži a  také naše kra
jany v blízkém Zelově, kteří aktivně uchovávají 
český jazyk a  kulturu, podporují náboženské 
tradice a obhajují národní a sociální zájmy Če
chů.

Články v rubrice Letem světem se zamyslí 
např. nad tím, kam směřují rumunské vesnice, 
jak je možné propojit krajany na celém světě 
pomocí postcrossingu a  jakým způsobem lze 
přiblížit největší osobnost naší pedagogiky Jana 
Amose Komenského studentům a  učitelům 
v  Chorvatsku. Jistě vás zaujme vývoj, kterým 
za poslední tři roky prošla Káhirská univerzita, 
a jak pokročila výuka češtiny v Dillí v Indii.

V rubrice Portrét můžete sledovat neoby
čejnou cestu za češtinou studenta z madridské 
univerzity Marcose Gonzáleze Lópeze a nároč
nou životní pouť krajanky Růženy Bunžové, ži
vot a  práci operní pěvkyně Zuzany Ballánové 
a mnohaletou činnost profesora Marka Nekuly, 
vedoucího centra Bohemicum na univerzitě 
v Řezně.

Didaktické zkušenosti a  studie přinesou 
inovativní pohled na vyprávění jako nástroj 
aktivního učení a zhodnotí klady a zápory ně
kterých aplikací využívaných při výuce češtiny 
jako cizího jazyka.  

Recenze vás zavedou na univerzitu v Hel
sinkách, na křehký příběh romantického vzta
hu studentky a  jejího profesora vás upozorní 
Ivana Bozděchová. Podíváte se do ukrajinského 
Žytomyru, kde čítanka Dagmar Martinkové po
máhá ve výuce krajanů, a také se budete moci 
seznámit s novými jazykovými hrami pro malé 
školáky autorky Svatavy Škodové.

V Literárním koutku se s odstupem mno
ha desetiletí vrátíme ke stále aktuálnímu téma
tu 2. světové války a skrytému hrdinství Čechů 
v protektorátních továrnách. Markéta Pilátová 
vám poodkryje některá složitá zákoutí lidské 
povahy prostřednictvím příběhu emigrantů, 
kteří odešli z Čech do Argentiny.

Jak se tento rok mění výuka na Letních 
školách slovanských studií a  také to tradič
ní, co zůstává, ukáže poslední rubrika letošních 
Krajin češtiny.

Vaší pozornosti doporučujeme také zprá-
vy, glosy a autentické texty, které jsou opět 
umístěny po celém časopise a které se také za
bývají změnami ve výuce a vzdělávání v mezi
národním kontextu.

Na závěr nezbývá, než se vrátit k  minulé
mu číslu Krajin češtiny, navázat na jeho hlavní 
myšlenku a  popřát všem, kdo zvládli nemoc, 
karanténu, obtíže s  cestováním, distanční vý
uku svých dětí… a hlavně výuku češtiny online 
v krajanských komunitách, na zahraničních uni
verzitách a  lyceích, aby jim zůstaly získané vě
domosti a naučené dovednosti a aby mohli žít 
a pracovat bez covidu a jakýchkoliv omezení.

Za redakci Krajin češtiny Olga Vlachová 



Ozvěny

Dagmar Straková / Česká škola Brusel, Belgie
Marta McCabe / Česká a slovenská škola v Severní Karolině, USA

během víkendu 5. a 6. června 2021 
proběhlo Virtuální setkání českých 
škol ve světě 2021. Toto setkání 

navázalo na Virtuální burzu nápadů 2020, 
která poukázala na zájem o mezinárodní 
online setkávání českých škol, ale také na 
nedávné online debaty krajanů a krajan
ských spolků s představiteli MZV ČR a Se
nátu PČR. Celou akci zorganizovaly Marta 
McCabe (USA), Dagmar Straková (Belgie) 
a Yvea Zaels (Kanada).

Víkendového vzdělávacího mara
tonu se zúčastnilo kolem 250 hostů,  
90 českých škol z 28 zemí světa. Oba 
konferenční dny byly rozděleny do ně
kolika částí.  Pozvání přijali vzácní hosté 
ze Senátu PČR, MZV ČR, zastupitelských 
úřadů z USA, Kanady a Belgie, Českých 
center, MŠMT ČR a DZS. Dalšími milými 
hosty byli docenti, profesoři a vyučující 
českého jazyka z  Filozofické fakulty UK, 
Ústavu jazykové a odborné přípravy UK, 
Národního pedagogického institutu ČR, 
ale také z Harvardovy univerzity a Svo
bodné univerzity Brusel. 

V panelových diskusích měli hosté 
možnost pohovořit o své práci ve vztahu 
ke krajanům a českým školám v zahraničí. 
Výukové materiály a doplňkové vzdělávací 
kurzy pro učitele českého jazyka prezento
vali zástupci knihkupectví Dlouhá punčocha 
a Poketo, Digitální lektoři a META, o. p. s., 
organizace, která od roku 2004 podporu
je cizince v rovném přístupu ke vzdělávání 
a pracovní integraci. 

Výchovněvzdělávací pořady pro děti 
a mládež představila televize ČT Déčko a ČT 
edu a také Rádio Junior.

Učitelé učitelům! Tak by se dala na
zvat praktická část virtuálního setkání, 
která si kladla za cíl seznámit účastníky 
s praktickými vzdělávacími nástroji, které po 
užívají vyučující na zahraničních českých 
školách. Představitelé českých škol a krajan
ských organizací připravili pro účastníky in
formace o nových projektech a možnostech 
spolupráce. Součástí setkání českých škol ve 
světě byly předem připravené průzkumy, díky 
kterým jsme získali cenné detailní informace, 
jak dále pracovat a zlepšovat výuku v našich 
školách.   

V týdnu od 1. do 4. 6. 2021 také probí
hal doprovodný virtuální program pro děti 
a dospělé, u příležitosti 10. výročí výuky češ
tiny v bruselské České škole bez hranic. Na 
doprovodném programu se podílela diva
dla Mrak, Navětvi, TyJáTr a divadlo Barka,  
Brno – otevřený kulturní prostor Ligy vozíč
kářů. Webináře na téma online vzdělávání 
a online nástroje představili Digitální lektoři. 

Poetickým vystoupením herce Jana Čen
ského v doprovodu nadějného houslového 
mistra Michaela Hejče jsme pozvaným hos
tům zpříjemnili sobotní konferenční večer. 
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setkání českých 
škol ve světě 2021

Virtuální setkání 
českých škol 
ve světě 2021

ROZHOVOR 
S OSObNOStÍ

Svět se již déle než rok potýká s pande-
mií. Jak se v této době daří mezinárod-
nímu vzdělávání?
Současná situace přinesla spoustu výzev, kte
ré posunuly mezinárodní spolupráci ve vzdě
lávání možná i o několik let vývoje dopředu. 
Pandemie zesílila důraz na online vzdělávání 
a využívání digitálních technologií pro komu
nikaci a spolupráci na dálku, otevřela dveře 
pro virtuální studijní výjezdy i kreativní řešení 
online projektových setkání. Měli jsme mož
nost vyzkoušet si, že mezi
národní vzdělávání funguje 
i  bez nutnosti vycestovat 
do zahraničí. Řada nových 
způsobů komunikace a spo
lupráce se osvědčila, pohled 
na internacionalizaci se díky 
tomu změnil. Nyní je zásadní 
rychle reagovat na probíhají
cí změny a naplno je využít k rozvoji nových 
forem mezinárodního vzdělávání.

Jak vidíte budoucnost mezinárodního 
vzdělávání? Jaké jsou hlavní trendy?
Jsem přesvědčená, že i v budoucnu bude 
rezonovat téma digitalizace. Mezinárodní 
vzdělávání již nebude spojeno jen s aktivita
mi v zahraničí, online vzdělávání bude hrát 
důležitou roli, velkým tématem bude tzv. in
ternacionalizace doma. Tento trend byl patr
ný i před pandemií, současná situace ho jen 
akcelerovala. Lze proto předpokládat, že i po 
odeznění všech nynějších omezení zůstanou 
prvky využívající digitálních technologií pří
tomné ve všech sférách vzdělávání. Důležitý 
bude taky aspekt kvality online vzdělávání. 

Oblasti mezinárodního vzdělávání 
se věnuje již od absolvování Fakul
ty mezinárodních vztahů na Vysoké 
škole ekonomické v Praze. Od roku 
2016 pracuje na pozici ředitelky 
Domu zahraniční spolupráce. Bě
hem jejího působení rozšířilo DZS 
svoji agendu a upevnilo si pozici. 
odborníka v oblasti mezinárodního 
vzdělávání. V loňském roce byla zvo
lena viceprezidentkou The Academic 
Cooperation Association, která pod
poruje internacionalizaci a  inovaci 
vysokého školství v Evropě.

Úvodní rozhovor letošního čísla je věnován trendům v mezinárodním vzdělávání 
a činnostem Domu zahraniční spolupráce (DZS), který spravuje více než dvacet 
programů a sítí umožňujících českým institucím a organizacím zapojit se do 
mezinárodně vzdělávacích aktivit. Téma jsme měli možnost rozebrat s osobou 
nejpovolanější – ředitelkou Domu zahraniční spolupráce Danou Petrovou.

Dana Petrova

Pandemie  
akcelerovala vývoj 
mezinárodního  
vzdělávání

Rozšíření využívání digitálních technologií na
víc umožní zapojit do mezinárodního vzdělá
vání větší množství i širší spektrum účastníků. 
Díky online vzdělávání máme velkou šanci 
vnést zahraniční aspekt do výuky všech stu
dentů. Nesmíme tuto příležitost promarnit. 

čemu se v DZS aktuálně nejvíce věnu-
jete?
Letošní rok je pro nás poměrně význam
ný. Vstoupili jsme do nového sedmiletého 

období programu Erasmus+, 
které s  sebou nese řadu 
novinek. Jednou z hlavních 
priorit programu je napří
klad důraz na udržitelnost. 
Tomuto tématu se v  DZS 
aktivně věnujeme, vydali 
jsme vlastní Strategii udrži-
telnosti a pracujeme na tom, 

aby fungování celé naší organizace bylo 
k životnímu prostředí co nejohleduplnější.

V letošním roce jsme také spustili vel
kou kampaň na podporu výjezdů mladých 
lidí na dobrovolnické pobyty v  programu 
Evropský sbor solidarity. Kampaň pra
cuje s motivem snů o budoucnosti a po
vzbuzuje mladé lidi, aby využili možnosti 
vyzkoušet si v  zahraničí nové činnosti 
a třeba si tak ujasnili, čemu se chtějí v bu
doucnu věnovat. 

V  neposlední řadě je třeba zmínit  
CZELO – Českou styčnou kancelář pro 
vzdělávání a výzkum v Bruselu, kterou jsme 
otevřeli v  lednu tohoto roku. Díky jejímu 
působení se DZS nyní věnuje také meziná
rodní spolupráci na poli vědy a výzkumu.

Další informace

Virtuální setkání českých škol ve světě [online]

Cit. 2021-06-10. <https://www.facebook.com/

events/255593169487801>.

Jaká je hlavní činnost kanceláře CZELO?
Cílem nové kanceláře je podpora intenziv
ní účasti českých institucí ve výzkumných 
i  vzdělávacích programech EU. Chceme 
dosáhnout toho, aby byly české instituce 
v podávání evropských projektů úspěšné, aby 
měly dostatek informací i znalostí a zázemí 
v Bruselu. Kancelář CZELO proto nabízí nejen 
komplexní informační a poradenský servis, 
ale také podporu při pořádání pracovních 
jednání v Bruselu. Součástí jejího portfolia 
služeb jsou také pravidelná školení v oblasti 
mezinárodního vzdělávání a výzkumu pro 
české školy. Díky své přítomnosti v Bruselu 
se kancelář CZELO navíc zapojuje do propa
gace českého vzdělávacího a výzkumného 
systému v zahraniční komunitě. Pro celou 
instituci to otevírá prostor pro budování 
renomé české vědy a vzdělávání na mezi
národním poli. 

Jaké místo zaujímá Program podpory čes-
kého kulturního dědictví v zahraničí, jenž 
zajišťuje vysílání učitelů ke krajanským 
komunitám, působení lektorů češtiny 
v zahraničních vzdělávacích institucích 
a  studium krajanů v  čR, v  aktivitách 
Domu zahraniční spolupráce? 
Dům zahraniční spolupráce v posledních le
tech výrazně posílil své aktivity v zahraničí za
měřené na propagaci českého školství a šíření 
dobrého jména ČR ve světě. Program podpory 
českého kulturního dědictví v zahraničí je pro 
nás v tomto smyslu výjimečný právě svým 
zaměřením na české krajany žijící v zahraničí 
i zájemce o studium českého jazyka. Vysílaní 
lektoři a učitelé se zásadním způsobem podílí 
nejen na rozvoji výuky českého jazyka a lite
ratury v zahraničí, ale i na zachování českého 
kulturního dědictví pro nové generace čes
kých krajanů. Zároveň je velice potěšující sle
dovat zájem o český jazyk a vysokou úroveň 
bohemistických ústavů v zahraničí, ke které 
můžeme díky Programu podpory českého 
kulturního dědictví přispívat. 

bohemistický časopis Krajiny češtiny je 
od roku 2009 platformou pro výměnu 
pedagogických zkušeností z výuky češti-
ny pro cizince. Jakým směrem by se podle 
vašeho názoru měl v současném dyna-
micky se měnícím světě mezinárodního 
vzdělávání ubírat?
Časopis Krajiny češtiny vnímám jako jedineč
né periodikum, které nabízí bohemistům, 
lektorům českého jazyka a dalším zájemcům 
užitečný pohled na českou kulturu za hra
nicemi. Jeho úlohu vidím nejen v podpoře 
lektorů češtiny pro cizince, ale také v refle
xi proměn české kultury a českého jazyka 
v současném světě.

Rozhovor byl veden písemně. 

Rozhovor s Danou Petrovou,  
ředitelkou Domu zahraniční spolupráce

Díky online 
vzdělávání máme 
velkou šanci vnést 
zahraniční aspekt 
do výuky studentů.
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Zajímavá situace nastala v Srbsku na začátku školního 
roku 2020/21. Pandemická opatření ovlivnila chod 
zdejšího školství: předškolním dětem byla výuka zkrácena 
o hodinu, část starších školáků chodila do školy střídavě, 
někdo absolvoval vzdělávání distanční.

Na konci ledna 2021 se v Daruvaru již tradičně konalo 
setkání krajanských pedagogických pracovníků, tzv. 
Odborná porada. Poradkyně pro vzdělávání v českém 
jazyce každoročně informuje pedagogy o dění v krajanských 
českých základních a mateřských školách a o výuce 
českého jazyka jako volitelného předmětu v chorvatských 
základních a středních školách a v Českých besedách.

Školou v pohybu 
proti covidu

Setkání pedagogů  
ve virtuálním prostředí

Stanislav Havel / krajanská komunita Bela Crkva, Srbsko bohdana Pěva Šolcová / krajanská komunita Daruvar, Chorvatsko

hygiena, zametání...). Když si děti osvojí zna
lost slovíček pro předměty a činnosti s nimi 
spojené, jde se uklízet vesnice od odpadků 
a nečistot. Ekodny v Kruščici mají výchovně 
vzdělávací význam nejen pro školní děti. 

Škola při hře. Jinou formou venkovní 
výuky českého jazyka jsou hry. Jedná se 
o klasické táborové aktivity. Děti se sejdou 
u českého domu a dostanou mapu vesni
ce se zakreslenými místy, kde se nachází 
úkoly z českého jazyka, které mají na ces
tě splnit. Nejlepší tři žáci vždy dostanou 
cenu, což je zaručená motivace k účasti.

Výuku jsme v covidové době v co největší 
míře přenesli do venkovního prostředí mimo 
školu a spojili s pohybem. Žáci (a možná ještě 
více jejich rodiče i učitelé) oceňují možnost 
vzdělávat se pohybem a hojně jí využívají. 

Na čerstvém vzduchu utu
žujeme nejen svoje zdraví, 
ale i kamarádství, získáváme 
zkušenosti při praktických 
úkolech a bystříme naši mysl. 
V  případě nepříznivého po
časí je v  Kruščici příležitost 
se setkávat v  balonsale či 

využít prostor sálu České besedy. S teplejšími 
dny bude i více příležitostí na akce realizova
telné venku – např. Noc s Andersenem, pálení 
čarodějnic, stavění májky, pletení věnečků ke 
svátku svatého Jana, Den dětí, realizace dět
ského hřiště, předávání vysvědčení u táboro
vého ohně. 

CO UPLYNULÝ 
ROK DAL 
A VZAL

Výuka „online“ je u nás v srbském 
Banátu trošku problém. Kdo měl 
ucházející internetové připojení, 

s příchodem nového způsobu výuky o něj 
záhadně přišel, někteří neměli internet ani 
předtím. A pak tady byli ti, kteří sice ne
ztráceli signál, ale ztráceli motivaci k on
line výuce. Bylo důležité a naštěstí i možné 
z této složité situace najít cestu ven. A to 
doslova! Venkovní aktivity nikdo neomezo
val, řešení tedy bylo na světě. Přesuneme 
výuku mimo školu! A aby dětem nechyběla 
motivace přijít, nabízel jsem jim rozmanitá 
témata našich setkávání.

čeština při sportu. Větší lákadlo než 
sport zatím v srbském Banátu nebylo ob
jeveno. Před čtyřmi lety jsem v  Kruščici 
vytvořil fotbalové družstvo a pro členství 
v  něm byla stanovena jedna jediná pod
mínka: „Kdo se účastní výuky českého jazy
ka, může hrát fotbal.“ A když byla obvyklá 
výuka narušena opatřeními, pracovní listy 
s  češtinou se staly součástí sportovních 
tréninků. Děti si rozšířily slovní zásobu nad 

Specifikem letošní Odborné porady 
bylo setkání pedagogů ve virtuál-
ním prostředí. Z důvodu omezení 

shromažďování jsme se nemohli sejít jako 
vždy v Českém národním domě v Daruva
ru. Pozitivem online setkání ale byla vyšší 
účast – více než 70 pedagogů nemuselo 
cestovat z blízkých, vzdálených i vzdáleněj
ších míst do Daruvaru (např. z Rijeky, Zá
hřebu), a mohlo se pohodlně z tepla svých 
domovů spojit se svými kolegy.

Na letošním setkání zazněla radostná 
zpráva o zařazení výuky českého jazyka jako 
volitelného předmětu na Gymnáziu Požega 
a Střední zdravotnické škole v Pakraci.

Velkým tématem v  krajanském pro-
středí je překlad chorvatských učebnic 
do češtiny a vydání nových učebnic čes-
kého jazyka, jejichž autory jsou krajanští 
učitelé českého jazyka a učitelé 1. stupně 
ZŠ. Nové učebnice budou vydávány postup

textovým úkolem a poté pokračoval pohy
bový program, kde často zaznívala slovesa 
vyjadřující nějakou činnost, obvykle po 
užita v  emočně laděném momentu, což 
je skvělé pro zapamatování: „Přihraj, běž, 
střílej, skoč, chyť, otoč se!“ 

„Předveď to!“ je vítanou hrou, která se 
v minulosti osvědčila i ve školních lavicích. 
V otevřeném prostoru se lze pohybovat vel
mi svobodně. A  tak místní 
žáčci už moc dobře ví, co 
mají předvést, když učitel 
řekne: „Klekni si, zatleskej, 
skákej na jedné noze, lehni 
si, mrkni, zamávej pravou 
rukou, udělej krok dozadu, 
ukaž palec, zapískej.“

Ekoden a  český jazyk. Další možnost, 
jak se sejít mimo školu, naučit se nová slovíč
ka a udělat užitečnou věc, je ekologický pro
gram v místě bydliště žáků. Před akcí učitel 
českého jazyka představí dětem ekologické 
nástroje a  činnosti (koště, rukavice, pytel, 
popelnice, smetí, lopata, lopatka, mytí rukou, 

ně, ale již příští školní rok budou mít žáci  
1. a 2. tříd ZŠ učebnice k dispozici. Ostatní tří
dy se budou zatím učit podle chorvatských 
učebnic a starých učebnic českého jazyka.

S  napětím se očekává výsledek letoš-
ního sčítání lidu v Chorvatské republice1, 
které ukáže, kolik lidí se hlásí k české men-
šině, kolik lidí považuje češtinu za svůj ma-
teřský jazyk. Od roku 2001 (při sčítání lidu 
v  daném roce uvedlo přes 10 tisíc obyvatel 
češtinu jako svůj mateřský jazyk) zaznamená
váme klesající tendenci v počtu obyvatel uvá
dějících češtinu jako mateřský jazyk (v  roce 
2011 to bylo přes 9 tisíc obyvatel).

Dalším specifikem Odborné porady 
bylo tematické složení programu. V minu
lých letech zaznívala témata o  vzdělávání 
a  výchově, ale letos vzhledem k pandemii 
koronaviru zazněly příspěvky o  duševní 
hygieně od psycholožky z České republiky 
a psycholožky z Chorvatska. Učitelé proží

1 Sčítání lidu v Chorvatské republice proběhlo v ob-

dobí od 1. června do 4. července 2021. Výsledky budou 

známy nejpozději v polovině prosince roku 2021.

Výuku jsme v co 
největší míře 
přenesli ven mimo 
školu a spojili ji 
s pohybem.

na češtinu a potom na fotbal. 
Dorostenecký fotbalový tým v Kruščici

Uklidíme Kruščici. 
Součástí výuky češtiny v Kruščici 
jsou také ekologické akce  

jeden za všechny aneb rozhovor 
v českém jazyce po fotbalovém zápase 
mladých českých krajanů v Kruščici

vají složité období, a tak je třeba je naučit, 
jak správně relaxovat, vypořádat se se stre
sem a jak zlepšit vztah k sobě samému.

Také letos jsem byla na Odbornou pora
du pozvána. Když jsem zvažovala, jakým 
tématem přispěji do programu, rozhodla 
jsem se pro Jana Amose Komenského. Ne-
jenom proto, že jsme si 15. listopadu 2020 
připomínali 350. výročí úmrtí Komenské-
ho, pedagoga a  filozofa, ale také proto, 
abychom si jej připomenuli jako člověka, 
jehož život byl naplněn celou řadou ne-
snází, které byl schopen překonat.

Učitelům jsem prezentovala Komenského 
filozofické dílo Labyrint světa a ráj srdce, kte
ré bylo nově vydáno v roce 2020, upraveno 
do současného jazyka a ilustrováno skvělými 
kolážemi Miroslava Huptycha (dílo získalo 
cenu Magnesia Litera za nakladatelský čin 
roku 2020). Jsem ráda, že se mi ozvalo něko
lik učitelů, kteří mají o zapůjčení knihy zájem.

Jan Amos pro nás může být v době ko
ronaviru vzorem silné osobnosti, která přes 
všechny těžkosti doby neklesá na mysli. 
Podle kladných ohlasů účastníků Odborné 
porady mělo připomenutí života Komen
ského spolu s příspěvky obou psycholožek 
velký podpůrný význam. 

Komenský – přednáška, česká beseda
Viroviticko-podravského kraje  odborná porada, Bohdana Pěva šolcová  
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Před Vánoci 2020 jsem byla zástupci české krajanské komunity v Rumunsku 
požádána, abych se zúčastnila vysílání o distanční výuce. Program pořádalo rumunské 
ministerstvo školství. Měli na něm vystoupit zástupci několika krajanských menšin 
a v patnáctiminutových příspěvcích představit distanční výuku na svých školách, zejména 
pak předestřít praktické tipy a nápady, „kterých není nikdy dost“, jak zdůraznil Janko 
Gubani, ministerský zmocněnec pro menšiny, který relaci připravoval a natáčení řídil.

Rumunské ministerstvo školství 
vysílá živě: Distanční výuka 
v českých školách

čtenářská 
soutěž  
Čtení tě mění

Klára Jíchová / krajanská komunita Svatá Helena a Gernik, Rumunsko

bohdana Pěva Šolcová /  
krajanská komunita Daruvar, 
Chorvatsko

Pokyny jsou adresované helenským 
a gernickým dětem, jak jsem je během pod
zimních týdnů poznala, spolu se specifiky, 
která jejich školní online výuka má. Záro
veň do nich zahrnuji své zkušenosti z před
chozí praxe v Čechách.

1. Odpoj se, udělej úkol, připoj se!

Tento imperativ vychází z místní praxe, kdy 
většina hodin probíhá online a děti se tak na 
lekce češtiny mnohdy připojují po mnoha
hodinovém nepřerušovaném pobytu před 
obrazovkou. Považuji za více než vhodné je 
od obrazovky na chvíli osvobodit. Zároveň 
vycházím z toho, že čas online výuky je pevně 
daný rozvrhem a ve skupinách jsou děti z více 
ročníků či velkého rozptylu studijních úrovní. 
Pokyn k samostatné práci s vypnutým počíta
čem, která je následně v zadaný čas společně 
zhodnocená, může být poměrně občerst 
vující. A ve výrazně smíšených třídách ani 
jinak efektivně pracovat nejde.

2. Piš!

K jednoduché literární tvorbě vedu děti i při 
výuce naživo. Úkoly z publikací Nakladatel
ství Šafrán či jimi inspirované se snadno 
implementují do distanční výuky, zejména 
pokud děti mohou své práce vyfotit a poslat 

V Rumunsku působím od 1. 9. 2020. 
Mám na starosti běžnou školní vý 
uku češtiny a uměleckých předmětů 

na českých základních školách na Svaté He
leně a Gerniku. Odpoledne a večer připravuji 
pro děti a mladé dospělé zájmové kroužky – 
od doučování češtiny, výuky češtiny pro velmi 
pokročilé, přes angličtinu, aktivity výtvarné, 
hudební a divadelní až po filmový klub. Ač 
jsme školní rok začali naživo, počítala jsem 
s tím, že to není nadlouho, a snažila jsem se 
připravit na přechod do online světa. Přede
vším jsem maximalizovala snahy své svěřence 
dobře poznat a co nejvíc toho společně za
žít – ihned jsme zahájili kromě školní výuky 
všechny kroužky, takže jsme 
hráli divadlo, hráli na nástro
je, zpívali, realizovali se vý
tvarně, chodili na procházky 
či sportovali. Zároveň jsem 
chystala takové studijní ma
teriály, abych minimalizovala 
nutnost něco stále kopírovat 
a dětem roznášet. 

Distančně jsme vyučo
vali během semestru něko
likrát – nejprve to bylo říze
no počtem nakažených ve 
spádových obcích. Pokud 
přesáhl určitou minimální hranici, škola au
tomaticky přecházela od následujícího dne 
na čtrnáctidenní distanční výuku. Od polo
viny listopadu 2020 do konce ledna 2021 se 
vyučovalo distančně v celé zemi.

Čtvrthodina zadaná na výstup ve vysí
lání je poměrně krátká. Nemá tedy smysl 
hovořit o slabším signálu na Svaté Heleně 
či o  nedostatečném technickém vybavení 
některých dětí, které se změní právě až 
v době Vánoc, kdy na školy dorazí zásilka 
ministerských tabletů k zapůjčení. Byly ob
jednány na jaře. Nebudu také mluvit o dě
tech, které se k  online hodinám připojují 
z  místnosti, kde žijí a  mluví další členové 

Více než 60 žáků českých škol v Chor
vatsku se v  lednu 2021 zúčastnilo 
soutěže ve čtení a prezentaci knih 

v českém jazyce Čtení tě mění. Soutěž orga
nizovala Rada pro školní otázky Svazu Čechů 
v Chorvatské republice ke Dni mateřského 
jazyka. Z důvodu epidemiologických opat
ření se soutěž konala online. České školy se 
sešly spolu se členy poroty ve virtuálním 
prostředí, což pro nás všechny byla zvláštní 
zkušenost. V době „předkoronavirové“ děti 
soutěžily ve školní knihovně za účasti po
roty a jejich projev byl daleko přirozenější 
a živější. Letos musely mít děti na paměti, 
že čtou na kameru a že porota není fyzicky 
přítomna. V každém ročníku (1.–8. třída ZŠ) 
byla odměněna první tři místa. 

rodiny. Zamlčím rovněž malé a  studij
ně nezdatné děti, u  nichž jsem distanční 
výuku vyhodnotila jako zcela neefektiv
ní a  zahájila soukromou výuku formou 
návštěv doma. Stejně tak jako veškeré 
aktivity umělecké, které realizujeme po 
malých skupinkách v jednotlivých domácno 
stech. Nebudu mluvit o dětech, které doma 
nikdo nekontroluje a na online výuku je bu
dím já. A někdy se mi to nepovede. 

K vlastnímu vysílání se v daný čas připo
juji ze Svaté Heleny. Krátce předtím mi skon
čila výuka, celé předchozí odpoledne jsme 
s  dětmi natáčeli vánoční video v  plenéru. 
Teď spolu se zástupci ruské, maďarské a slo

venské menšiny komuniku
jeme s  režisérem Gubanim, 
technikem i  moderátorkou. 
Studio zdobí znak minister
stva. Jsme instruováni, kdy 
a  jak se do vysílání připojit, 
jak svůj výstup zahájit, kdy 
začít spouštět prezentaci, 
a zejména, že jde o vysílání 
živé, tudíž je stěžejní dodr
žet časový limit. 

Přes technické problé
my se zástupkyním maďar
ské i ruské menšiny podaři

lo představit celou řadu online programů, 
zaměřených jak na výuku techniky psaní, 
tak na rozšiřování slovní zásoby a  další 
oblasti. Zástupce Slováků pak prezentoval 
velmi nápadité online komiksy, které osob
ně tvoří a které jsou velmi pěkně využitel
né v  online výuce. Bohužel měl ale velmi 
špatný signál, takže jej moderátorka po pár 
minutách přerušila a slovo rovnou předala 
mně. 

Začínám představovat soubor tipů, který 
jsem nazvala jako „Osvědčené imperativy 
v distanční výuce“. Nijak v nich nezastírám, 
že příznivcem online výuky nejsem a živé ak
tivity jsou mi podstatně bližší než virtuální.

Praktické tipy 
a nápady, jak 
realizovat distanční 
výuku, představila 
online konference 
organizovaná 
rumunským 
ministerstvem 
školství. 

online vysílání o distanční výuce

čtenářská soutěž Čtení tě mění

mi je. V zadanou chvíli se připojí ke společné 
reflexi se spolužáky a ke kontrole. Nenašla 
jsem zatím efektivnější způsob, jak s menšími 
dětmi na dálku opravovat napsaný text, než 
že mám otevřenou jeho fotku, společně ho 
procházíme a děti si ho samy opravují.

3. Čti!

Během online výuky čteme články, úryvky 
z čítanek i samotnou beletrii. Poslední zmí
něné se mi dlouhodobě osvědčilo nejvíce, 
protože nevyžaduje další a další kopírování 
a distribuci materiálů. Navíc každé dítě čte 
knihu, která ho baví a zajímá, a je odpojené 
od počítače. Tato lekce samostatného čtení 
ale trvá pouze cca 20 minut. Předchází jí 
zadání konkrétních úkolů, co budeme tento
krát v textu sledovat (vždy cca čtyři otázky 
nebo instrukce typu „Co by si hlavní hrdina 
přál k Vánocům?“ „Najdi v textu slova, kte
rým nerozumíš.“ „Jaký vztah máš k hlavnímu 
hrdinovi?“). Lekce je uzavřena společnou 
reflexí v pevně stanovený čas opět online.

4. Komunikuj s rodinou!

Komunikační výchova bývá online výukou 
postižena nejvíce, zejména při potížích 
technického rázu. Proto zadávám dětem 
co nejvíce úkolů typu „Nech si od babičky 
vyprávět, jak slavili Vánoce, když byla malá. 
Ptej se jí na zvyky, dárky, kostel, písně, lidi…“ 
nebo „Zatelefonuj do Čech dědečkovi a ze
ptej se ho, jak se teď za pandemie má a co 
dělá“. Navazují úkoly na další zpracování 
zjištěného.

5. Uč se gramatiku jinak!

Výuce pravopisu a gramatiky v rámci škol
ních hodin češtiny věnuji asi třetinu času. 
Děti pracují jak s pracovními sešity, tak s tex
ty či s online programy. Nejčastěji pracujeme 
s www.umimecesky.cz, ale děti si oprávněně 
stěžují, že je každá chyba, zejména v pokro
čilejší fázi plnění úkolu, vrací opět téměř na 
začátek úkolu. Vysvětluji jim, že je to záměr, 
jak eliminovat úspěch pouze náhodný…

6. Koukni na video!

Výuková videa jsou nástrojem, který online 
výuku obohacují a patří do ní. Osobně dětem 
natáčím výklady, různá vysvětlování postu
pů, nové písničky, zkrátka vše, co je výhod
né zhlédnout opakovaně. A obráceně – děti 
dostávají za úkol točit vlastní videa na daná 
témata (vzpomínky prarodičů, procházka po 
vesnici…).

7. Zvedni se!

Jsem příznivcem aktivit, které děti zvednou 
od počítače a vedou je ven, ke sportovním 

nebo kreativním činnostem. V rámci vý
uky češtiny tak mohou třeba na základě  
vlastního textu nebo přečtené knihy vy
tvořit komiks, vyrobit si loutky a sehrát 
loutkové divadlo, vypravit se do přírody 
na venkovní stezku s  jazykovými nebo 
literárními úkoly.

8. Spoluvytvářej!

Osobně mi při distanční výuce velmi chybí 
společné kolektivní činnosti, respektive 
v praxi zažívaná skutečnost, že celek je 
víc než součet jednotlivců nebo jejich děl. 
Máli být distanční výuka přes řadu tech
nických potíží efektivní, je spíše individua
lizovaná. Vytváření čehokoli společného 
tak chci cíleně iniciovat a podporovat. 
Většinou se jedná o časově náročnější 
úkoly, jejichž výsledek pak ale stojí za to. 
Loni jsme tak pro Svatou Helenu a Gernik 
z  jednotlivých maleb společně sestavili 
tři betlémy k zavěšení před kostely, nato
čili vánoční video, sestříhané ze sekvencí 
hraných jednotlivými dětmi či souroze
neckými dvojicemi, a připravili k vydání 
další číslo krajanského časopisu Okénko, 
na němž se děti výrazně autorsky podílely. 

A jak prožíváme v českých 
školách v Rumunsku letošek?

Od února 2021 učíme naživo. Na část 
dubna byly vyhlášené mimořádné 
prázdniny, o které se pak prodlou

ží výuka v  létě a zkrátí se tak prázdniny 
letní. Máme zakázané oficiální soutěže 
a jazykové olympiády pořádané minister
stvem, takže s  eibenthálským učitelem 
Alexandrem Gajdzicou iniciujeme online 
verzi češtinářské soutěže, která bude na
víc otevřená i dětem prvního stupně. Na 
nejrůznější programy jsme pozvali řadu 
lektorů z Česka, pro děti z Heleny, Gerniku 
i Eibenthalu plánujeme letní skautský tá
bor, ještě jsme nevzdali myšlenku na letní 
festivaly. Zároveň patrně „odpískáme“ jarní 
pobyt místních dětí v ČR, na který jsme 
získali velkou dotaci. Zakládáme „Televizi 
Banát“, která bude vysílat krátké pořady 
o životě v českých vesnicích v Rumunsku, 
připravované místními dětmi. Děti ze Sva
té Heleny jsou těsně před natáčením au
torského filmečku, v němž si kromě nich 
zahrají i starosta, farář a místní strašidla. 
Chystáme další číslo krajanského časo
pisu Okénko, a protože dříve byly obsa
hem tohoto časopisu výhradně reportáže 
z akcí, chápeme se nové výzvy, čím obsah 
smysluplně naplnit. A v neposlední řadě 
pozvedáme Český dům – etnografické mu
zeum v Gerniku. Jednotlivým místnostem 
a exponátům chystáme popisky, cedule, 
nápaditý katalog. Zapojujeme se do úklidu 
obcí s dlouhodobým záměrem rozumně ře
šit místní neekologické nakládání s odpady. 
Zkrátka využíváme možnosti, které máme 
tady a teď. 

ZPRÁVA
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V tomto příspěvku se dozvíte, kdo je to Nelu, co je to Čoprtán 
a jak se učí děti v Banátu tvůrčímu psaní.

tele z čoprtánu aneb  
Když banátské děti píší
Klára Jíchová / krajanská komunita Svatá Helena a Gernik, Rumunsko

větší, hledej…“ „Začátek sedmého řádku 
nemůžu přečíst…“ „Formulace xyz není 
příliš šťastná, zkus to říct jinak.“ Během 
rozhovoru se nám většinou na platformu 
připojují další spolužáci. Čteme jim hoto
vý text znovu a společně formulujeme, co 
se v textu podařilo, co můžeme pochválit. 
„Líbí se mi, že je to hodně dlouhé.“ „Po 

užila tam hodně zajímavých 
slov.“ Pak případně vzná
šíme konstruktivní kritiku. 
„Ten závěr jsi odbyl, zkus víc 
rozepsat, jak to s  nimi do
padlo.“ „Začátek mi připadal 
nelogický, ještě by se tam 
mělo dopsat, jak…“ 

Po několika cvičných 
týdnech, kdy popisujeme kovboje, pod
mořský svět, dopisujeme konce cizích 
nedokončených příběhů a  trénujeme  
ich i erformu vypravěče, začínáme s příbě
hy vlastními. Napřed text plánujeme a kla
deme si otázky: „Jaké postavy se budou 
v mém příběhu vyskytovat?“ „Kde se bude 
příběh odehrávat?“ „V reálném světě nebo 
ve fantazii?“„A kde to bude?“ „V minulosti 
nebo v přítomnosti?“ „Budou tam mobily, 
případně jaké?“ „Jaké události se v příběhu 
stanou a jaká bude hlavní zápletka?“ „Jak 
příběh začnu a jak ho ukončím?“

Dvanáctiletý kluk, říkejme mu třeba 
Franta, se do psaní moc nehrne. Do školy 
chodí z donucení, radši pracuje kolem krav 
a vůbec nejradši jezdí na motorce a v autě. 
Když jsem se potřebovala rychle dostat na 
hůře přístupné místo, nabídl se, že mě od
veze tátovým terénním vozem. Když jsem 
se ohradila, že je mu dvanáct a nemá pa
píry, odvětil, že to auto zase špatně brzdí. 

Postavy svého příběhu zvolil metodou 
nejmenšího odporu – kráva, tele, zajíc, pasák 
krav Franc. Prostředí – pastviny kolem Svaté 
Heleny, které důvěrně zná. Konkrétně kop
ce Čoprtán a Megeleš, jejichž názvy v něm 
vzbuzují pubertální chechot. Události načrtl 
podobně prostě a ledabyle – co se s dobyt
kem běžně stává: napadne ho vlk, napadne 
ho liška, napadne ho divočák. Školní úkol 
splněn, motivace k psaní nulová.

Pak jsem mu položila klíčovou otázku: 
„Kdo bude tvůj příběh vyprávět? Budeš 
psát v ich nebo v erformě?“ 

Ze svých školních let nevzpomínám 
moc ráda na slohy. Ač jsem měla 
většinou štěstí na poměrně schopné 

učitelky, vadilo mi, že píšeme málokdy, že 
unylá témata komunistických osnov příliš 
tvořivost nepodněcují a  že většina dětí 
z donucení napíše cosi, co pak my ostatní 
musíme opět z donucení poslouchat. 

Když jsem se pak v rámci své pedago
gické praxe setkala s publikacemi Naklada
telství Šafrán, které vedou děti k tvůrčímu 
psaní způsobem až polopatickým, zajásala 
jsem. Tyto postupy nyní aplikuji i na krajan
ské děti na Gerniku a  Svaté Heleně v  Ru
munsku. Naživo i online.

Vhodnost těchto materiálů pro krajan
ské děti vidím zejména v tom, že nenásilnou 
formou rozšiřují dětem slovní zásobu, a  to 
formou hotových frází. Např. při prvním ná
cviku popisu prostředí má dítě za úkol po
psat podmořský svět nakreslený na obrázku. 
Pod obrázkem je uvedena řada frází, z nichž 
asi polovina skutečně obrázku odpovídá. 
Dítě má tyto fráze odhalit a pak je dle svých 
schopností a  přání může nebo nemusí do 
svého textu zahrnout. Situace, že by si s psa
ním nevědělo rady, tak téměř nenastává.

Druhým důležitým aspektem, který 
tyto úkoly v  dětech rozvíjejí, je nutnost 
vlastní volby, i  s  ní spojeného osobního 
názoru. Ve většině úkolů si děti volí jed
no z několika zadání a způsob psaní pak 
také vyžaduje značnou míru nasazení. Pro 
děti vychovávané v duchu „nejvyšší hod
nota je poslušnost“, jak mnohdy zaznívá 
v  místních kostelích, ten
to způsob rozvíjení vlastní 
svobodné volby považuji 
za nutný. 

Pár týdnů po začátku 
školního roku nás epide
miologická situace zahnala 
na online výuku, takže jsme 
pokračovali distančně. 

Jak vypadá naše typická hodina dis
tančního psaní? Na začátku si vysvětlíme, 
co budeme psát a kolik času na to máme. 
Pak děti vypnou počítač a pracují offline. 
Pro dotazy jsem jim k dispozici na messen 
geru. Dítě, jež svůj text dokončilo, jej 
vyfotí, pošle a připojí se opět na platfor
mu. Společně text procházíme. Napřed 
řešíme formální stránku „Na třetím řád
ku máš dvě drobné chyby a  na pátém 

tvůrčí psaní 
v dětech rozvíjí 
schopnost 
svobodné volby 
a vlastního názoru.

„Chci, aby to vyprávělo tele. Tele Nelu, co 
se nám teď narodilo. Je to moje oblíbené tele.“

Pak již stačilo jen po každém úseku Fran
tovi připomínat: „Nezapomeň, vypráví to 
tele. Jak tohle tele vidí? Co si o tomhle může 
tele myslet? Jak by tele tohoto člověka po
psalo?“ 

Polotovar příběhu četl Franta spolužá
kům z  druhého stupně. Dokázali mu dát 
funkční zpětnou vazbu a  cenné podněty, 
které učinily text autentičtější. „Nepiš tam, 
nežiju v  lesích, ale nezůstávám v  lesích, tak 
to přeci tady na Heleně říkáme.“ „Připiš 
tam, že pak měl Franc taky svoje stádo, tak 
by to to tele řeklo.“

Při přepisu Frantova textu jsem opravi
la zbývající pravopisné a  stylistické chyby 
(i/y; délky samohlásek; slovosled). 

Věřím, že vás výsledný text potěší po
dobně jako mě.

Tele z Čoprtánu

Jsem tele. Jmenuju se Nelu. Narodilo jsem se 
na Čoprtáně, kde se mi to hodně líbí.

Čoprtán je jeden velký kopec za Sva
tou Helenou, kde jsou hodně zarostlé lesy 
se spoustou divoké zvěře. Já teda nejsem 
divoké. Nezůstávám v lesích, ale v salaši.

Vy asi nevíte, co to je salaš. A to byste 
měli vědět. Salaš je něco jako velký chlév, 
kde spí Franc. 

Jednoho dne se stalo něco hodně špat
ného. Chcete vědět co? Tak já vám to po
vím. Ale napřed si musím jít zacucat k ma
mince, tak chvíli počkejte.

Toho dne jsem se páslo na pěkné ze
lené trávě spolu se stádem. Páslo jsem se 
tam asi hodinu, ale potom jsem mělo ží
zeň, tak jsem stádo opustilo a šlo jsem se 
napít. A když jsem pilo, tak na mě najed
nou vylítl ošklivý velký vlk, který mě chtěl 
sežrat. Ale naštěstí ho zahlédl Franc.

Franc je jeden velký člověk. Vy asi neví
te, co je to člověk. Člověk je velký jako můj 
brácha býk, ale má jenom dvě nohy. Ne
chápu, jak se na dvou nohách může udr
žet. Pak má ještě jedny nohy nahoře, ale 
ty mu jenom tak visí. A taky nechápu, jak 
může každý den měnit kůži. Jeden den je 
černý, druhý den bílý a třetí den červený. 

Přijde mi divné, že nemá žádné stádo, 
pořád chodí sám a nebojí se. 

Jmenuje se Franc, jak už jsem řeklo. Je 
nafouklý, jako kdyby se mu v břiše nalepila 
vojtěška. A nazlobený. Nosí bačkory. To jsou 
taková divná kopyta, která si může měnit. 
Nosí kalhoty a  triko. Místo rohů kaštek, 
turisti mu říkají kšiltovka, a někdy si vezme 
i  klobouk. Když se rozzlobí, zčervená jako 
paprička. A teče z něho jako z pramene. 

Takže když mě chtěl sežrat ten vlk, při
lítl Franc, v ruce měl flintu a vlka zastřelil. 
Mě si vzal domů a chcete vědět, co se sta
lo dál? Až si u  France v  salaši odpočinu, 
tak vám to dopovím. 

Druhý den mě Franc pustil na pastvu, ale 
já jsem uteklo a vydalo jsem se na Megeleš 
za zajícem Pepou. Tam jsme si hráli a najed

Literatura

eVanSoVá, M. a kol. (2014): Píšeme příběh, 4.–6. třída. 

Dobříš: nakladatelství šafrán.

eVanSoVá, j. a kol. (2018): Tvořivé psaní, 2.–4. třída. 

Dobříš: nakladatelství šafrán.

nou přiběhla liška, která chtěla Pepu sežrat. 
Ale Pepa mi vyskočil na záda, chytil se za 
uši a utíkali jsme. Liška za námi taky utíka
la. Když byla blízko mých nohou, tak jsem jí 
jednu vrazilo kopytem, až se dvakrát otočila 
ve vzduchu. Potom se udělal večer, tak jsem 
muselo jít domů, aby si Franc nedělal starosti. 

Když jsem se vracelo cestou domů, tak 
jsem se ještě zašlo napít ke studánce, kde 
na mě vylítlo velké divoké prase. Já jsem 
se splašilo a vzalo jsem nohy na ramena. 
Myslelo jsem si, že je to zase vlk. Když 
jsem konečně přišlo domů, tak jsem si za
šlo nacucat a pak jsem šlo spát. 

Ve snu jsem potkalo divočáka, vlka, 
lišku, Pepu i France. Franc si našel nevěstu 
a byla svatba. A pak měl taky svoje stádo.

Až přijedete na Svatou Helenu, přijďte 
za mnou a já vás vezmu k nám do salaše, 
na Čoprtán i na Megeleš.  

Krávy pasoucí se na Svaté Heleně

Publikace Píšeme příběh, podle níž pracují 
starší helenské a gernické děti v lekcích psaní
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Představu o tom, jak pomáhá večerníčková tvorba 
ve výuce češtiny nejmenších žáků krajanské učitelky 
v Austrálii, získáte z následujících řádků. 

Fenomén 
večerníčků 
ve vzdělávání 
zahraničních žáčků
Michaela Svojšová / krajanská komunita Adelaide, Austrálie

Na myšlenku napsat příspěvek o vy 
užití večerníčků při online výuce 
mě přivedl nedávný zážitek s Nor

bertem, tříletým synem mé dobré kama
rádky. Po večeři obvykle společně sledují 
krátkou animovanou pohádku na počítači 
nebo iPadu. Poté, co jsme společně zhlédli 
několik dílů kanadského televizního seriálu 
pro nejmenší, který nikdo z přítomných do
spělých nedokázal sledovat bez kritických 
komentářů na adresu jeho tvůrců, jsem se 
utvrdila v přesvědčení, jak vysoce kvalitní 
naše tradiční večerníčková tvorba je.

Probíhající pandemie covid-19 mi 
prozatím brání vycestovat za českou 
krajanskou komunitou do města Ade-
laide v Jižní Austrálii. Se svými studen-
ty a jejich rodinami se tak zatím setká-
vám pouze prostřednictvím virtuálního 
internetového prostoru. Od začátku 
distanční výuky jsem se proto snažila oži
vit naše společné hodiny nejrůznějšími 
krátkými videonahrávkami, abych své stu
denty pobavila, odměnila za jejich snahu 
a  trpělivost a  při tom je i  něco naučila. 
Vzhledem k tomu, že převážná část mých 
posluchačů jsou žáci prvního stupně zá
kladní školy, rozhodla jsem se mimo jiné 
vyzkoušet i léty prověřené večerníčky. 

Výsledek předčil má očekávání. Ve-
černíčky se mezi australskými dětmi, 
potomky českých přistěhovalců, těší 
mimořádné oblibě. Všichni mí žáčci bez 
výjimky jsou již dávno důvěrní kamarádi 
Pata a  Mata, Krtečka, Áji a  maxipsa Fíka, 
Boba a Bobka, Spejbla a Hurvínka, Macha 
a  Šebestové, Včelích medvídků, Rákos
níčka, Káti a  Škubánka, Rumcajse, Manky 
a  Cipíska – a  takto bych mohla postupně 
vyjmenovat všechny oblíbené večerníčko
vé postavičky, na které se jistě rozpomene 
každý z nás. 

Čím to je, že je večerníček stále stej
ně přitažlivý pro současné děti, jako byl 

kdysi pro nás? Jeho počátky sahají více 
než půl století nazpátek, mnohé seriály 
jsou nám všem notoricky známé, přesto 
se zdá, že se jejich sledování dětem nikdy 
neomrzí. A nejen jim. Z rozhovorů s rodi
či je evidentní, že některé postavičky do
kážou zaujmout a  mnohdy také pobavit 
dětské publikum stejně jako to dospělé.

Jednou z mnoha odpovědí na výše po
loženou otázku je skutečnost, že rodiče 
sami považují večerníčkovou tvorbu za 
kvalitní a děti s ní od útlého věku sezna
mují. Je to pro ně příležitost, jak dítěti 
přiblížit české kulturní prostředí včetně 
jazyka šitého na míru dětskému divákovi. 
V českém prostředí se totiž jedná o  jed
ny z prvních příběhů a dialogů, s nimiž se 
dětský divák ve svém životě setkává.

Dalším faktorem je nezpochybnitel
ný význam příběhů pro lidské pokolení. 
Lidová ústní slovesnost se od nepaměti 
šířila a  rozvíjela ve všech společenských 
kulturách bez ohledu na národnost, aby si 
lidé mohli sdělovat své zkušenosti s pro
středím, ve kterém žili. A co jiného večer-
níček je nežli krátký výpravný příběh 
určený dětskému posluchači. Děti mají 
možnost se s  hlavními hrdiny postup-
ně seznámit a  zažívají s  nimi nejedno 
dobrodružství. Prostřednictvím nich 
poznávají nejbližší okolí i celý svět a učí 
se navazovat přátelství.

Oblíbenost večerníčků u  publika jaké
hokoli věku svědčí o tom, že celý koncept 
krátkých pohádek před spaním je velice 
důmyslně propracovaný. Jednotlivé díly 
jsou přiměřeně dlouhé, pro děti srozumi
telné a  snadno zapamatovatelné. K  jejich 
přitažlivosti jistě přispívá i vysoká úroveň 
uměleckého ztvárnění a osobnosti animo
vané a  televizní tvorby, které se na jejich 
realizaci podíleli. Jména jako Jiří Trnka, Jo
sef Skupa, Zdeněk Miler, Václav Bedřich, 
Zdeněk Smetana, Cyril Podolský, Radek 

Pilař, Petr Skoumal, Jiřina Bohdalová, Josef 
Dvořák, Bolek Polívka a  mnozí další jsou 
zárukou velice kvalitní podívané.  

Má dosavadní zkušenost s  výukou 
dětí z  australské krajanské komunity 
ukazuje, že pohádky neztrácí na svém 
významu v žádné době a zemi a jsou dů-
ležitou součástí našeho kulturního dě-
dictví. Večerníčky jsou navíc fenoménem, 
který obstál již u několika generací diváků, 
australské studenty českého jazyka nevy
jímaje, a zdá se, že jeho popularita zdaleka 
neklesá, právě naopak.

Věřím, že si s dětmi z Adelaide při sle
dování večerníčků užijeme ještě mnoho 
zábavy a těším se na další rozpravy s ro
diči na téma „Pat a Mat a mí další oblíbe
ní večerníčkoví hrdinové“. Závěrem bych 
chtěla poděkovat všem rodičům za šíření 
večerníčkového povědomí v  zahraničí 
a přikládám výtvarné práce mých nejmlad
ších studentů.  

Gabík Koudelka a …

erik rosser a Fík

V letošním kalendářním roce probíhá výuka krajanských komunit Čechohrad 
a Bohemia převážně prezenční formou (online jsme se učili jen dva týdny v lednu  
a tři týdny v dubnu). Studenti v Melitopolu byli již před pandemií zvyklí nahradit svou 
nepřítomnost ve výuce konzultacemi prostřednictvím aplikace Viber. Touto cestou 
jsem jim vysvětlovala novou gramatiku, zadávala cvičení a také je opravovala, probrali 
jsme i případné nedostatky. Jednalo se vždy o jednoho nebo dva studenty týdně.

Rok 2021 rokem 
velkých výzev?
Krajanští studenti z Melitopolu, úvod Vladimíra Pěčonková /  
krajanská komunita Čechohrad, Ukrajina

během loňského března, když došlo 
k uzavření škol a ostatních vzděláva
cích zařízení, jsme pomocí aplikace 

Viber začali pracovat ve skupinách. I když 
své žáčky a studenty vidím opravdu ráda, 
velké problémy s kvalitou obrazu a zvuku 
nás přiměly vybrat si jen zvuk a rezignovat 
na obraz. Před čtyřmi lety by taková výuka 
nebyla možná. Internetové spojení přidě
lovalo dobu komunikace velmi sporadicky. 

Menší děti přes Viber recitovaly a  zpí
valy. Cítili jsme radost z toho, že se slyšíme, 
ale třída nebo hřiště nám chyběly. Starší 
děti se, kvůli množství zadané práce z hlav
ních učebních předmětů a  technickým 
omezením, výuky online nezúčastňovaly.

Při společném hodnocení situace se 
studenty jazykových kurzů i dětmi základ
ní školy jsem si pro sebe udělala závěr, že 
přímý kontakt studenta se spolužáky a uči
telem je nenahraditelný. Samostatná práce 
s pomocí techniky má také výhodu: vede 
studenty k větší aktivitě. 

Proto kromě prezenční formy pokračuje
me také v komunikaci přes Viber. Dáváme si 

různé hádanky, řešíme problémy s gramati
kou a připomínáme si různé svátky a výročí. 
Těší mě, že na nás nezapomněli ani ti, kte
ří už žijí a pracují v České republice, a díky 
těmto sítím jsou s námi nadále v kontaktu, 
posílají nám články a zajímavosti.

Požádala jsem studenty, aby napsali 
svůj názor na toto téma. Úkol byl dobro
volný a účast nebyla ohromující (někteří si 
prostě na samostatně psaný text netrou
fli), ale názory několika odvážných studen
tek připojuji. Jejich texty jsem upravila.

Práce studentek jazykových
kurzů v Melitopolu

Olga, dětská psycholožka: Češtinu v ukra-
jinském Melitopolu studuji již jeden rok. Rok 
2020–2021 přinesl velké změny ve výuce. Mu-
seli jsme se naučit studovat na dálku. Výuka 
na dálku má svá pozitiva, ale i negativa. Pozi-
tivní je to, že trávíte více času doma s rodinou 
a můžete současně vařit, uklízet i studovat. 
Myslím si ale, že výuka online má více nega-

juliana Vitalina

tiv. Když studujete ve třídě s učitelem, tak se 
informace lépe vstřebávají, protože vás nic 
nerozptyluje. Člověk musí být ve společnos-
ti, mezi lidmi, a distanční výuka tomu brání. 
Potom člověk lehce podléhá depresi.

Viktoria, žákyně 9. třídy: Studuju češtinu 
přibližně půl roku protože plánuju studovat 
na střední škole v Česku.

V průběhu karantény naše výuka probí-
hala online. Používali jsme při tom aplikaci 
Viber. Byla to nová a  zajímavá zkušenost. 
Seznámili jsme se s  novými tématy, napří-
klad: počasí a  roční období, denní režim, 
oblečení. Učili jsme nová slovíčka, pracovali 
jsme v párech a vytvářeli dialogy.

Já osobně jsem si tuto formu výuky užila, 
podle mě nemá chybu. Líbí se mi učit se z do-
mova, protože je to pohodlné. Nemusím brzo 
vstávat, chystat se a  jít někam. Díky online 
výuce mám víc času na sport, můžu se věno-
vat výuce cizích jazyků a odpočívat.

Můj názor na distanční výuku je velmi 
pozitivní, mě to disciplinuje a učí plánovat si 
svůj čas. 
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1 Čtení v čase koronavirové pandemie – tisková zpráva. 

Národní knihovna České republiky [online]. Cit. 2021-03-29.  

<http://text.nkp.cz/soubory/ostatni/tz_cteni_covid 

2021.pdf>.

2 Lektira je označení pro povinnou četbu v srbštině.

3 Výuka probíhala online formou od poloviny března 

do konce letního semestru, zkoušky již probíhaly pre-

zenčně. akademický rok 2020/21 probíhá kombinovanou 

formou, tj. některé předměty probíhají distančně, některé 

prezenčně.

„čtu povinnou 
četbu, nemám  
moc času číst  
pro sebe.“

O čtení nejen během koronavirové pandemie, vztahu k české knize a čtenářských 
preferencích jsme si povídali se studenty Bělehradské univerzity v Srbsku. Dozvěděli 
jsme se, která díla napomáhají k vytváření obrazu české země, historie a kultury, 
a také proč je od čtenářských aktivit v současnosti spíše upouštěno. Myšlenky 
a názory studentů jsme zakomponovali do článku, který by svými výstupy mohl být 
motivací dosavadní stav změnit a impulzem něco nového společně vytvořit. 

četli jsme – nečteme – 
budeme číst?
Denisa Walková / lektorát Bělehrad, Srbsko

Koronavirus jako příležitost 
začíst se?

Je to již rok, kdy výskyt koronaviru ochro
mil svět. Jeho šíření přineslo výzvy jak 
celé společnosti, tak jednotlivci. Člověk 

 se vždy pokouší najít cesty, díky kterým 
se snáz vyrovná s nenadálými zátěžovými 
situacemi. Uplynulý rok nám poskytl prostor 
tyto mechanismy zvládání stresu otestovat. 

Zajímalo nás, jak konkrétně se studenti 
srbské univerzity snažili trávit čas během 

doby tvrdého lockdownu – období, kdy byl 
volný pohyb omezen na dobu nezbytně 
nutnou a  univerzitní výuka byla přesunu
ta do online prostoru. Stejně jako v Česku 
i zde proběhla jarní vlna motivace a odhod
lání aneb jak naložit se „zdánlivě“ nabytým 
časem. Všichni chtěli onen získaný čas 
trávit efektivně, věnovat se sobě samým, 
cvičit denně jógu, přerovnávat sklenice 
s domácím ajvarem, naučit se nový jazyk, 
skládat origami a  samozřejmě konečně 
přečíst knihy válející se roky na polici. Ptá

meli se, co z počátečních předsevzetí zby
lo, možná se můžeme podívat kolem sebe, 
anebo rovnou začít u sebe samých. 

V době, kdy byl formován tento článek, 
byly prezentovány výsledky výzkumu Čtení 
v  čase koronavirové pandemie (realizova
ného Národní knihovnou ČR ve spolupráci 
s  Ústavem pro českou literaturu AV ČR 
a  společností Nielsen Admosphere), které 
ukázaly, že změny ve  čtenářském chování 
Čechů nebyly výrazněji zaznamenány. Zjed
nodušeně řečeno – kdo četl před krizí, četl 

i v krizi. Nárůst byl výraznější pouze u pra
videlných čtenářů, a  to o  18 % ze  vzorku 
dotazovaných (zpráva uvádí 1 005 respon
dentů).1

Pohled z Balkánu

Výše zmíněné výsledky českého 
výzkumu se zrcadlí i v prostředí 
Balkánu, kde pro potřeby tohoto 

článku proběhla série řízených rozhovorů 
s desítkou respondentů z řad studentů 
3. a 4.  ročníku bohemistiky Bělehradské 
univerzity. Cílem bylo zjistit vztah studenta 
češtiny a české knihy v širší rovině. Nad
to rozhovory měly ukázat, zda pandemie 
zásadně ovlivnila čas strávený s knihou.

Studenti, již se ankety zúčastnili, pocházejí 
převážně ze čtenářských rodin a kladný vztah 
ke knize mají již od útlého věku. To se uká
zalo hned v úvodu rozhovorů, kdy studenti 
zavzpomínali na své první setkání s literatu
rou; nejčastěji se jednalo o předčítání: „Ma
minka nám četla, kamarádka mi vyprávěla, že 
jí rodiče pořád dokola četli stejnou povídku 
a ona si ji zapamatovala, a když ji potom četla 
babička, ona si vymýšlela, 
nečetla, co bylo v knize, a ta 
kamarádka pak říká druhý 
den rodičům, že baba ne 
umí číst!“ Anebo: „Četli nám, 
mám takové malé obrázky, 
kde nám četli.“

Později se při otázkách, zda je čtení jejich 
koníček a zda by se označili za knihomola, 
pouze polovina studentů přiklonila k odpo
vědi ano. Knihomolové i běžní čtenáři se pak 
nad  otázkou, proč v  současné době čtou 
méně, než byli zvyklí, shodli na společné pří
čině. Tou je studium a fakulta, která (zcela 
správně) zastává normativní funkci se svý
mi požadavky a doporučeními. Faktem však 
bohužel je, že je bohemistická knihovna, 
která čítá 4 573 svazků, vnímána jako insti
tuce „četby musu“. 

Nedostává se nám však pouze strohých 
odpovědí: „Čtu, když musím.“, „Četla jsem teď 
jen pro fakultu.“, „Čtu povinnou četbu, ne
mám moc času číst pro sebe.“ Mezi odpověď
mi zaznívalo také: „Když jsem nestudovala, 
tak jsem četla víc, protože jsem neměla něja
kou lektiru2, knihu, kterou musíme číst, četla 
jsem, co se mně líbí, nemám moc času na to, 
co se mně líbí.“ Pro zachování objektivity jsou 
ale i seznamy povinné četby pozitivním spou
štěčem, třeba v tomto případě: „…ano, začal 
jsem [číst], když jsme začali studovat.“

Žebříček autorů

Knihy, které byly studenty jmenovány, 
byly čteny v češtině. Mezi oblíbené 
autory studentů patří jména klasiků 

jako Milan Kundera (opakovaně byly jmeno
vány Žert a Nesnesitelná lehkost bytí), Josef 
Škvorecký (Zbabělci), Karel Čapek (Povídky 
z jedné a druhé kapsy, RUR a další drama
ta), Jaroslav Hašek (Osudy dobrého vojáka 

Švejka za světové války), Jan Neruda (Povídky 
malostranské) a Ivan Olbracht.

Mezi současnými spisovateli (tvořícími 
od 90. let) jsou preferováni Michal Ajvaz 
(Druhé město), Daniela Hodrová (Podobo-

jí), Jáchym Topol (Chladnou 
zemí), Miloš Urban [Posled-
ní tečka za Rukopisy: (nová 
literatura faktu)], Kateřina 
Tučková (Žítkovské bohyně), 
Michal Viewegh, Ivan Klíma 
a Tomáš Zmeškal. 

Poněkud neočekávaně byli do popředí 
postaveni Jakub Arbes, Julius Zeyer (Ro-
mán o  věrném přátelství Amise a  Amila) 
nebo poezie Jaroslava Seiferta. 

„Četla jsem Jablko s  klína, poezii jsme 
měli minulý semestr. V poezii se mi líbilo, 
že jsme mohli cítit více než v té próze.“

Procestujme a poznejme Česko 
(v křesle a s knihou v klíně)

Již rok trvající omezení zapříčinila nejen 
nemožnost do Česka vycestovat na let
ní školy, semestrální programy, ale také  

 podniknout běžné turistické cesty. Proto 
jsme se spolu se studenty snažili vytvořit 
seznam knih, které přenesou čtenáře do 
českého světa, v němž se recipient setká 
s českým člověkem. Obraz „pravého Čecha“ 
se v očích studentů nepodařilo vytvořit, 
neboť sice slyšíme sborově: Švejk!, stej
ným dechem je však dodáváno, že nikdy 
nepotkali Čecha, který by se skutečně jako 
Haškův hrdina choval. 

Češství studenti shledávali jak ve výše 
zmíněném Švejkovi Jaroslava Haška, tak 
v próze o panu Broučkovi Svatopluka Čecha 
(Nový epochální výlet pana Broučka, tento-
kráte do XV. století) – zde současně došlo 
i k prohloubení povědomí o české historii.

V ruchu na Malé Straně se čtenáři ob
jevili díky Janu Nerudovi, v  idyle českého 
venkova díky Boženě Němcové. Na zdejší 
univerzitě mají studenti možnost navště
vovat výběrový kurz věnovaný cestopi

sům, prostřednictvím nichž poznávají (dle 
jejich slov) českou krajinu. 

„Erbenovy knihy (Kytice), Jiráskovy po
vídky a možná Babička, to jsem se seznámila 
se starou českou kulturou a jak to vypadalo. 
Mezi srbským a českým venkovem je malý 
rozdíl, jsou to ty reálie a obyčeje a tak.“

Historii a sociální proměny pak na poza
dí svých příběhů studentům odkrývají třeba 
Čapek (První parta), Kundera, u kterého byla 
několikrát zmíněna krása jeho jazyka, ironie, 
hledání identity a odehrávání toho všeho na 
pozadí komunismu, Škvorecký nebo Topol. 
„[Kloktat dehet] vytvořilo jiný pohled na Čes
ko v té době. Protože jsem vůbec nemyslela, 
že ta doba byla tak hrozná, a tak morbidní. 
Možná je to Topol, jeho styl…“

Nejen samotné čtení románů, ale také 
práce s  literaturou na seminářích pozná
ní prospívá. Díky zásluze profesorů, kteří 
napomáhají k interpretaci samotného díla, 
mají studenti další příležitost poznat čes
kou zem: „Více mi pomáhá analýza, abych 
rozuměla, jací jsou Češi, co se stalo v Čes
ku, jaký byl život spisovatele, v  knize se 
více soustředím na příběh a slovíčka.“

Knihu? Ne, raději Netflix

Až na jedinou výjimku se studenti 
shodli na faktu, že během března, 
kdy univerzita přešla do online re

žimu3 a bylo omezeno vycházení, rozhodně 
nečetli více než obvykle, spíše se oddávali 

Výuka češtiny ve Studentském parku 

topos Prahy v české literatuře – výběr 
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televizní zábavě. Důvodem byl především 
nárůst samostudia a psaní esejí, studenti 
bez výjimky potvrdili, že distanční výuka 
je pro ně mnohem náročnější, a proto jim 
nezbývala energie oddávat se krásné, často 
náročné literatuře.

Místo abychom si stěžovali na lenost stu
dentů a zkaženou dnešní dobu, měli bychom 
se na problém podívat šířeji. V  první řadě 
vynechme neustálé srovnávání tehdy a nyní, 
už jen z toho důvodu, že se 
možnosti trávení volného 
času značně rozšířily, a  čas 
s  knihou tedy nebyl vytěs
něn, nýbrž spíše začleněn 
mezi televizi, počítač, rozlič
né sporty a další aktivity. 

Dalším fenoménem je vnímání „obdo
bí lockdownu“ jako prostoru volna. Nejen 
profesoři, ale i studenti byli vystaveni no
vému způsobu výuky, na který se museli 
co nejrychleji adaptovat, aby mohlo být 
vzdělávání udrženo v  nastolené kvalitě. 
Ve chvíli, kdy se ze  skupinových diskusí 
stávají výpisky a eseje, není překvapivé, že 
jejich čtenářská aktivita stagnovala.

Podle výpovědí studenti ani jejich ro
diny nepropadali úzkostem, stresu a oba
vám z  nové situace, která tou dobou 
zavládla, a  namísto osvojení si nového 
koníčku a hnaní se po vlastní produktivitě 
se semkli, trávili čas spolu a  onu energii 
věnovali sobě navzájem.

Udělejme z lektiry koníček

Ačkoli naše rozhovory začínaly na
rážkami na četbu, kterou se musí 
každý prokousat, v závěru studenti 

mluvili s velkým zápalem o prostoru, do 
kterého je kniha přenesla, příběhu, které

ho se stali součástí, nebo jazyku, který je 
sice náročný, ale krásný: „Je krásné, když 
to čtete v češtině, ale je těžké to přeložit, 
nemá to stejný význam, třeba lítost.“

Spíše než o kvantitě, je rozhodně na
místě hovořit o kvalitě. Čtenářské deníky 
studentů sice neobsahují dlouhé sezna
my knih, přesto je znát, že je čtení baví, 
a co víc – o českou literaturu mají zájem. 
Kamenem úrazu pak může být počáteční 

averze, protože přečtení 
dané knihy je něco, co se 
musí udělat (ačkoli je pak 
zjištěno, že to vlastně ne
bylo tak úplně špatné). 
Možná je problémem, že 
knihy k  přečtení dává au

torita (škola, profesor), nebo je to také 
čirá nevědomost, co česká literatura na
bízí. Zde narážíme na jednoho studenta, 
který sice hltá světové detektivky, ale 
o žádné české ještě neslyšel. 

Sumarizujemeli výpovědi jako „…četla 
jsem, než jsem začala studovat; čtu, proto
že musím; profesorka říkala; čtu to, co mě 
zajímá; čtu, když mám dovolenou a přišla 
jsem na tu knihu a ta mě moc bavila“, vi
díme, že samotné čtení není problémem, 
odloučení od knihy přišlo až se studiem. 
Sylaby a  seznamy četby studenti často 
(bohužel) nevnímají jako doporučení kva
litních děl, ale spíše jako výčet povinné 
literatury, který musí být pokořen. Na dru
hou stranu se rovněž našli tací, kteří byli, 
dle jejich slov, příjemně překvapeni a byli 
za zařazení dané knihy do seznamu rádi. 
Pojďme tedy pozměnit přístup. Známe 
očekávání studentů a  máme možnost jej 
nabourat, a to například vytvořením něče
ho relativně stálého, kde studenti bohemi
stiky (a slavistiky) najdou inspiraci nezatí
ženou oním slovíčkem musíš!

Studenti studentům

Začněme od začátku a změňme směr 
komunikace. Ideálem je, aby tipy 
a drobné recenze poskytovali sami 

studenti, sami objevovali možnosti české 
literatury a přehledně je označovali dnes 
tolik populárním hashtagem dle žánru, 
tématu a třeba i prostoru, ve kterém se 
děj odehrává. 

Pak změňme komunikační kanál, 
v dnešním světě se nabízí Instagram. Cílem 
je vytvořit místo, které je současné gene
raci vlastní a  které bude jejich nástrojem 
i v dalších letech. Takové místo by mělo být 
snadno přístupné, a  to nejen v  době stu
dia, ale i po jeho ukončení, kdy se studenti 
(doufejme) ke čtení znovu se zájmem vrátí. 
Všichni totiž víme, kde jednou skončí papí
rové seznamy povinné četby, bohužel.

A  nakonec rozšiřme tuto síť. Vizí je 
vytvořit komunitu mezi všemi lektorá-
ty a  krajanskými komunitami – zapojit 
všechny, kdo mají zájem a nadšení, roz-
šířit možnost sdílet, možnost komen-
tovat a možnost přijímat mezi nás další 
členy. Vytvořit tak síť „doporučené li-
teratury“, která je česká, kvalitní, třeba 
i klasická a obrozenecká, ale především 
není vynucovaná. Nechme samotné stu-
denty rozhodnout, co stojí za to číst! 

Nechme samotné 
studenty 
rozhodnout,  
co stojí za to číst!

Zlomek titulů bohemistické 
sekce Bělehradské univerzity  

Ambasadoři DZS

Radka Vavroušková / Dům zahraniční spolupráce

P rvní oslovenou skupinou byli ab
solventi dobrovolnických zahranič
ních výjezdů – mladí lidé, kteří se 

vydali do cizí země za prací na dobročin
ném projektu. Do veřejné výzvy se mohl 
přihlásit kdokoliv, kdo absolvoval výjezd 
s podporou Evropského sboru solidari
ty. Z přihlášených zájemců byla vybrána 
čtveřice, která reprezentuje Evropský sbor 
solidarity na veřejných akcích a v médiích. 

„Cílem aktivit je poskytnout potenciál
ním zájemcům o výjezdy pohled takzvaně 
z první ruky. Věříme totiž, že přímá komu
nikace (angl. peertopeer) je velmi účinná 
a  může pomoci těm, kteří teprve váhají, 
jestli na zkušenou do zahraničí vyrazit,“ 
vysvětluje Adela Rychtáriková z Informač
ního a komunikačního oddělení DZS. 

Další skupinou byli absolventi studij
ních a  výzkumných pobytů realizovaných 
v  rámci programů bilaterální a  multilate
rální spolupráce: Akademická informační 
agentura (AIA), AKTION Česká republika – 
Rakousko, CEEPUS, Fondy EHP atd. Zámě
rem je oslovit postupně absolventy všech 
programů, které DZS spravuje, včetně Pro-
gramu podpory českého kulturního dě-
dictví v zahraničí. Iniciativa Ambasadoři 
DZS totiž zdaleka necílí jen na studenty 
a mládež, ale chce zahrnout všechny cílové 
skupiny, kterým jsou programy spravova

né DZS určeny. Mezi ambasadory se tak 
postupně objeví také učitelé, akademičtí 
pracovníci, lektoři češtiny na zahranič
ních univerzitách či učitelé českého jazyka 
u krajanských komunit.

Co znamená být 
Ambasadorem DZS? 

H lavním úkolem ambasadorů je 
sdílet vlastní zážitky a zkušenosti, 
a tím motivovat další zájemce o za

pojení do aktivit mezinárodního vzdělává
ní. Iniciativa však nefunguje jednosměrně. 
Dům zahraniční spolupráce ambasadorům 
nabízí workshopy a školení, které pomáhají 
nejen prezentovat dosavadní zkušenosti, 
ale jsou přínosem také při pracovním uplat
nění. V nejbližší době by se měly uskutečnit 
například workshopy zaměřené na prezen
tační dovednosti či online média. 

„Do budoucna plánujeme vytvořit Klub 
ambasadorů, díky kterému se budou ab
solventi moci setkávat, sdílet své zkuše
nosti a účastnit se různých akcí,“ doplňuje 
Adela Rychtáriková. 

Pro aktuální informace (nejen) o Am-
basadorech DZS sledujte sociální sítě 
a webové stránky Domu zahraniční spo-
lupráce. 

ZPRÁVA

Dům zahraniční spolupráce (DZS) má při propagování 
mezinárodního vzdělávání nové posily – Ambasadory 
DZS. Na konci minulého roku naše instituce začala 
postupně oslovovat účastníky jednotlivých programů, 
jež spravuje, a hledat mezi nimi osobnosti, které by 
prostřednictvím svých zážitků motivovaly ostatní 
k zapojení se do mezinárodních aktivit. Cílem je 
vytvoření databáze absolventů mezinárodních 
programů, ochotných sdílet své zkušenosti, inspirovat 
svým příběhem a aktivně spolupracovat s DZS na 
propagaci mezinárodního vzdělání a dobrovolnictví. 

Noví průvodci 
mezinárodním 
vzděláváním

„Když jsem pomáhal v domově 
pro seniory, zjistil jsem, 
že přátelství nezná věk.“

účastník dobrovolnického projektu

Staňte se 
Ambasadorem 
Evropského 
sboru solidarity

„Získala jsem nadhled,  
víc si věřím a nebojím se 
zkoušet nové věci.“

studentka vysoké školy

Staňte se 
Ambasadory 
Fondů EHP

Zdroj

Dům zahraniční spolupráce [online]. Cit. 2021-09-04. 

<https://www.dzs.cz/clanek/byl-nejlepsi-rok-meho- 

zivota-seznamte-se-s-ambasadory-dzs>. 
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1 KeStŘánKoVá BoCCoU, M. – KoPiCoVá, K. – šnaiDaUFoVá, G. (2019): Čeština pro cizince. Úroveň B1 

a B2. Brno: edika. 

2 Materiály online (2021) [online]. Cit. 2021-04-04. <https://www.czechstepbystep.cz/materialy-on-line>.

3 takový přístup samozřejmě není z lingvodidaktického hlediska ničím novým; chci pouze potvrdit z vlastní 

zkušenosti, jak velké množství názorného materiálu může skýtat domácí prostředí oproti sebelépe vybavené 

učebně nebo kufříku s rekvizitami, který při svých vstupech používají např. vyznavači sugestopedie. 

4 Viz nejčastější dotazy k distanční výuce na webové stránce Univerzity v Udine, kde tazatel dostává zápornou 

odpověď na otázku, zda jsou v rozvrhu započítány akademické čtvrthodinky. FAQ didattica 2020/21 [online].  

Cit. 2021-04-04. <https://www.uniud.it/it/servizi/servizi-studiare/didattica-2020-21/contenitore-link/faq-didattica-

2020-21#autotoc-item-autotoc-2>.

Zapojení domácího 
prostředí
do výuky nabízí 
netušené 
možnosti.

Vloni v únoru jsem stejně jako ostatní „spadla“ rovnýma nohama do distanční výuky. 
Mé hlavní potíže spočívaly jednak v nutnosti zajistit si na vlastní náklady odpovídající 
technické zázemí mimo pracoviště, jednak v počátečních protichůdných pokynech, 
na které platformě má vlastně ta která kategorie pedagogů učit. 

Přijmout změnu
Ohlédnutí za dvěma semestry převážně 
distanční výuky češtiny pro cizince
Jana Sovová / lektorát Udine, Itálie

Závislost na technice, dojem 
provizoria?

Už během března však univerzita 
umožnila lektorům cizích jazyků 
vytvořit si virtuální třídy v prostře

dí Microsoft Teams a přesměrovat veškeré 
výukové aktivity právě tam. 

Vědomí, že i  sebelépe připravená vy
učovací hodina je realizovatelná, jen pokud 
neselže notebook nebo domácí internetové 
připojení, ve mně tu a tam vyvolává pocity 
úzkosti; tím spíš, že provizorium při první 
vlně epidemie na jaře 2020 se postupně pro
měnilo v setrvalý stav, přerušovaný jen ob
časnou prezenční výukou a  konzultacemi 
pro vybrané skupiny studentů. Nejdůležitěj
ším krokem k maximálnímu využití poten 
ciálu online výuky pro mě tedy předsta
vovalo akceptovat tuto nevítanou změnu 
a zaměřit se na její pozitivní stránky.

Výběr didaktického materiálu

t ištěné učebnice češtiny pro cizince 
jsem si ponechala na přípravy na 
hodiny, ale pro online výuku jsem 

si zvolila ty, které existují i v elektronické 
verzi ve formátu .pdf.1 Osvědčilo se mi 
např. sdílení své kopie na monitoru a ve
pisování různobarevných poznámek přímo 
do textu nebo jako popisky k obrázkům ve 
spolupráci se studenty. Upravené kopie si 
ukládám na příště, zatímco studenti mají 
k domácímu studiu zakoupeny své vlast
ní eučebnice (někteří si je nechali zčásti 
vytisknout, protože se jim stejně jako mně 
lépe pracuje s fyzickou knihou). 

Uvítala jsem také první učební texty Lídy 
Holé, dostupné na platformě Issuu, odkud je 
sice nelze stáhnout do počítače (a tudíž ani 
tisknout či vyplňovat), zato jejich částečná 
interaktivita a vysoká kvali
ta provedení nabízí ve srov
nání s  tradičním formátem 
.pdf nebo  naskenovanou 
podobou mnohem lepší zá
žitek a všestrannější využití. 
Má to však jeden další há
ček: pokud není interneto
vé připojení dostatečně sil
né, učebnice se v Microsoft Teams nenačte, 
což výrazně naruší hodinu a nutí vyučující
ho mít neustále v záloze náhradní program. 
I přesto jsem u učebnic Lídy Holé nakonec 

setrvala a v časové tísni sahám ke stále širší 
nabídce online cvičení na webových strán
kách jejího týmu.2 

Výuka doma, domov ve výuce

ipřes rozličné nástroje, které virtuální 
didaktické prostředí nabízí k vytváření 
vlastních didaktických materiálů, mě 

z  metodologického hlediska snad nejvíc 
zaujalo přímé zapojení domácího prostředí 
do výuky. V prvních týdnech nucené izolace 
napříč italskými regiony jsme se s pokroči
lejšími studenty občas bavili tím, že jsme 

měnili pozadí na obrazovce 
a vzájemně si je komentovali. 
Za čas jsme se ale shodli na 
tom, že bychom z prostoru 
ohraničeného úhlopříčkou 
notebooků mohli příleži
tostně vykročit do různých 
místností našich domovů, na 
balkony či zahrady – pocho

pitelně v rámci domácích podmínek a dosahu 
internetového signálu. Objevilli se v dosahu 
kamery některý další spolubydlící nebo do
mácí mazlíček, stal se součástí hodiny např. 
prostřednictvím popisu jeho vzhledu a po
vahy nebo debaty o jeho zálibách. 

S  letošním 1. ročníkem jsem začala vy 
užívat potenciál podpůrných domácích kulis 
hned od počátku. V úvodních hodinách, za
měřených na výslovnost, internacionalismy 
v češtině a imaginaci, jsem použila jako zá
stupné rodilé mluvčí plyšová zvířata, kterých 
mám doma slušnou zásobu po odrostlých 
dětech. Vznikly tak variace na seznamovací 
dialogy např. mezi ježkem a růžovým pante
rem, jejichž identitu si na sebe studenti stří
davě brali nebo ji obměňovali podle vlastních 
preferencí či náhodně vylosovaných zvířat.3 
Při probírání genitivu jsme zase simulova
li společné vaření v  mé kuchyni, kde byly 
připraveny všechny ingredience k  přípravě 
mrkvového dortu. Názornost, různorodost 
a  situační humor, který tyto předem ne 
avizované a zdánlivě improvizované vstupy 

doprovázely, pomáhají mně i  studentům 
pozapomenout na ztížené životní i pracov
ní podmínky v době pandemie a ukazují se 
jako užitečný prostředek ke zpestření výuky.

Černé hodinky a akademická 
čtvrthodinka

Pro potřeby online výuky považuji za 
obzvlášť důležité připravovat pro 
všechny studijní úrovně i  takové 

aktivity, které nevyžadují oční kontakt 
s obrazovkou ani s vyučujícím. Účastníci 
dostanou pokyn, aby se pohodlně usadili 
nebo natáhli mimo dosah obrazovky, nasa
dili si sluchátka a soustředili se výhradně 
na mluvené nebo zpívané slovo a aktivity 
s tím spojené. Jedná se o poslechy s poro
zuměním, hry na procvičení slovní zásoby 
a výslovnosti (např. slovní fotbal, tichá 
pošta apod.), překladatelská cvičení aj. 
Studenti, kteří si jinak nechávají poctivě 
zapnuté kamery, oceňují tyto „černé ho
dinky“ tím spíš, že v některé dny mívají 
podle jejich slov 4 až 5 dvouhodinových 
vyučovacích bloků za sebou bez přestávky. 

Na skutečnost, že mnozí pedagogové 
přestali s přechodem na distanční výuku do
držovat přestávky, mě upozornila i řada zná
mých či jejich potomků z různých studijních 
oborů a vysokých škol, takže bych ji nepo
važovala za čistě udinské specifikum. Počet 
a délka přestávek záleží v Itálii výhradně na 
vedení jednotlivých vzdělávacích institucí. 
Italské ministerstvo školství k tomu sice vy
dává všeobecná doporučení, ale uvedení do 
praxe se může případ od případu výrazně 
lišit, a navíc zdejší vysoké školy se těší silné 
autonomii. Tak například v rozvrhu univerzi
ty Cà Foscari v Benátkách jsou 90minutové 
vyučovací hodiny prokládány pevně stano
venými 15minutovými přestávkami, zatímco 
hodina v Ústavu pro studium jazyků, litera
tur, komunikace, vzdělávání a  společnosti 
(Dipartimento di Lingue e Letterature, Comu-
nicazione, Formazione e Società), pod nějž 
spadá i  zdejší bohemistika, trvá 120 minut 
s tím, že „vyučující mají možnost udělat pau
zu podle vlastního uvážení“.4 Tyto přestávky, 
definované jako akademické čtvrthodinky, 
byly při prezenční výuce nezbytné pro pře
sun mezi budovami nebo výměnu osazen
stva v učebnách.

Čeština je dar!

Po více než roce učení češtiny pro ci
zince na dálku jsem dospěla k závěru, 
že lze touto formou dosáhnout srov

natelných výsledků jako ve výuce prezenční. 
Na tomtéž se shodli naši studenti, ačkoli by
chom už všichni preferovali návrat do učeben 
a k akademickým čtvrthodinkám na školním 
dvoře nebo u automatu na kávu... Jedna stu
dentka k tomu dodala, že i malá „distanční“ 
přestávka je za stávajících okolností doslova 
dar. Těší mě, že se mezi tyto dárce můžeme 
počítat také my z bohemistické sekce. 

Partitivní genitiv v kuchyni  

Seznámení v baru  
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https://www.czechstepbystep.cz/materialy-on-line
https://www.uniud.it/it/servizi/servizi-studiare/didattica-2020-21/contenitore-link/faq-didattica-2020-21#autotoc-item-autotoc-2
https://www.uniud.it/it/servizi/servizi-studiare/didattica-2020-21/contenitore-link/faq-didattica-2020-21#autotoc-item-autotoc-2


Studentům 
nejvíce chyběl 
osobní kontakt 
s vyučujícím 
a spolužáky.

Jako poslední práci před koncem zimního semestru jsem studentům zadala téma 
inspirované současnou situací „Změny ve výuce v době koronaviru“. Shrnuji zde 
názory studentů druhého ročníku bakalářského studia (Weroniky, Rafala, Zuzky, 
Gustava, Kamily, Oliwie, Mařenky, Darii a Laury) a „čtvrťáků“ – tedy studentů 
prvního ročníku magisterského stupně (Zyty, Pauliny, Sáry, Julie).

Jak vnímají koronavirovou situaci 
poznaňští studenti bohemistiky
Marcela Lhotská / bývalá lektorka v Poznani, Polsko

Všichni se k tématu vyjádřili šířeji. Po
pisovali, jak se změnil jejich život, co 
je podle nich v koronavirové době 

lepší, co naopak horší. Některé poznámky 
dodávám také za svou osobu.

Denní režim

Nejvýrazněji studenti vnímají změnu 
denního režimu: není třeba brzy vstá
vat, ba dokonce ani vylézt z postele 

a převléknout se z pyžama. Přitom si uvědo
mují, že tahle výhoda má i svůj rub – přináší 
pasivitu, menší koncentraci na výuku. 

Co se týká volného času, vyskytly se 
protichůdné názory: někdo uvádí, že při 
online lekcích se probere více učiva, což 
znamená více učení po lekcích a  méně 
volného času, navíc se ztrácí čas dohledá
váním některých informací na internetu, 
protože nejsou přístupné knihovny; jiní 
uvádějí, že ušetří čas, který by strávili do

jížděním do školy, a že je více času na ko
níčky; Zuzka si chválí, že má čas na man
žela a na syna.

Domácí prostředí

Většina studentů teď přebývá u ro
dičů, aby nemuseli platit za nevy 
užívané priváty. Koleje jsou zavřené.

Mnozí nemají doma klid – můžu uvést 
případ studenta z  předchozího (letního) 
semestru, kterého při lekcích opakovaně 
vyrušovala jeho babička (chtěla s ním řešit 
nějaké práce na zahradě), i  když ji prosil, 
aby za ním během lekce nechodila; Zyta 
měla vyloženě smůlu, protože v obou pro
středích, ve kterých se mohla připojovat 
(na privátě, u  rodičů), probíhaly stavební 
práce u  sousedů, takže naše lekce byly 
silně rušeny, nejhorší byly zvuky vrtaček; 
běžně nás doprovázely zvuky rádia, cinká
ní nádobí, křik dítěte, hovory dalších osob; 

mňoukání koček pak patřilo k  těm milým 
zvukovým doprovodům  (jak jsem při svém 
několikaletém pobytu v  Polsku poznala, 
Poláci jsou „kočkomilové“ – tedy určitě 
moji studenti a sousedé v paneláku). Také 
já jsem jako vyučující občas „přispěla“ – to 
když se hlasitě prosazoval můj krysařík 
nebo když mě navštívil soused a  „musel“ 
prohodit pár slov.

Všem studentům vadí, že se nedosta
nou do jiného prostředí. Bohužel vycházejí 
z domu, jen když musí jít nakoupit potra
viny. Ti „šťastnější“ chodí venčit psa, ně
kteří se občas venku sejdou s přáteli. Rádi 
by šli do kavárny, restaurace, do kina.

Weronika jako plus uvádí, že doma ne
musí nosit masečku – tedy roušku.

Musím doplnit, že (nejen) studenti pře
ci jen ke konci semestru zažili radost – a to 
v  podobě neobvykle velké nadílky sněhu 
v  Poznani i  jinde v  Polsku. Nevadilo, že se 
nedaly sehnat sáňky ani boby, jezdilo se na 
igelitových taškách, kde to jen šlo.

Zdraví

Studenti připomínají, že je pobytem 
doma negativně ovlivněn mj. jejich 
zdravotní stav. Někdo tloustne, někdo 

si stěžuje na bolesti hlavy a očí. Hlavně ale 
všichni připomínají zhoršení psychického sta
vu – cítí se osamělí, smutní, v depresi (jeden 
student uvádí, že se léčí se schizofrenií a že 
je mu mnohem hůře, když není v kontaktu se 
spolužáky). Kamila pozoruje, že ztrácí energii, 
i když se zdravě stravuje a spí dostatečně 
dlouho. Rafal přiznává, že se touží vrátit do 
školy, protože spolužáci jsou teď daleko a na 
kontakt s nimi na dálku nemá sílu.

Paulina pak upozorňuje na nedostatek 
tzv. digitální hygieny – učitelé i studenti tráví 
u počítače víc času, než by museli.

Technika

Výhody i  nevýhody má technická 
stránka věci. Výhodou je možnost 
studovat odkudkoliv. Technická za

řízení a připojení k internetu však nemusí 
vždy fungovat správně. Já za sebe dodávám, 
že Univerzita Adama Mickiewicze v Poznani 
(UAM) využívá MS Teams a Moodle a byl 
velký rozdíl mezi prvním koronavirovým 
semestrem (letním), kdy nám MS Teams 
často selhávaly, takže jsem se uchylovala 
k programu Skype, a druhým semestrem 
(zimním), kdy již aplikace fungovala téměř 
bezporuchově. 

Zyta připomíná, že za
čátky online výuky byly těž
ké – hledala se platforma, 
na které by se mohlo učit, 
a učitelé se museli proško
lit v práci s technikou. Ano, 
UAM zimní semestr tohoto 
školního roku posunula o dva týdny, právě 
aby před začátkem výuky mohla své vyuču
jící proškolit. Proběhlo několik kurzů, které 
byly následně ve formě prezentací umístěny 
na web univerzity. Ovšem již od počátku on
line výuky bylo učitelům plně k dispozici od
dělení IT a vyučující dostávali instrukce, jak 
mají postupovat, aby výuka plynule přešla 
na dálkovou formu.

Julie se zpočátku bála, jestli distanční vý
uku zvládne. Zvládla, dokonce se jí podařilo 
v  tomto náročném režimu dopsat bakalář
skou práci i úspěšně ji obhájit. Přesto touží 
po lidském kontaktu.

Finanční problémy

Studenti upozorňují také na finanční 
stránku věci: ne každý má peníze na 
dobrý počítač a dobrý internet. Pauli

na uvedla statistiku z Lodže, kde údajně pět 
procent žáků (asi dva a půl tisíce) nemělo 
přístup k žádnému z online kontaktních ka
nálů a kde svou situaci někteří studenti řešili 
tak, že se chodili připojovat k internetu do 
obchodních center. 

Mezi mými studenty byla jedna dívka, 
která se musela dělit o počítač se svou stu
dující sestrou, tedy některé hodiny prostě 
chyběla. Já osobně jsem byla zabezpečena 
počítačem z Domu zahraniční spolupráce, 
ale v  případě potřeby bych mohla využít 
nabídky univerzity učit ze školy. 

Finanční zátěž představují také vyšší účty 
za elektřinu a za internet. Daria zdůrazňuje, 
že došlo k  poklesu finančního zabezpečení 
mnoha rodin tak, že úspory za priváty a za 
dojíždění studentů to nemůžou vyrovnat.

Efektivita práce online

Studenti uvádějí, že online studium se 
jim zdá méně efektivní. Někteří hodnotí 
kvalitu výuky jako nižší. Někdo píše, že 

se méně naučí. Několik studentů spojuje po
kles úrovně svých znalostí s absencí kontaktu 
se spolužáky – jednak v hodinách, kdy vzá
jemně mohli živě reagovat na probírané téma, 
jednak mimo vyučování, kdy se také vraceli 
ke školní problematice. Ve své izolovanosti 
ztrácejí motivaci se učit. Možná trochu para
doxně vyznívá konstatování, že demotivující 
je i možnost podvádět při testování.  

Někteří studenti připomínají, že jim chybí 
také přímý kontakt s vyučujícími. Zyta si po 
steskla, že upadla mimoškolní činnost – růz
ná společenská a  vědecká setkání se ne
konala nebo byla organizována online, ale 
v okleštěné podobě. Gustav navíc píše, že mu 
chybí budova školy – podotýkám, že Colle 

gium Maius, kde mj. sídlí 
Ústav slovanské filologie, je 
skutečně impozantní a  re
prezentativní prostor.

Sára zdůrazňuje, že stu 
dium má být plné událostí, že 
z tohoto období později čer
páme vzpomínky, a vyjadřuje 

potřebu se učit ve školním prostředí s další
mi, pro které je studium vášní.

Zyta uvádí v obecnějším duchu, že úroveň 
vzdělání poklesla, protože mladý člověk pro
stě nevydrží několik hodin před obrazovkou; 
nelíbí se jí, že ministerstvo školství zrušilo 
ústní maturity.

Někteří studenti přiznávají, že se plně 
nevěnují probíhající výuce, že souběžně řeší 
i  jiné věci. Pokud já vím, tak např. odbíhali 
pro jídlo či převzít objednanou zásilku, řešili 
něco dalšího na mobilu nebo počítači. Mys
lím si, že dobrým studentům tyto souběžné 
činnosti nemusí škodit, ale slabším studen
tům se přepínání koncentrace nedaří a jejich 
výsledky se skutečně zhoršují.

Metody výuky

K  metodám výuky se studenti moc 
nevyjadřují – vysvětluji si to tak, že 
metody práce se výrazně nezměnily 

a že studenty „pálí“ jiné záležitosti. 
Nad metodami výuky se detailněji zamýšlí 

Laura. Podle ní výuka přes počítač je těžko
pádnější. Zatímco ve třídě se hned vše mohlo 

zapsat na tabuli, často se dělaly dialogy, ko
munikace byla živější a přesnější, studenti se 
vzájemně povzbuzovali a motivovali, poslech 
CD byl bezproblémový – psaní na chatu je 
pomalejší, konverzace není tak plynulá (kdo 
chce mluvit, musí si zapnout mikrofon), 
poslech CD není vždy tak kvalitní, někdy je 
vůbec špatně rozumět, takže si studenti zapí
šou špatnou poznámku, neprocvičuje se psa
ní rukou. Oliwie uvádí, že během přímé výuky 
si lépe zapamatovala nová slovíčka.

Společenská atmosféra

Studenti se zaměřují spíše na své osobní 
prožitky. Ale Mařenka připomíná ce
lospolečenskou situaci v říjnu, kdy, jak 

píše, vláda nezvládla situaci s koronavirem 
a ne náhodou v této době uzákonila přísný zá
kaz potratů. Vzpomínám si na ty dny, studenti 
byli rozhořčeni, jeden den se dokonce omluvili 
z výuky, protože se účastnili protivládní de
monstrace. Někteří pak ke svému profilovému 
obrázku přidali symbol blesku, kterým vyjad
řovali protest proti tomuto zákonu.

Studenti vidí online výuku jako jedinou 
šanci, jak pokračovat v době koronaviru ve 
vzdělávání. Možnost zůstat doma relativně 
zlevňuje studium, online studium je tedy jis
tou šancí pro méně majetné osoby. Distanč
ní výuka je zároveň šancí pro osoby žijící da
leko (někteří posluchači UAM pocházejí ze 
vzdálených vojvodství, domů to mají třeba 
šest set kilometrů) nebo žijící v zahraničí. Je 
také výhodou pro ty, kteří jsou zaměstnáni 
nebo studují další obor. Jak celkově vyplývá 
z vyjádření studentů, dálkové vzdělávání ne
vadí těm, kteří žijí v partnerském svazku. Ti, 
co jsou singl, se cítí bez spolužáků osamo
ceni. téměř všichni mí studenti vyjádřili 
potřebu vrátit se do školy a  mít osobní 
kontakt se spolužáky, s  vyučujícími, 
s přáteli. Přímou výuku vidí jako efektiv-
nější než výuku online.

Přeju poznaňským bohemistům, studen
tům i  jejich učitelům, aby se mohli osobně 
setkávat a – jak uvedla Laura – dělat si ra
dost. 

Collegium Maius, Univerzita a. Mickiewicze v Poznani 
Zdroj: Wikimedia.org

Vstupní hala budovy Collegium Maius, 
Univerzita a. Mickiewicze v Poznani 
Foto: Mieczyslaw Balowski
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ZPRÁVA

Studenti všech ročníků oboru Český jazyk a literatura na Filozofické fakultě  
Univerzity v Lublani měli za domácí úkol napsat úvahu na téma Rok 2021 – rok velkých 
výzev a zásadních změn ve výuce a vzdělávání z pohledu učitelů, studentů a organizací 
zabývajících se vzděláváním v mezinárodním kontextu. Pro pedagogy je toto období velmi 
náročné, ale asi si ani nedokážeme představit, jak ho vnímají studenti. Doufejme, že se 
brzy vrátíme na akademickou půdu a budeme si opět užívat každodenního osobního 
kontaktu se studenty, který nám všem velmi chybí. 

Rok 2021 – rok velkých 
výzev a zásadních změn  
ve výuce a vzdělávání

Slavnostní 
otevření 
dostavby 
české školy 
v Daruvaru

Adrijan Jurašek, Jan Golba, Nives Androjna, Oskar Šubič, 
úvod Zdeňka Kohoutková / lektorát Lublaň, Slovinsko

bohdana Pěva Šolcová / krajanská 
komunita Daruvar, Chorvatsko 

Práce online je pro všechny stresující 
a studenti sami přiznávají, že je de
motivující. Ovšem společně zažíváme 

také spoustu legrace, když nám do výuky 
zasahuje papoušek, pes, občas i  nějaká 
maminka, dokonce už nás přišla pozdravit 
i babička, někdy máme pocit, že nám do 
výuky zasahují mimozemšťané. Ze všech 
sil se snažíme toto období překonat s nej
větším nasazením a s vědomím, že v tom 
nejsme sami. 

Adrijan Jurašek 

T    ak samozřejmé věci jako káva, oběd, 
kino či výlet s přáteli se staly v roce 
2020 ze dne na den jen našim přáním. 

Ale také každodenní setkávání se spolužáky 
a pedagogy na fakultě. Vzdělávání se pře-
sunulo do virtuálního světa, jehož jsme nyní 
součástí. 

Období virusa se stalo moc jiným 
a zajímavým pro každodenní život u nás. 
Dříve, když jsme ještě chodili do fakulty 
jsme měli odlišné priority. Museli jsme 
být opatrný, abychom nezmeškali auto
bus, vždycky zajistili že máme všechny 
potřebny s  sebou a  poslouchali jsme 
přednašky v  třídě. Dneska mým největ
ším strachem je, že se mi vypne počítač, 
internet nebo elektrika. Že budou křičely 
papoušky který vždycky myslejí že mlu
vím s nimi když mohou slyšet jenom jed
nou osobou která něco mluví. 

Všechno výpadné méně formálně. 
Dříve si můžeme dát kávu a můžeme být 
oblečený jako chceme. Taky stáčí pyžama 

Dne 16. března 2021 tehdejší ministr 
zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček 
společně s premiérem Chorvatské 

republiky Andrejem Plenkovićem přestřiže
ním stuhy slavnostně otevřel dostavbu Čes
ké základní školy J. A. Komenského a Ma
teřské školy Ferda Mravenec v Daruvaru. 
Na tento projekt Česká republika poskytla  
8 milionů korun. Ministr T. Petříček také 
přivezl symbolický šek na 300 tisíc korun, 
který má pomoci s opravou domů v oblas
tech postižených zemětřesením.  

jestli máme přednášku brzy ráno. Připra
víme se a  začneme poslouchat a  mluvit 
s počítačem. Je pravda že dube méně stre
su, uvolněnější atmosféra a že se na před
nášce budeme citít jak doma. Nicméně 
je skvěle pro přednášejícího protože stu
denti se nemohou vymlouvat že zapoměli 
něco doma. Během pauzy bohužel není 
možné si dat kávu s spolužáky a všeobec
né vzdělávání je docela těžko proveditelné. 

Osobně jsem neměl mnoho zkušenosti 
s  virtuálními prednáškamy abych měl sa
mostatné stanovisko protože jsem teprve 
v  dubnu začal poslouchat přednášky na 
internetu. Můžu jenom říct že je oprav
du škoda, především pro studenti, který 
začali studovat během karantény. Studo
vat je těžší protože nemůže být stejné. 
Když byle všechno otevřeno student si 
jednoduše mohl půjčit knihy v  knihovně, 
příjít na konzultaci, co mi velmy pomohlo 
a  se nemůže srovnávat s  konverzaci přes  
email. Nový studenti nebudou zažít a vidět 
jako výpadá nezávisli život a taký nebudou 
pocítit obyčejný studentský život, co je vel
mi důležité pro osoby v tomto věku. A co 
se týče kvality samých přednášek, myslím 
že je úroveň stejná jako dříve, ačkoliv nic 
nemůže změnit osobní kontakt. Také je 
škoda, že nemá více tolik události v rámci 
studia, kde se studenty se stejným zájmem 
mohly osobně setkát, rozmluvit a diskuto
vat o různých společných tématech. 

Více problemů mají žáci v  základních 
a středních školách než studenti, protože 
studenti jsou si už vědomí, že studují pro 
sebe a svou budoucnost co je někdy velmi 
těžký vysvětlit nezletilým. 

Jan Golba 

T    ak samozřejmé věci jako káva, oběd, 
kino či výlet s přáteli se staly v  roce 
2020 ze dne na den jen naším přáním. 

Ale taky každodenní setkávání se spolužáky 
a pedagogy na fakultě. Vzdělávání se pře-
sunulo do virtuálního světa, jehož jsme nyní 
součástí. 

Na začátku to pro mě byla opravdu tvrdá 
úprava kvůli špatnému připojení k internetu, 
doma jsem neměl žádou tiskárnu a každý tý
den přinesl další a další úkoly, na které jsem 
se necítil připraven. Když jsme ještě chodili 
na přednášky na živo, pracoval jsem jako re
cepční v malém hotelu v Lublani, i když můj 
osobní názor je, že studenti by neměli pra
covat a studovat současně, protože je to pří
liš stresující a pokud neuspějí, může ich to 
zničit. Takže v březnu 2020, když nás poslali 
domů, jsem byl rád, že jsem si mohl vzít ma
lou volno a odpočinout si. Už jsem nemusel 
chodit do práce, protože museli zavřít hotel 
kvůli epidemiologické zátěží, a 2 týdny jsem 
nemusel odevzdávat žádné úkoly, protože 
naši profesoři nevědeli, co delat. 

Nejhorší rok mého života následoval 
krátce, když jsem se necítil dobře a lékař mi 
řekl, že mám selhání ledvin. Po operaci jsem 
se mohl znovu zúčastnit přednášek. Zaostal 
jsem a nemyslel jsem si, že zvládnu své zkouš
ky. Naštěstí jsem je všechny složil a podařilo 
se mi dostat se do druhého ročníku. Všechno 
jde, když se chce! Také jsem se mohl znovu 
osobně setkat se svými přáteli. Bylo to úžasné 
a bylo léto – moje nejoblíbenější doba roku. 

Zvykl jsem si na virtuální svět a začal jsem 
ho vidět jako něco normálního. Můj pokoj 

se stal mojí novou každodenní rutinou. Je to 
místo, kde mám přednášky, kde studuji a kde 
se setkávám se svými přáteli – samozřejmě 
online. To, co mě opravdu trápí při provádě
ní zkoušek online, je, jak se to dělá. Někteří 
moji spolužáci na oboru: „německý jazyk 
a literatura“ dostávali nejlepší známky z nej
těžších předmětů, což mi přišlo moc podivné. 
Já osobně bych nikdy nechtěl podvádět na 
zkoušce, protože bych se z toho nic nenaučil, 
ale jak se zdá, většina lidí s tím nemá problém. 

Moje čeština se drasticky zlepšila poté, co 
jsem začal rozumět gramatickému systému 
a přijal jazyk pro svůj vlastní. Jako slovinský 
mluvčí je vždy zvykem oba jazyky porovnávat 
a  nepřekračovat hranice, které by se mohly 
zdát neznámé. Ale naštěstí máme úžasné 
profesory, kteří nás opravdu podporují a vždy 
nás učí, jak jen mohou. Miluji to. Nedokážu 
si představit, že bych byl profesorem online. 
Opravdu je za to chválím. Zvláště když se 
snaží ze všech sil být přítomní a progresivní 
a musí jednat se studenty, kteří si najdou čas 
jen na kňourání a nedělají žádné úkoly. Někdy 
je příliš mnoho úkolů najednou, ale odpověď 
spočívá v časové koordinaci. Může to být ne
příjemné a někdy způsobovat vyhoření, ale je 
důležité si pamatovat, proč sedíme za tímto 
stolem a nevzdát se. společně můžeme uspět!

Nives Androjna 

T    ak samozřejmé věci jako káva, oběd, 
kino či výlet s přáteli se staly v  roce 
2020 ze dne na den jen naším přáním. 

Ale taky každodenní setkávání se spolužáky 
a pedagogy na fakultě. Vzdělávání se pře-
sunulo do virtuálního světa, jehož jsme nyní 
součástí. 

Když jsme před rokem zjistili, že se naše 
střední škola na týden zavře, byli moc vzru
šený. Tyden prázdnin! Skvěle! Mysleli jsme 
si, že je tahle věc korona jeden špatný vtip 
a že na to brzy zapomeneme. Bohužel jsme 
se velmi mýlili. Týden doma změnil na dva 
týdny, dva týdny na měsíc a brzo bylo jasné, 
že naše spolužáky uvidíme pouze na maturi
tě, pokud i. Ani s fakultou jsme neměli štěstí. 
Trí týdny byli dost, že jsme rozhodli, který 
od spolužáků nosí nejhezčí masky, ale než si 
bychom mohli pamatovat jejich jména, byli 
jsme znovu na Zoomu! 

No, ale nemůžu si příliš stěžovat. Zoom 
má táke výhody. Kdybychom měli vyučování 
na fakultě, nemohli bych během přednášek 
mazlit psa, vařit, žehlit oblečení, háčkovat 
nebo rezervovat lety do Zanzibaru. A  nej
důležitější, nemohli bych celý den sedět 
v  teplácích. Takže, otázka zní vlastně takto: 
jak si zvykneme na vyučování, když bude 
opět probíhat na fakultě? Podle mého názo
ru budeme muset provést několik vážných 
úprav. Například, nošení tepláků by mělo být 
normalizováno. Alespoň spodní část! Také 
navrhuji, že každý student nahraje nejčas
tější zvuky kolem jeho domu (soused, který 
seká trávu, listonoš, který zvoní na zvonek, 
rodinný příslušník, který na studenta křičí ...) 
a  je potom přehraje během vyučování i  tím 

vytvoří obeznámenou atmosféru. Mělo by 
být také povoleno, že studenty, kteří se bě
hem karantény stali nejvíce asociálními, prvý 
týden nepřijdou do třídy. Místo toho můžou 
na fakultu poslat černou krabici, na kterou 
přidají nápis se svým jménem nebo fotogra
fii své volby. Musíme taky vzít v  úvahu, že 
budou interakce mezi profesoři a  studenti 
trochu pomalejší. Proč? Protože když učitel 
položí otázku, budou všichni studenti hledat, 
kde je tlačítko, kterým se můžou unmutovat.

Takže, to je můj odraz situace, s  kterou 
se čelíme a  budeme čelit ještě nějaký čas. 
S  trošku optimismu, trpělivosti a  vynaléza
vosti přežijeme to také!

Oskar Šubič 

T    ak samozřejmé věci jako káva, oběd, 
kino či výlet s přáteli se staly v  roce 
2020 ze dne na den jen naším přáním. 

Ale taky každodenní setkávání se spolužáky 
a pedagogy na fakultě. Vzdělávání se pře-
sunulo do virtuálního světa, jehož jsme nyní 
součástí. 

Na první den toho roku, jsem zatelefono
val kamarádovi, kterého jsem už dlouho ne 
uviděl. Mluvili jsme o tom, co nám minuli rok 
přinesl a co jsme nového zažili. Kvůli tomu, že 
jsme nemohli mluvit o nových cestovních zá
žitcích, filmovích festivalech a ostatních oby
čejných věcích předkornského života, jsme si 
povídali o osobním vývojů. Nezměnil se jen 
život, ale taky my, který jsme před rokem vě
řili vlády, že karanténa bude jen na pár týdnu 
a  že je Korona vir jen nějaká chřipka. Mezi 
některými studenty během toho roku vznikl 
běs. Víckrát jsem slyšel, že nám tento rok ži
vota ukradli a, že nám nikdo nemůže s penězi 
vrátit toho, co nám vzali. Na té lidí se občas 
zeptám, kdo nám, podle nich, tento rok vzal? 
Slyšel jsem mnoho odpovědi: Korona vir, poli
tici, vláda, zdravotní lobby, Bill Gates, všechny 
… Všechny? Nikdo? 

Podle mě, je všechno předmět perspek
tivy. Korona vir je problém naše doby, ni
kdo nám toho roku nevzal a nikdo nám ho 
nemůže vrátit. Mě, toho roku nikdo nevzal. 
Ano, mám problémy s kombinováním spo
lečenského a soukromého života, můj po
koj je dnes kancelář, třida, ložnice, hospoda 
a tělocvična, chci jít do lázeň a dát si pivo 
v hospodě, jet do kina a ták dále, ale nikdo 
mi života nevzal. Podle mě, je to stejně jak 
kdybych řekl, že ti počasí vzalo den živo
ta, protože pršelo a nemohl s jet na výlet. 
Možná, že někdo to taky děla, ale němu 
počasí vezme kolem 145 dny každý rok, 
tolik je průměrné v  Lublaní dny, na které 
prší. Nostalgie po životu, kterého jsme žili 
před rokem je velká, přes noc jsou některý 
zapomenuli problémy, které měl taky svět, 
ve kterém jsou byly koncerty a socializace 
něco samozřejmého. Doufám, že taky po 
korona viroví krize nezapomeneme na to, 
co nám ta krize dála dobrého, co jsme se 
naučili, a tak můžeme novou realitu vytvo
řit v  spoluprací s hodnotami, které potře
bujeme. Vir musí zbláznit dřív než mi!  

Ministr t. Petříček a premiér 
a. Plenković
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Výuka online v Žytomyru
Elizabeta ignatěnko, úvod Eva řezníčková / krajanská komunita Žytomyr, Ukrajina

K rajanka Elizabeta Ignatěnko je po
voláním praktická sestra. Ve volném 
čase se učí češtinu, sportuje, cestu

je a ráda fotografuje. Požádala o asistenční 
pomoc a v létě se s rodinou přestěhuje do 
Čech. Svoji profesi by neměnila, bere ji jako 
poslání. Od začátku pandemie pracuje jako 
telefonní operátorka v místním call centru, 

kde obsluhuje zvlášť zřízenou informační 
linku a denně vyřizuje stovky hovorů počí
naje objednáním pacientů na vyšetření až 
po detailní informace ohledně hospitalizace. 
Na podzim onemocněla pneumokokovým 
zápalem plic a musela zůstat nějakou dobu 
doma. Češtinu se v rámci možností učí dál, 
i když z domova.  

Již od prosince roku 2020 zažívá Chorvatsko 
zemětřesení. Někdy nás zaskočí silné otřesy, jindy 
cítíme ty slabší. Jsou ale tu a my žijeme v nejistotě, 
kdy se země zase začne třást a dunět. Zemětřesení je 
děsivý zážitek, a proto prožíváme psychicky náročné 
období. Do toho koronavirus… 

Krajany v Chorvatsku 
zasáhlo zemětřesení
bohdana Pěva Šolcová / krajanská komunita Daruvar, Chorvatsko 

Daruvarsko je od epicentra po-
sledního zemětřesení vzdáleno 
vzdušnou čarou přibližně 80 km, 

a tak jsou otřesy u nás cítit. Avšak daleko 
hůř jsou na tom města a vesnice v okolí 
epicentra. 15 km od něj leží Jazvenik, malá 
česká vesnička se 150 obyvateli, kde pra-
cuje česká beseda. Protože s ní několik let 
spolupracuji v  sekci pěvecké a divadelní, 
a nadto jsou „beseďáci“ mí dlouholetí přá
telé, vydala se moje rodina do Jazveniku, aby
chom jim pomohli s následky zemětřesení. 

Vesnickým domům chyběly štíty, stodoly 
a  chlévy většinou rozbořené, komíny popa
dané, střechy rozbité… Ve vesnici bylo smut
no. Procházeli jsme hospodářství Máni a Kar
la Vaškových a mluvili o jejich složité situaci.

Jejich koně i krávy naštěs
tí přežili zemětřesení dobře, 
a  to i  s  čerstvě narozeným 
telátkem Boženkou. „Po tom 
zemětřesení se zvířata bála 
vyjít ven a  pít. Hodně jsme 
se báli o koně, to jsou takový 
citlivý zvířata. Špatně snášejí 
stres. Ale všichni to přežili 
dobře,“ vzpomínala Máňa 
Vašková. „Stěny chlívů a stájí 
máme stáhnutý ocelí, aby se 
nerozpadly,“ ukazoval nám 
hospodářství Karel Vaško. 
„Uvidíme na jaře, jestli je bu
deme muset svalit. My ale měli štěstí. Jiným li
dem se stodoly svalily.“ „A co včely? Jak zvlád
ly zemětřesení?“  neopomněla jsem se zeptat, 
protože Karel Vaško včelaří ve velkém. „Včely 
nemají rády otřesy. Ale nezdá se, že by jim ze
mětřesení ublížilo. Úly se naštěstí nepřevrhly.“

Když jsme u Vaškových doma v kuchy
ni za stolem probírali situaci, kterou prožili 
a  stále prožívají, Máňa Vašková zavzpomí
nala na nedávné události: „Když to začalo, 
neměla jsem se čeho chytit, všechno se 
zvedalo, chtěla jsem vyběhnout z  kuchyně 
ven na dvůr, ale nešlo to. Ještě štěstí, že jsem 
nevyběhla, protože přímo před dveře spadl 
komín. A  Karel Vaško dodává: „Ale co mě 
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opravdu rozzlobilo, bylo, že se převrátil sud 
s dvěma sty litry vína. Všechno vyteklo…“

Po největším otřesu spalo mnoho lidí 
z  vesnice venku ve svých autech. „Byla 
jsem tak vystrašená, že jsem spala v autě. 
Zvonko spal doma. Ráno jsem byla celá 
zmrzlá a Zvonko mi přinesl kávu, abych se 
zahřála,“ vzpomínala tajemnice Besedy Jas
na Příhodová.

„Když bylo po všem, vyběhla jsem na uli
ci, byli tam už lidi a všude se vznášel hustý 
prach. Bylo to jako ve válce,“ řekla Máňa Vaš
ková. „Bylo to horší než válka,“ poznamenala 
místopředsedkyně Besedy Alenka Šimková.

Z 50 domů ve vesnici jich bude 6 zbou
ráno, jelikož staticky nevyhovují. Jejich oby
vatelé se do nich nemohou vrátit, a  tak 

musejí provizorně bydlet 
v obytných kontejnerech. 

Zastavila jsem se také 
u domu Márinky Husnjako
vé (rozené Bačákové), kde 
Márinka prožila celý svůj 
dosavadní život. I  její dům 
čeká na demolici. „Jak se 
vám daří ve vašem novém 
domečku?“ ptala jsem se 
Márinky, když jsem ji na
vštívila. „Jój, nemůže to bejt 
lepší!“ promluvila skvělou 
češtinou bez chorvatského 
přízvuku a široce se usmála. 

„Nic mi nechybí a moc si přeju, abych si ten
hle domeček užila co nejdéle.“ Márinka ne
zahálí ani v této době, a tak ve svém novém 
domečkukontejneru plete ponožky, které 
nosí lidé široko daleko (také mě na odchodu 
obdarovala několika páry ponožek). Koupel
na Márince chybí, ale s  osobní hygienou jí 
pomáhá sousedka a mobilní WC stojí vedle 
kontejneru. 

Svaz čechů v  Chorvatské republi-
ce a  jednotlivé české besedy pořádaly 
sbírky na podporu krajanů v Jazveniku. 
česká republika ihned po zemětřesení 
poslala Chorvatsku materiální humani-
tární pomoc.  

V Chorvatsku jsou 
poslední dobou 
častá zemětřesení, 
některá citelně 
zasáhla také 
naše krajany. 
Zemětřesení 
způsobilo velké 
škody např. v české 
vesnici Jazvenik. 

jazvenik – Márinka Husnjak  

Dům Márinky Husnjak

Dům a kontejner Márinky Husnjak  

elizabeta ignatěnko
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Bohemistické vzdělávání 
u našich severních 
sousedů v Polsku má 
svou dlouholetou tradici, 
kterou úspěšně rozvíjejí 
a upevňují již osvědčené 
a výborně fungující 
lektoráty na univerzitách 
ve Varšavě, v Krakově, 
Poznani a v Katovicích. 

Představuje se nový lektorát 
českého jazyka a literatury  
na Lodžské univerzitě 
Jiří byčkov / lektorát Lodž, Polsko

umění v celé zemi, nebo nejznámější a nej
delší nákupní ulici v Evropě – Piotrkowskou. 
Ta kromě obchodů, restaurací a malebných 
hospůdek nabízí rovněž skvělé místo k re
laxaci. Lodž je městem mnoha festivalů, 
zábavních akcí a hudebních koncertů. Za 
zmínku stojí Festival dialogu čtyř kultur, me
zinárodní festival autorů filmových snímků 

Camerimage, Bienále umění 
nebo Foto festival. Nachází 
se zde také největší evrop
ský židovský hřbitov o cel
kové rozloze 41 hektarů 
a  Starý hřbitov  (Stary 
Cmentarz – katolický, evan
gelický, pravoslavný), kde 

jsou pochovány významné osobnosti měs
ta. Ke slavným lodžským rodákům patří 
například polský herec Stanisław Mikulski, 
americkožidovský spisovatel Jerzy Kosiński, 
polskožidovský meziválečný básník Julian 
Tuwim či polskoamerický klavírní virtuos 
Arthur Rubinstein.

Lodž – „město čtyř kultur“, 
„polský Manchester“ a sídlo 
polské kinematografie

L odž je třetím největším městem 
Polska, které je zároveň hlavním 
městem  Lodžského vojvodství. 

Leží přibližně 120 kilometrů jihozápadně 
od  Varšavy. Výraz „łódź“ 
znamená v polštině doslova 
‚loď‘ nebo ‚člun‘, ovšem pů
vod uvedeného názvu není 
spolehlivě doložen.1 Lodž 
je v současnosti průmyslo
vým centrem Polska a do
dnes si uchovala přezdívku 
„polský Manchester“ jako svědectví doby, 
kdy byla centrem světové textilní produkce. 
S Lodží se pojí také další nezvyklé označe
ní, a to „město čtyř kultur“, které odkazuje 
k multikulturnímu složení obyvatel a obdo
bí, kdy zde žili pospolu a v symbióze Poláci, 
Němci, Židé a Rusové, o čemž se můžeme 
dočíst v knize Władysława Reymonta Zaslí-
bená země2. Každý rok se tady pořádá také 
stejnojmenný festival.3 Dnes je Lodž vní
mána především jako kulturní centrum, sídlí 
zde světoznámá Státní filmová škola, z níž 
vzešli slavní režiséři jako Andrzej Wajda 
nebo Roman Polański, najdeme tu Muzeum 
moderního umění, jež se může pochlubit 
nejcennější sbírkou moderního polského 

LEKtOři 
A UčitELé

D onedávna k těmto „bohemistickým 
baštám“ patřilo i Opolí, kde bohužel 
v akademickém roce 2020/21 došlo 

k útlumu činnosti tamního lektorátu z důvo
du poklesu počtu zájemců o studium češti
ny. S o to větším nadšením 
a  upřímnou radostí jsem 
před necelými dvěma lety 
přivítal informaci o zřízení 
nového lektorátu českého 
jazyka a  literatury na Lodžské univerzitě. 
V následujícím příspěvku se mohou zájemci 
o bohemistické vzdělávání v zahraničí se
známit nejprve s pamětihodnostmi a historií 
Lodže, poté s fungováním nově zřízeného 

lektorátu na Lodžské univerzitě a při té příle
žitosti i s kulturními kořeny, tradicemi a zvy
ky české krajanské komunity žijící v polském 
Zelově. Přítomnost české minority v tomto 
nevelkém městě v Lodžském vojvodství na

pomáhá již dlouhodobě ke 
zvyšování povědomí o české 
kultuře a historii mezi širší 
polskou veřejností a v ne
poslední řadě je pro zdejší 

nevyprofilované uchazeče o studium filolo
gie z řad polských středoškoláků často právě 
oním pomyslným jazýčkem na vahách, který 
převáží při rozhodnutí o volbě bohemistiky 
jako vhodného studijního programu.

1 Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. Cit. 2021-03-21. <https://en.wikipedia.org/wiki/Łódź>.

2 reyMont, W. S. (1978): Zaslíbená země. Praha: odeon.

3 jarGUSoVá, M. (2017): Lodž: město 4 kultur a centrum textilního průmyslu [online]. Cit. 2021-03-21. <https://www.

radynacestu.cz/magazin/lodz-mesto-ctyr-kultur/>.

456 O univerzitě, Lodžská univerzita [online]. Cit. 2021-03-21. <https://www.old2.uni.lodz.pl/strona/szcze-

goly/o-uniwersytecie>.

Výuka češtiny 
má v Polsku 
dlouholetou tradici.

Lodž je velmi 
kulturní město 
a je také rodištěm 
několika slavných 
Poláků.

Lodžská univerzita v proměnách
času, zajímavosti z historie, 
založení a rozvoje univerzity

L odžská univerzita (polsky Uniwersy
tet Łódzki) se nachází v Lodži, byla 
založena 24. května 1945 a navázala 

na tradice Učitelského ústavu (1921–1928), 
Vyšší školy sociálních a ekonomických věd 
 (1924–1928) a  pobočky Svobodné polské 
univerzity (1928–1939) působící v meziváleč
ném období. V akademickém roce 1945/46 se 
univerzita v Lodži skládala ze šesti fakult: far
maceutické, fakulty humanitních studií, lékař
ské, matematickopřírodovědecké, právnické 
a ekonomické a fakulty zubního lékařství. 
Bylo zde zaměstnáno 530 zaměstnanců a stu
dovalo zde 7 147 studentů, což představovalo 
12,7 % z celkového počtu studentů studujících 
v té době v Polsku.4 V následujících letech za
znamenala univerzita bouřlivý rozvoj, získala 
si velmi dobré renomé a obdržela řadu pres
tižních ocenění.

V  současné době je univerzita v  Lo
dži jednou z  největších polských univerzit, 
sdružuje 12  fakult, na kterých studuje při
bližně 40 tisíc studentů. Univerzita aktuál
ně zaměstnává 3 983 zaměstnanců, včetně  
2 355 akademických a  1 628 administrativ
ních, vědeckých a  technických pracovníků, 
kteří se podílejí na výuce a běžném provozu 
této instituce. Součástí univerzity je moder
ní školicí a  konferenční centrum s  celkem  
8 konferenčními místnostmi a 190 lůžky. Pro 
studenty a zahraniční hosty (pedagogy, od
borníky, význačné osobnosti) je k dispozici 
10 kolejí se 4 000 lůžky a dva asistenční ho
tely se 300 lůžky.5

Lodžská univerzita disponuje jednou 
z  největších a  nejmodernějších vědeckých 
knihoven v Polsku s více než dvěma miliony 
svazků. V knihovně má mimo jiné svůj koutek 
Americké centrum pro kulturu a  informace, 
které prostřednictvím vzdělávacích a kultur
ních programů propaguje studium a výměn
né pobyty ve Spojených státech amerických 
mezi obyvateli Polska.6 

Otevření lektorátu českého 
jazyka a literatury na Lodžské 
univerzitě, slavnostní imatrikulace 
studentů 1. ročníku bohemistiky, 
zahájení výuky

L ektorát českého jazyka a  literatury 
byl zřízen na Filologické fakultě Lodž 
ské univerzity teprve v  roce 2019. 

Slavnostní inaugurace studentů 1. ročníku 
bohemistiky a otevření lektorátu českého 
jazyka a literatury dne 4. prosince roku 2019 

ilustrační fotografie, lodž 2726
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se zúčastnili velvyslanec České republiky 
v Polsku Ivan Jestřáb, honorární konzul České 
republiky v Lodži Krzysztof Skotnicki, rektor 
Lodžské univerzity Antoni Różalski, děkanka 
Filologické fakulty Lodžské univerzity Joan
na Jabłkowska, vedoucí katedry slovanské 
filologie Ivan N. Petrov, studenti a vyučující 
z katedry slovanské filologie.

Program inaugurace byl koncipován 
v  duchu připomínky již uplynulého tři
cátého výročí od začátku sametové re
voluce v  Československu. Po úvodních 
proslovech přítomných hostů následova
lo promítnutí působivé prezentace o  lis
topadových událostech roku 1989 v Čes
koslovensku doprovázené známou písní 
Modlitba pro Martu interpretky Marty 
Kubišové. Poté vybraní studenti předčítali 
střídavě v českém a polském jazyce ukáz
ky z  Hrabalovy knihy Dopisy Dubence. 
Po oficiální části inaugurace následovala 

integrační zábavná vzdělávací lekce pro 
všechny studenty češtiny, srbštiny, bul
harštiny a  slovinštiny. Studenti a  lektoři 
si připravili pro přítomné zábavné kvízy 
o ceny, vtipné prezentace, chutné minut
ky a  tradiční krajová jídla. Součástí inte
gračního setkání byla vědomostní soutěž 
mladých slavistů Lodžské univerzity. 

Organizace bohemistických 
studií, personální a materiální 
zabezpečení lodžského lektorátu

P olští studenti mohou od akademické
ho roku 2019/20 na Lodžské univer
zitě studovat češtinu v rámci progra

mu Filologie, specializace Slovanská filologie 
a zvolit si k ní jeden z jihoslovanských jazyků –  
bulharštinu nebo srbštinu. Během studia  
1. ročníku studenti získají znalosti a jazykové 
kompetence z jednoho jazyka na úrovni B2, 
z druhého jazyka na úrovni B1 (podle SERR). 
Filologicky orientovaná výuka je zaměřena 
na získání dovedností z oblasti lingvistiky, 
kulturních reálií, písemného projevu a plynu
lé komunikace v sociální interakci. Bakalářský 
studijní program nabízí výběr specializací: 
cestovní ruch (přednášejí vyučující z Fakul
ty geografických věd Lodžské univerzity) 
a dvou cizích jazyků. Dosažené kompeten
ce a dovednosti pak může absolvent uplat
nit v praxi v různých oblastech profesního 
a společenského života (například v cestov
ním ruchu, v kulturních institucích, ve státní 
správě a všude tam, kde je požadována zna
lost jihoslovanských jazyků a kultur), anebo 
může pokračovat v navazujícím studiu v ma
gisterském studijním programu.

Výuku českého jazyka a  literatury ve
dou v obou ročnících kromě dvou rodilých 
lektorů také dva polští kolegové, bohemis
té, kteří mají o  něco málo nižší hodinový 
úvazek, ale jinak jde o osvědčený a efektiv
ní model výuky cizích jazyků. 
Studenti se vzdělávají v  no
vých a  moderně vybavených 
učebnách, k  výuce mohou 
využívat magnetickou tabu
li, vestavěný dataprojektor 
s  PC sestavou, CD přehráva
če, místnost pro kopírování 
a  skenování studijních ma
teriálů za menší příplatek, 
bohatě vybavenou knihovnu v prostorách 
filologické fakulty. Pro studenty a pedago
gy je k dispozici také menza, bufet, šatna 
a studovna.

Perspektivy a plány lektorátu 
českého jazyka a literatury na 
další období 

Výuka českého jazyka a literatury 
na Lodžské univerzitě byla v roce 
2020, a bohužel i v akademickém 

roce 2020/21 zásadně poznamenána 
pandemií koronaviru a  s  ní spojeným 
restriktivním omezením klasické kon

taktní výuky a  úplným přechodem do 
online režimu. Z  těchto důvodů se ne
uskutečnily dlouho plánované besedy, 
přednášky, studentské vědomostní sou
těže, výstavy, autorská čtení a  filmové 
večery. Citelným zásahem do vzděláva
cího procesu bylo rovněž pozastavení 
veškerých kulturněvzdělávacích výjezd
ních akcí do lodžských středních škol 
a učilišť s cílem popularizovat bohemis
tiku a podnítit tak zájem o její studium 
na katedře slovanské filologie. Prioritou 
pro nadcházející období proto bude kro
mě plynulého návratu k běžné kontaktní 
výuce zahájení výjezdních interaktivních 
přednášek s prezentací bohemistiky na 
základních a  středních školách, konti 
nuální rozšiřování fondu příruční knihov
ny s podporou Domu zahraniční spolu
práce, příprava kulturního programu na 
Den otevřených dveří Lodžské univerzity 
a  prohlubování všestranné spolupráce 
s  českou krajanskou komunitou žijící 
v polském Zelově. 

Česká stopa na periferii Lodže. 
Historická fakta a zajímavosti 
ze života české krajanské 
komunity v polském Zelově 

V úvodu příspěvku jsme psal i 
o   Lodži jako o  „městě čtyř kul
tur“ v souvislosti s přítomností 

obyvatel polské, německé, ruské a  ži
dovské národnosti. Málokdo dnes ale ví, 
že výraznou kulturní a materiální stopu 
v Lodžském vojvodství trvale zanecha
la také česká komunita, a to konkrétně 
v nevelkém městečku Zelov (polsky Ze
lów) vzdáleném přibližně 60 kilometrů 
jižně od Lodže. Historie města sahá až do 
13. století, kdy tu byla založena osada zva
ná Szelyów, později přejmenovaná na Ze

liów. Poprvé se tato in
formace objevila v roce 
1402 v knize Jana Łaski  
Liber Beneficiorum.7 Do 
konce 18. století byla 
osada typickou šlech
tickou vesnicí a  jej í 
obyvatelé se zabývali 
zemědělstvím a chovem 
dobytka. Na počátku  

19. století byla osada součástí panství 
Jana Świdzińského, erbu Półkozic. Zmí
něný šlechtic v roce 1802 prodal zelov
ské panství českým kolonistům, což 
byli původně reformovaní evangelíci 
a  členové Církve bratrské, kteří hleda
li útočiště v  Polsku před náboženským 
pronásledováním ve své zemi.8 Byli to 
příslušníci tzv. třetí emigrační vlny, která 
nastala po rozdělení Slezska mezi Prusko 
a RakouskoUhersko v 18. století, v dů
sledku čehož většina země přešla z pod 
ručí ultrakatolických Habsburků pod vládu 
protestantského Pruska.9 První čeští bra
tři tak přišli do Zelova 1. února 1803 z Tá
bora, Husince, Poděbrad a dalších českých 

měst. Usadili se nejen v samotném Zelově, 
ale také v okolních vesnicích s názvy jako  
Zelówek, Czarny Las, Pożdżenice, Józe
fatów, Faustynów, Ignacy, Bujny, Kuczów. 
V témže roce byla v Zelově zřízena evan
gelická reformovaná farnost a  o  20 let 
později byl postaven místní farní kostel.10 

Čeští bratři položili v  Zelově základy 
textilní výroby, která byla založena hlav
ně na ruční řemeslnické výrobě. Specia
lizovali se na výrobu saténového, kreto
nového a dekorativního plyše z bavlněné 
příze a vlny. Přinesli sem své vlastní zvy
ky, své náboženství a  tradice, včetně 
stavitelských a  kulinářských dovedností. 
Díky nim znají místní obyvatelé chlupaté 
knedlíky, domácí buchty nebo staročeské 
pečivo nadívané mrkví.

Sdružení Čechů se sídlem 
v Zelově, poslání a stěžejní 
aktivity spolku

V  Zelově působí od 8. ledna 2010 
spolek, který sdružuje příslušníky 
české národnostní menšiny a jejich 

potomky žijící v Polsku. Již více než deset 
let vyvíjí kroky k zachování rodného jazyka 
a kulturního dědictví českých osadníků, kte
ří žili v Polsku po mnoho generací. Hlavním 
cílem sdružení krajanských Čechů v Zelově 

je sdružování příslušníků české národnostní 
menšiny a jejich potomků žijících v Polsku, 
prohlubování péče o příslušníky české men
šiny, podpora náboženských tradic, obha
joba národních, kulturních, náboženských 
a sociálních zájmů české národnostní men
šiny, rozvíjení a uchovávání zvyků, tradic, 
českého jazyka a kultury našich předků, 
podpora a ochrana občanských svobod, 
demokracie a myšlenek občanské společ
nosti.11 Členové sdružení za tím účelem 
plánují a organizují pro místní obyvatele 
různé kulturní akce, výlety, besedy, před
nášky, hudební koncerty, společné oslavy 
vánočních a velikonočních svátků, výtvarné 
dílny a kroužky pro děti. 

Zelov je domovem slavné dětské ka
pely s  názvem Zelovské zvonky (polsky 
Zelowskie Dzwonki), která jako jediná 
v  Polsku hraje na ruční zvonky. Soubor 
působí na reformované evangelické far
nosti a  jeho dirigentkou byla dlouho  
Wiera Jelinek, první žena, která byla v his
torii evangelické církve v Polské republice 
vysvěcena na farářku. Spolu s  manželem 
Miroslavem žijí v  Zelově několik desetiletí 
jako potomci třetí emigrantské vlny českých 
bratří. Oba jsou pastory s  českými kořeny, 
což připomíná i nápis „Buh jest naše útočiš
te i sila“ nad jejich domem v Zelově.12 V něm 
jako by se ukrývalo poselství i svědectví po
hnuté exilové historie jejich předků. 

7 oSCZĘDa, W. i. (2010): Największy ośrodek mniejszości czeskiej w Polsce [online]. Cit. 2021-03-22.  

<https://www.opoczno-top.pl/artykul,najwiekszy_osrodek_mniejszosci_czeskiej_w_Polsce,3962.html>.

8 tamtéž.

9 KraKoWiaK, M. (2019): Czesi w Polsce, czyli o obecności braci czeskich w Zelowie [online]. Cit. 2021-03-22.  

<https://czechtourism.wordpress.com/2019/05/06/czesi-w-polsce-czyli-o-obecnosci-braci-czeskich-w-zelowie/>.
10 oSCZĘDa, W. i. (2010): Największy ośrodek mniejszości czeskiej w Polsce [online]. Cit. 2021-03-22. <https://www.

opoczno-top.pl/artykul,najwiekszy_osrodek_mniejszosci_czeskiej_w_Polsce,3962.html>.
11 Sdružení Čechů v Polsku [online]. Cit. 2021-03-24. <http://www.czesi.org/>.
12  WleKŁy, M. (2008): Małe Czechy w samym sercu Polski [online]. Cit. 2021-03-24. <https://www.polishexpress.

co.uk/media/cache/original/uploads/article/2013/12/wpid-1220611298.jpg>.
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Výraznou kulturní
a materiální stopu 
v Lodžském 
vojvodství trvale 
zanechala také 
česká komunita.

Podzim v klubu, Zelov

Festival minidivadel 

Vědomostní soutěž studentů slavistiky

Jiří Byčkov je vysokoškolský pedagog, 
lektor a psychoterapeut. Pochází z Ha
vířova, je ženatý a má dvě děti.

Je absolventem Ostravské uni
verzity (obor bohemistika – rusistika, 
učitelství pro střední školy), dále Ma
sarykovy univerzity (obor ruská a svě
tová literatura) a Technické univerzity 
v Liberci. 

Aktuálně působí jako lektor čes
kého jazyka a literatury pro cizince na 
Lodžské univerzitě a  externě také na 
Opolské univerzitě v  Polsku. Kromě 
pedagogické činnosti provozuje rovněž 
psychoterapeutickou praxi, při tera 
peutické práci s klienty využívá přístup 
zaměřený na řešení (Solutions Focus), 
kdy pomáhá zejména lidem v  obtíž
ných a krizových životních situacích. 

V  rámci postgraduálního doktor
ského studia na Filozofické fakultě 
Masarykovy univerzity se věnuje inter
disciplinárnímu výzkumu pozitivních 
účinků literárních příběhů a vyprávění 
na duševní stabilitu klientů v procesu 
narativní psychoterapie.

Jiří Byčkov
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Quo vadis, 
Eibenthal?
Alexandr Gajdzica / krajanská komunita Eibenthal, Rumunsko

Dnes díky evropským zákonům obce musí 
zajistit svoz odpadu. Na mnoha místech Ru
munska se tyto zákony ale naplňují jen for
málně a v praxi vše zůstává při starém. Při
tom objem smetí, zejména plastů, letí strmě 
vzhůru. Naše vesnice má ale štěstí, že může 
čerpat inspiraci od českých návštěvníků „ze 
západu“, takže zatímco jinde vznikají černé 
skládky, tady lidé chodí ve svém volném čase 
uklízet lesy a roste zájem o třídění odpadu. 
Při posledním úklidu jsme z lesa pod vesnicí 
vytáhli desítky pytlů PET lahví a plechovek, 
pneumatiky, televizi a všemožné další věci. 
Začátkem dubna 2021 navíc dorazila první 
várka žlutých popelnic.

Hlavním důvodem k odchodu mladých 
však nejsou odpady: Je to práce. Dokud 
tu nebude práce, české vesnice nemají 
budoucnost. Pandemie nám ukázala, že 
velikou nadějí do budoucna by mohla být 
práce z domova, kterou se už i nyní několik 

LEtEM  
SVĚtEM

Už když jsem se před rokem začal 
připravovat na výběrové řízení, vy
tvořil jsem si teorii, že české vesnice 

v Banátu teď stojí na existenční křižovatce. 
Prakticky od vzniku Československa od
tud začali Češi odcházet do své původní 
vlasti. Nejcitelnější odliv lidí ale nastal po 
sametové revoluci. Tady v Eibenthalu další 
zlom přišel před patnác
ti lety, kdy zavřeli místní 
antracitové doly a většina 
rodin přišla o zdroj obživy. 
Má teorie se mi potvrdila. 
Následky téhle rány jsou 
dodnes živé, stejně jako 
stesk po mladých, kteří 
povětšinou museli odejít za 
prací. Ostatní vesnice díky 
většímu zastoupení zemědělství nedostaly 
podobnou „léčbu šokem“. Myslím to tak, 
že v současnosti úmrtnost dalece převyšuje 
porodnost, takže je právě za pět dvanáct, 
aby dvě staletí živá česká výspa na hranici 
Balkánu nezmizela v dějinách. Eibenthal se 
začal díky několika mladým lidem zvedat 
z prachu a nacházet novou vizi.

Díky zájmu turistů, rostoucímu počtu 
fanoušků Festivalu Banát a hlavně obrov
skému úsilí několika nadšenců – zejména 
eibenthalského rodáka Tiberia Pospíšila 
a Čechů  Štěpána Slaného a Honzy Dubna se 
z Eibenthalu začala stávat nejprogresivnější 
vesnice, ač měla nejhorší výchozí podmínky. 
A možná právě díky téhle „facce“ se jako 
první probrala do nové éry českého Banátu.

V půli srpna 2020 poprvé po devíti letech 
do Eibenthalu nedorazili festivaloví fanoušci. 
Pro většinu místních je přitom festival zlatým 
hřebem roku a důležitou položkou v rodin
ném rozpočtu. Mnozí fanoušci sem každo
ročně váží tisícikilometrovou cestu unikátním 

festivalovým vlakem a pak si čtyři dny užívají 
výběr české alternativní hudební scény, inspi
rativní přednášky, slam poetry, lokální gast
ronomii i destiláty a také to, že můžou pro
žít pár dní na místě, kde dávají lišky dobrou 
noc. Festival Banát je účastníky považován za 
nejnáročnější český festival, což v kombinaci 
s odlehlostí místa zaručuje skvělou společ

nost i atmosféru.
Je vzrušující poslouchat 

vyprávění místních, jak se 
v  minulé dekádě během 
festivalového týdne nauči
li podnikat v pohostinství. 
Představte si babičku v šát
ku, která si do pokoje po dě
tech vezme na týden partu 
turistů nebo návštěvníků 

hudebního festivalu. Rok po roce se místní 
učili nastavit férové ceny, připravit dosta
tek jídla a pití, komunikovat online, udělali 
drobné stavební úpravy; zkrátka všechno, 
co je třeba. Zároveň ale kouzlo dovolené 

v Eibenthalu spočívá právě v tom, že bydlíte 
u babičky v šátku, která vám peče koláče, 
v  pokoji máte záplavu svatých obrázků 
a pestrých květinových vzorů. Byla by věčná 
škoda, kdyby se to tady proměnilo v tucto
vý turistický rezort, jakých kolem Dunaje 
vyrostly v posledních letech desítky.

Zamiloval jsem si tohle místo tisíc kilome
trů od Prahy, kde se našinec může cítit jako 
u babičky na prázdninách. (Nebojte, neválím 
se tu na peci.) Lidé i příroda tady jsou okouz
lující. Chléb má ale i tady dvě kůrky a střet 
starého a nového si vybírá svou daň. Je to 
vidět například v místní architektuře – každý 
chce žít komfortně a civilizovaně, peněz ale 
není nazbyt, proto tvář všech vesnic začí
nají hyzdit bílá plastová okna, polystyreno
vá izolace, nevkusné osvětlení… Známe to 
i z Česka. Tady, v malebné vesničce na kraji 
Rumunska, to je ale ještě víc do očí bijící. 
Tohle jsou naštěstí vratné změny a dobré je 
také to, že se o tom začíná mluvit a lidé to 
chápou. Uvědomují si, že turisty sem nepři
lákají nepovedené rekonstrukce, jenže nová 
dřevěná dvojitá okna stojí hromadu peněz, 
a když si musíte vlastnoručně štípat dříví na 
celou zimu, nechcete mít netěsná okna a ne
zateplený dům. S tímto snad časem finančně 
pomůže česká strana. Zároveň se už rýsuje 
i osvětová kampaň postavená na spolupráci 
s odborníky na architekturu a cestovní ruch. 
Místní tahouni změn jsou si vědomi, že bez 
spolupráce a podpory místní komunity by 
byla jejich snaha prohraný boj.

Celé Rumunsko, české vesnice nevyjíma
je, je dodnes o mnoho let za Českem, pokud 
se jedná o odpadové hospodářství. Tady 
v Eibenthalu ještě před patnácti lety všech
nu „špínu“ zahazovali do potoka. Po zavře
ní dolů se několik let odpad hrnul do štoly. 

Můj první rok v rumunském Eibenthalu se přehoupl do své 
druhé půle a zdá se mi, že už začínám rozumět jedinečným 
potřebám, problémům a krásám tohoto místa a jeho 
obyvatel. Školní výuka, práce s dětmi, všechny povinnosti 
i nepovinnosti učitele jsou tu úzce spojeny se životem 
vesnice. Je to pochopitelné, když celá ves čítá přibližně 
dvě stě lidí a ve škole je 15 dětí včetně školky. Všichni se 
důvěrně znají, mnozí jsou příbuzní. Komunitní život tady je 
alfa a omega. Velcí i malí; potkáváme se spolu v kostele, na 
bálech, spolu pracujeme, bavíme se i řešíme problémy.

Ekoden v srbské 
Kruščici
Stanislav Havel / krajanská komunita 
Bela Crkva, Srbsko

H istorický okamžik nastal v srbské 
Kruščici 23. března 2021. Jaro bylo 
přivítáno úklidem vesnice. Děti, 

které chodí na výuku českého jazyka, se 
s několika dospělými sešly u Českého domu, 
dostaly potřebné nářadí a pomůcky a šlo se 
uklízet. Podařilo se zkrášlit centrum vesni
ce, okolí školy a uklidit místní sportoviště. 
Za odměnu si všichni mohli opéct klobásy 
u českého Etno domu. Akce byla zakončena 
fotbalovým zápasem. Ekoden v Kruščici se 
vydařil. „Uklidili jsme vesnici, ukázali ostat
ním, že sbírat odpadky není ostuda a že 
práce může být i zábava. Všichni viděli, že 
uklízet po sobě ve vlastní obci má smysl. 
Rádi bychom v  ekologických aktivitách 
u našich krajanů v Srbsku pokračovali.“ 

lidí ve vsi živí. Zatím to je ale dost limitova
né skutečností, že jediné možné připojení 
k internetu je dostupné pouze s využitím 
„trochu náladového“ datového tarifu. Lidé 
jsou tu do určité míry soběstační; mají své 
brambory, sýr, ovoce, zeleninu, vejce i maso. 
Dřevo, benzín, telefon a plno dalších věcí ale 
něco stojí, takže vydělávat se musí. 

V Eibenthalu naštěstí pomalu začíná svítat 
na lepší časy. Minulý rok byl otevřen restau
rant nabízející české speciality i pivo, který 
v sezóně dává práci až dvaceti lidem, a právě 
se dokončuje stavba manufaktury, která co 
nevidět začne do světa „chrlit“ bylinkové čaje, 
šípková povidla, zakusku (rumunská obdoba 
ajvaru) a další lokální produkty. Eibenthal na
víc pomalu, ale jistě přestává být závislý pou
ze na českých turistech a začíná oslovovat 
i Rumuny, kteří mají o českou kulturu a gas
tronomii nebývalý zájem. To ukázala minulá 
letní sezóna beze vší pochybnosti.

Všechno, co jsem jmenoval: architektu
ra, ekologie, pracovní příležitosti; to jsou 
dílky skládačky, ze které vyrůstá nadějná 
budoucnost tohoto výjimečného místa. 
Dalšími dílky, které se začínají posouvat 
pomalu vpřed, je i místní školství a dění 
kolem kostela. Eibenthalské škole se jis
tě ještě budu věnovat, ve svém úvodním 
textu jsem se ale chtěl zaměřit na širší 
kontext. Každá z výše zmíněných oblastí 
stojí v první řadě na lidech a jejich vztazích. 
Největší naději mi dává to, že každý den 
potkávám děti, mladé lidi, rodiče i pa-
mětníky, kteří chtějí na tomto místě žít 
a chtějí ho zachovat pro další generace 
i s jeho jedinečnou atmosférou. Komu
nitní život národnostní menšiny na vesnici 
je skutečně výjimečná věc, která mě nabíjí 
energií pro další práci. Jedině společenství 
aktivních lidí má šanci znovu rozpumpovat 
život v českém Banátu. 

Jedině 
společenství 
aktivních lidí 
má šanci znovu 
rozpumpovat život 
v českém banátu. 

Hřbitov v eibenthalu

Krajina kolem eibenthalu nová hospoda U Medvěda v eibenthalu

Kruščická úklidová četa
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1 Lidovky.cz [online]. Cit. 2021-05-06. <https://www.

lidovky.cz/relax/zajimavosti/capkovo-slovo-robot-se

-objevilo-presne-pred-100-lety-ve-hre-r-u-r-nastudo-

vane-ochotniky-z-hradce-kra.a210101_121411_ln-za-

jimavosti_lihem>.
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Zážitkové 
dopoledne dětí 
mezi roboty

CZECH MADE – 
příběhy českých 
objevů a značek

Eva řezníčková / krajanská komunita Žytomyr, UkrajinaKlára Stejskalová / šéfredaktorka Radio Prague International 

P řesně před sto lety se na světovou 
scénu dostali roboti v Čapkově diva
delní hře R.U.R. Vypadali docela jinak. 

Měli trhavé pohyby i výslovnost, bezvýrazné 
tváře, ve hře byli oblečeni do plátěných košilí 
v pase stažené řemenem a na prsou ozna
čeni číslem z mosazi. O robotech, kteří šetří 
čas, náklady a zároveň minimalizují chyby, 
jsem si povídala s dětmi ve výuce. Předsed
kyně spolku podpořila zájem dětí a umožnila 
jim zhlédnout interaktivní výstavu robotů, 
exponátů z deseti zemí světa, která se konala 
na přelomu února a března 2021.

Místní výstava představila malým kraja
nům robotiku a její význam v průmyslu, vědě 
a technice. Vystaveno bylo několik desítek 
robotů pro různé účely, také interaktivní ex
ponáty, interaktivní pískoviště a nejrůznější 
dílny „master class“ s proškolenými pracov
níky, kteří malé návštěvníky seznamovali 
s unikátními inteligentními hračkami.

Děti se těšily z robotů ozobotů, malých, 
chytrých edukativních hraček se světelnými 
efekty a optickými senzory, které zkoušely 
ovládat tabletem. Obdivovaly interaktivního 
Zigybota, který dokázal rozpoznat příkazy, 
odpovídal a hlavně pobavil, také robotí „mlá
tičky“, ve kterých samozřejmě nešlo o nic 
jiného, než o to zvítězit nad nepřítelem. S ro
boty „skákačkami“ musely překonat mnoho 
překážek nebo se posadily do kokpitu formule 
1 a závodily proti nejlepším jezdcům světa.

Velký obdiv získalo divadelní vystoupe
ní hrané roboty, také virtuální realita, kdy 
se za pomocí VR a ViewMaster brýlí děti 
cítily třeba jako „ryby ve vodě“, nebo mohly 
nasednout do leteckého a jiného simuláto
ru, aby zažily pravé a nefalšované prostře
dí. ViewMaster vedle zábavy představuje 
nové pojetí vzdělávání a brýle v kombina

Sto let od vzniku slova robot1 inspirovalo Žytomyr 
k výstavě Město robotů s celou řadou exponátů, které 
přestavují vývoj robotů po současnost a s přesahem 
do budoucnosti.

Mnozí lidé po celém světě by na mapě jen těžko 
hledali, kde leží Česká republika. Denně ovšem využívají 
mnoho různých českých zlepšováků, které se staly 
součástí jejich životů. Desítky průlomových objevů 
a patentů z minulosti i současnosti dokazují, že českým 
vynálezcům se podařilo několikrát změnit svět.

ZPRÁVAZPRÁVA

ci se zážitkovými balíčky virtuální realitu. 
Balíčky byly navrženy tak, aby dětem hra
vou formou poskytly nové informace. Ve 
virtuální realitě např. v džungli si mohly 
kromě prohlížení okolního prostředí vždy 
páčkou kliknout na jednotlivá zvířata, aby 
se dozvěděly další zajímavosti. Pozornosti 
neunikl ani robot Scribit, který kreslil po 
papíru přesným navíjením či odvíjením 
provazu a napsané zase dokázal vymazat. 
Velký zájem byl o solární stavebnici, která 
spojovala zábavu se vzděláním. Demonst
rovala princip solární energie bez baterie, 
vše bylo napájeno pouze ze solárního člán
ku. Děti sestavovaly pohybující se mode

ly. Nejvíce zaujal „škorpion“ pro vesmírné 
expedice. Jeho šest nohou se senzory 
umožnuje v náročných podmínkách větší 
pohyblivost než kola nebo pásy a všechny 
nohy jsou schopné odebírat vzorky hornin.

Děvčata se těšila z taneční kreace a cvi
čila s  robotickými choreografy na hity 
světových skupin. Nejmenší děti si užívaly 
svezení ve vozítku (rikše) tažené robotem, 
dále si užívaly robotické dinosaury nebo se 
vydaly s robotem na prohlídku hradu.

Děti se seznámily s jedním z nejvýznam
nějších českých spisovatelů Karlem Čapkem, 
který ve svých utopickofantastických dra
matech alegoricky poukazoval na nebezpe
čí zneužití techniky a vědy proti základním 
hodnotám lidské existence, získaly pově
domí o tom, jak vzniklo nejznámější české 
slovo robot, které zdomácnělo ve všech 
světových jazycích.

Vystavené exponáty děti nejen zabavily, 
ale také rozvíjely jejich znalosti robotiky, 
mechaniky, logické uvažování, představivost, 
kreativitu, v neposlední řadě zájem o moder
ní technologie. Ve výuce češtiny pak napsaly, 
co si představují pod slovem robot. 

vodu podílí na jejím exportním úspěchu ve 
vybraných průmyslových odvětvích. Image 
Česka a asociace s ní spojené řadí Česko 
v žebříčku 70 studovaných zemí do „lepší“ 
poloviny. V jednotlivých odvětvích se český 
původ na úspěchu značek podílí nejvíce v od
větví výroby piva, kde Česku 
patří 21. místo, nebo výroby 
aut.  Mimochodem z dopisů 
nebo emailů čtenářů a po
sluchačů vyplynulo, že za
tímco Jawa a její legendární 
pérák je v zahraničí dobře 
známá, to, že Zetor pochází 
z Čech, mnohé překvapilo. 
Vtipné reakce pak vzbudil 
Velorex, v  Čechách i  díky 
filmu Vrchní, prchni neza
pomenutelný hadrák.  

Legendárních výrobků a značek je celá 
řada, a ne všechny se do první série toho

to cyklu vešly. Ke každému výrobku Radio 
Prague International nabídlo ve svém vysí
lání příběh, který provázel článek na webu 
a  krátké video na sociálních sítích. A to 
v 6 jazycích – češtině, angličtině, němčině, 
španělštině, ruštině a francouzštině. Seriál 
tak může sloužit i jako vhodná učební po
můcka. 

Propagace Czech Made na QSL

N ěkteré z výrobků jsme použili i pro 
letošní sérii tzv. QSL – to jsou po
hlednice pro posluchače. QSL zna

mená „potvrzuji spojení“ nebo „potvrzuji 
příjem“ a QSL lístky posílaly rozhlasové 
stanice posluchačům, kteří je informova

li o kvalitě a dosahu jejich 
vysílání. Dnes QSL lístky 
po užívají stanice meziná
rodního rozhlasu, které 
mají zájem dozvědět se, jak 
jsou jejich programy slyšet 
v cílových oblastech. V době 
krátkovlnného vysílání Ra
dio Praha – Radio Prague 
International posílalo své 
QSL lístky každému, kdo 
poslouchal krátkovlnné vy

sílání a posílal potvrzení o příjmu. V součas
nosti QSL karty posíláme i těm, kteří nás 
poslouchají na internetu. 

V ynález navíc nemusí být nutně 
hmotný předmět, inovativní nástroj 
nebo technologický výtvor. Občas 

postačí jen slovo – termín jako například 
robot. V seriálu Radio Prague Internatio
nal (RPI) jsme se rozhodli představit české 
vynálezy, které změnily svět. No řekněte, 
kolik z vás vědělo, že kostka cukru pochází 
od nás? 

Zajímá dnes někoho,
ze které země zboží
pochází?

P odle dat ze studie Best Countries 2020 
ano. Celých 76 procent respondentů 
chce znát zemi původu. Dotazovaní 

připouštějí, že země původu má silný vliv 
na jejich preference a rozhodování. Studie 
Best Countries 2020 pomocí Origin Indexu 
zkoumá, jak dalece se reputace země pů

V seriálu 
Radio Prague 
international 
jsme se rozhodli 
představit české 
vynálezy, které 
změnily svět.

Kontaktní čočky

VelorexMotocykl jawa

Děti zaujal robot, který kreslí Komunikace dětí s robotem
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https://www.lidovky.cz/relax/zajimavosti/capkovo-slovo-robot-se-objevilo-presne-pred-100-lety-ve-hre-r-u-r-nastudovane-ochotniky-z-hradce-kra.A210101_121411_ln-zajimavosti_lihem
https://www.lidovky.cz/relax/zajimavosti/capkovo-slovo-robot-se-objevilo-presne-pred-100-lety-ve-hre-r-u-r-nastudovane-ochotniky-z-hradce-kra.A210101_121411_ln-zajimavosti_lihem
https://www.lidovky.cz/relax/zajimavosti/capkovo-slovo-robot-se-objevilo-presne-pred-100-lety-ve-hre-r-u-r-nastudovane-ochotniky-z-hradce-kra.A210101_121411_ln-zajimavosti_lihem
https://www.lidovky.cz/relax/zajimavosti/capkovo-slovo-robot-se-objevilo-presne-pred-100-lety-ve-hre-r-u-r-nastudovane-ochotniky-z-hradce-kra.A210101_121411_ln-zajimavosti_lihem
https://www.lidovky.cz/relax/zajimavosti/capkovo-slovo-robot-se-objevilo-presne-pred-100-lety-ve-hre-r-u-r-nastudovane-ochotniky-z-hradce-kra.A210101_121411_ln-zajimavosti_lihem


Krajanský postcrossing 
aneb Pohlednice pro krajany

Josip Plečnik: Mezi 
Lublaní a Prahou

Stanislav Havel / krajanská komunita Bela Crkva, Srbsko Zdeňka Kohoutková / lektorát Lublaň, Slovinsko

V srbském Banátu je možnost si hez
ky česky popovídat na ulici (třeba 
když potkáte tetu, co jde s okovem 

na krchov), při folklorních tancích, zpěvu, 
sportu, výtvarném tvoření, anebo se sejít 
při výuce češtiny. Prostě se tu žije.

Jenže jaro 2020 přineslo tolik změn. Ne
obvyklé situace, omezení, ale také výzvy 
začít přemýšlet jinak a hledat cesty nejen 
k novým formám výuky, ale samotné ko
munikaci. Za počítač usedli i ti, kteří se mu 
do té doby vyhýbali, aby nahradili omezený 
sociální kontakt a přístup ke vzdělávání. Po 
období „ticha“ nastala nová doba setkává
ní a inspirace. V Srbsku se pomalu vracíme 
k normálnímu životu. Omezení nejsou zda
leka taková jako v některých jiných zemích. 
Jak se asi žije krajanům po celém světě 
v této době? Co takhle se jich zeptat? Vy
sedávání za monitorem bylo v posledním 
roce až dost. Sluníčko už začíná hřát. Pod 
naší višní je hezké venkovní posezení, kde 
mi v atmosféře provoněné vůní kávy vaře
né v džezvě vznikají pod rukama psaníčka, 
která budou odesílána do celého světa – 
pohlednice a dopisy doplněné dalšími drob
nostmi, které se dají nalepit či přiložit do 
obálky – mapky, letáky, samolepky, razítka… 
Na světě je KRAJANSKÝ POSTCROSSING!

b yl dvorním architektem T. G. Masa
ryka, ve 20. letech 20. století inten
zivně pracoval na obnově Pražského 

hradu a také úpravách na zámku v Lánech. 
Touto obnovou se Pražský hrad změnil 
v  reprezentativní sídlo demokratického 
prezidenta. Svou stopu J. Plečnik zanechal 
také v Praze na Vinohradech na náměstí 
Jiřího z Poděbrad, kde stojí monumentální 
sakrální stavba z roku 1932, kostel Nejsvě
tějšího Srdce Páně, jehož fasáda připomíná 
královský hermelín, což byl Plečnikův záměr. 
Na náměstí českého krále musí stát kostel 
hoden samotného krále. 

Na toto významné období architektova 
života byla zaměřena výstava postavená na 
22 panelech pod širým nebem Plečnik a Pra-
ha, která byla od října do listopadu 2020 
k vidění na Krakově nábřeží u řeky Lublaňky 

Mezi Čechy je velmi oblíbený světový 
post crossing. Na jeho oficiální stránce se lze 
po registraci zapojit do odesílání pohlednic 
do celého světa. Generátor určí adresáta. 
Hlavním jazykem komunikace je angličtina.

Jelikož se nám doma nashromáždila růz
ná psaníčka a rádi bychom se o ně podělili, 
tak pro potřeby krajanského postcrossingu 
vznikla face booková skupina, jejíž platforma 
umožňuje propojování krajanů po celém svě
tě a sdílení jejich výměny pohlednic a dopisů. 
Přijměte, prosím, pozvání do nově založené 
skupiny. 

Jak se do krajanského postcrossingu za
pojit? Na začátku stačí mít jeden kontakt na 
jakéhokoli krajana ve světě – může to být ko
lega učitel vyslaný Domem zahraniční spolu
práce, český spisovatel žijící ve světě, amba
sáda, České centrum nebo třeba kamarádka 
žijící mimo Českou republiku. Napište jim 
pozdrav. Před odesláním pohlednici vyfoťte 
nebo stručně sepište krátkou zprávu o tom, 
kam a jaké že to posíláte „psaní“, a podělte 
se s námi o to ve skupině Krajanský post-
crossing. Toto dopisování přináší mnoho zá
bavy a neobvyklých propojení krajanů z ce
lého světa. Hlavním jazykem komunikace je 
český jazyk, ale vítané jsou i zprávy v jiných 
jazycích. Ústředním pojítkem a motivem to

hoto postcrossingu je však české krajanství 
a vazby s ním spojené. Přímo ve skupině si 
mohou její členové vyměňovat další kontak
ty. Mezi členy mohou být jak odesílatelé, tak 
adresáti, kteří chtějí dát zpětnou vazbu.

Těšíme se na krásné pohlednice, ručně 
psané texty, originální známky či samolep
ky a obrázky s českými motivy či symboly 
a zajímavostmi o zemi, ve které krajané žijí.

Za několik let pobytu v Srbsku ský
tá náš rodinný „postcrossingový kufřík“ 
ledasjaké poklady: pohlednice věnované 
Noci s  Ander senem, s památkami UNESCO, 
tradičními kroji, výstřižky z novin s krajan
skou tematikou či obrázky, které vznikly 
a stále vznikají v rámci nového projektu 
„Pohlednice pro krajany“. Hlavní poklad 
však skrývají naše ruce a myšlenky – mož
nosti jsou nepřeberné. Lze poslat barevnou 
pohlednici s krátkým textem, anebo dlou
hý tuší a pérkem psaný dopis vložený do 
obálky.

Skvělé na této zábavě je, že se jí lze vě-
novat jak při osobním setkávání se studen-
ty, tak i při komunikaci online. Snad jediné, 
na co je třeba brát ohled, jsou případná ome
zení jednotlivých států v odesílání a přijímání 
poštovních zásilek. Je proto vhodné sledovat 
oficiální stránky světového  postcrossingu, 
kde lze najít mnoho užitečných aktuálních 
informací a tipů pro postcrossery. 

Zdroje

Krajanský postcrossing [online]. Cit. 2021-04-11. <https://

www.facebook.com/groups/1029055104288904>.

Postcrossing [online]. Cit. 2021-06-06. <https://cs.wikipe-

dia.org/wiki/Postcrossing>.

Krajanský postcrossing, 
pohlednice a. Havlová

Být v zahraničí a zároveň mluvit česky i mimo rodinu je 
velká výsada. A když je to čeština krásná, ta „krajanská“, 
s množstvím archaismů či slov pro nově příchozího 
mluvčího češtiny srozumitelných, je to radost 
komunikaci vyhledávat a účastnit se jí. 

Pokud byste hledali osobnost, která spojuje Českou 
republiku a Slovinsko, respektive Prahu a Lublaň, jistě by 
mnohé napadl architekt Josip Plečnik (1872–1957). Ten se 
nesmazatelně zapsal do historie Prahy a české architektury 
zejména jako architekt při rekonstrukci Pražského hradu, 
ale také jako profesor dekorativní architektury na Vysoké 
škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde vychoval na 
padesát předních českých architektů.

v Lublani. V hlavním městě Slovinska může
te panelové výstavy najít v několika lokali
tách, jde o velmi oblíbenou formu expozice 
umění, která je přístupná široké veřejnosti. 
Promenáda kolem řeky Lublaňky se tak pro
měnila na několik týdnů na procházku po 
Praze s tím nejlepším průvodcem – Josipem 
Plečnikem. Na panelech byly zachyceny fo
tografie s popisy a citáty Plečnikových stu
dentů i obdivovatelů. Největší část výstavy 
byla věnována renovaci Pražského hradu, 
obnově hradních zahrad a vnějších i vnitř
ních prostorů. Veřejnost byla informována 
také o Plečnikových českých i slovinských 
studentech, z velké části vynikajících před
válečných a poválečných architektech, kteří 
zůstali věrni Plečnikovu odkazu. 

Autorem putovní výstavy je Vladimír 
Šlapeta, profesor architektury a jeden z nej

známějších českých architektů. Výstava 
byla vytvořena na popud Velvyslanectví 
České republiky ve Slovinsku, Správy Praž
ského hradu a Kanceláře prezidenta České 
republiky ve spolupráci s Plečnikovým do
mem v Lublani, po skončení putovala expo
zice do dalších slovinských měst.

„Praha měla na rozdíl od jiných evrop
ských metropolí velké štěstí, nikdy totiž 
neprošla zásadní přestavbou v jednotném 
stavebním stylu. Gotiku, renesanci či baroko 
harmonicky doplňují milníky moderní archi
tektury, a dohromady tak vytvářejí okouzlu
jící celek. Právě tato jednota v rozmanitosti 
učinila z Prahy unikátní a po celém světě 
obdivovaný klenot. K jeho lesku přispěl na 
počátku dvacátého století i slovinský archi
tekt Josip Plečnik, muž, v jehož díle se pro
línají historické stavební slohy s moderními 
stejně jako v Praze samotné…“1 Těmito slovy 
začíná dokument Národní klenoty: Dílo Josipa 
Plečnika – Mezi Lublaní a Prahou, který v roce 
2019 přeložili do slovinštiny studenti lublaň
ské bohemistiky pod vedením lektorky Zdeň
ky Kohoutkové. Pětadvacetiminutový snímek 
představuje hlavní Plečnikovy památky ve 
dvou hlavních městech. První polovina do
kumentu sleduje architektonické památky 
v Praze, druhá polovina se zaměřuje na dílo 
J. Plečnika v Lublani a na českoslovinskou 
spolupráci. Neuvěřitelný smysl pro detail, in
spirace antikou, rovnováha mezi starými ar
chitektonickými styly a moderními přístupy, 
to je ve zkratce Plečnikovo dílo. 

Pro studenty byl překlad titulků k doku
mentu velkou výzvou. Doprovodný text byl 
plný odborných architektonických výrazů, 
složitá syntax a květnatý jazyk představova
ly při překladu nejednou velké obtíže. Krát
ký film už dva roky čeká na svou premiéru 
v Lublani, ta byla plánována na jaro či podzim 
2020. Ovšem kvůli uzavření veškerých vzdě
lávacích i kulturních institucí byla prozatím 
odložena. V plánu bylo také promítat film při 
příležitosti výstavy Plečnik a Praha v Lubla
ni. K tomu bohužel nedošlo, doufejme, že se 
film dočká premiéry ještě v tomto roce. 

Dílo J. Plečnika i po více než stech le-
tech spojuje oba národy, vždyť architek-
tura mluví jedním jazykem. Plečnikův archi
tektonický styl, životní příběh i neuvěřitelná 
skromnost stále inspirují mnohé studenty. 
Pokud se vydáte na výlet do Lublaně, neza
pomeňte navštívit Plečnikův dům (Plečnikova 
hiša, Karunova ulica 5), kde od roku 1921 až 
své do smrti J. Plečnik žil. Dům je obnoven 
a vybaven originálními předměty a nabízí 
i výstavu o architektově životě a působení 
v Lublani, v Praze a ve Vídni. Po předchozí 
domluvě je možná prohlídka také v češtině, 
průvodcem je absolvent oboru Český jazyk 
a literatura na Univerzitě v Lublani.2 

1 Národní klenoty. Dílo Josipa Plečnika – Mezi Lublaní 

a Prahou [dokument] (2017). režie j. D. novák. česká 

republika.

2 Plečnikova hiša [online]. Cit. 2021-04-20. <https://

mgml.si/sl/plecnikova-hisa/>.
Krajanský postcrossing, pohlednice 

Výstava Plečnik a Praha na nábřeží řeky lublaňky 
Foto: Zdeňka Kohoutková
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Projekt Komenský v českých 
školách v Chorvatsku
bohdana Pěva Šolcová / krajanská komunita Daruvar, Chorvatsko

V květnu roku 2019 jsem v Daruva-
ru zorganizovala velkou výstavu 
s vernisáží za přítomnosti autora 

děl nazvanou Labyrint světa a ráj srdce, 
která se konala ve výstavních prostorách 
Svazu čechů v Chorvatské republice. Své 
velkoformátové koláže k nejvýznamnějšímu 
filozofickému dílu Komenského tu vystavo
val Miroslav Huptych, jeden z našich nejlep
ších kolážistů, který je znám po celém svě
tě. Miroslava znám velmi dobře, je to jeden 
z mých učitelů arteterapie, proto jsem nevá
hala a pozvala ho do Chorvatska. Déle než 
týden jsme u nás doma v Lipovci (chor. Lju
devit Selo) vedli rozhovory o Komenském 
a jeho díle. Miroslav poutavě vyprávěl, čím 
ho tento neobyčejný člověk inspiroval, udi
vil a obohatil. Následující rok získalo nové 
vydání Labyrintu světa a ráje srdce s ilus
tracemi Miroslava Huptycha ocenění Mag
nesia Litera za nakladatelský čin roku 2020. 
Sledovala jsem předávání cen a neudivilo 
mě skromné vystupování autora při přebírá

ní ceny. Ještě téhož roku mně Miroslav pře
dal ve svém karlínském bytě knihu Labyrint 
světa a ráj srdce s věnováním české menšině 
v Chorvatsku.

V létě téhož roku jsem na poslední chvíli 
odjela do letní školy pro učitele nedaleko 
Brandýsa nad Orlicí. Podotýkám, že jsem 
vědomě neplánovala dostat se do míst, kde 
Komenský napsal své nejslavnější filozofic
ké dílo Labyrint světa a ráj srdce. V Pamětní 
síni Jana Amose Komenského v Brandýse 
nad Orlicí jsem se u portrétu Učitele národů 
dokonce vyfotila s bývalou kolegyní Janou 
Foldynovou, která působila jako vyslaná 
učitelka v Rumunsku. Toto šťastné shledání 
bylo další náhodou letní školy.

Musím dodat, že v Česku bydlím v ulici 
Komenského. Ať mi tedy kritikové synchro
nicity tuhle skládačku vysvětlí.

Na podzim roku 2020 jsem v české men
šině v Chorvatsku zjišťovala, jak se budou 
oslavovat Komenského kulatá výročí, a zjis
tila jsem, že nikdo o nich nemá ani nejmenší 

tušení. Všechny dřívější události kolem Ko
menského v mém osobním životě mě nato
lik inspirovaly, že jsem se rozhodla našeho 
Učitele v české menšině propagovat a spolu 
s krajany slavit, že z našeho národa vzešla 
tato světově uznávaná osobnost, která ne
chybí v žádné pořádné encyklopedii.

Proto jsem v českých základních ško-
lách a v Městské knihovně v Daruvaru 
zahájila projekt Živý Komenský, jehož 
součástí jsou také přednášky pro do-
spělé v českých besedách a pro učitele 
v českých školách.

Živý Komenský – tak jsem nazvala literár
něvýtvarnou dílnu, která se v listopadu 2020 
konala pro žáky 1. stupně. V Městské knihov
ně v Daruvaru a v České základní škole J. A. 
Komenského v Daruvaru jsme se s dětmi se
šli, abychom si připomenuli 350. výročí úmrtí 
Učitele národů. Mou snahou bylo vzbudit 
u dětí sympatie ke Komenskému, aby jej ne
vnímaly jako zamračeného učitele s bradkou. 
Proto se například dozvěděly „sympatické“ 
informace, že Komenský vymyslel prázdni
ny nebo obrazovou učebnici. Porovnávali 
jsme ukázky dobových učebnic bez obrázků, 
ukázky z učebnice Orbis pictus a současné 
učebnice. Představovali si, jak vypadala ško
la kdysi v době Komenského, a srovnávali ji 
se současnou školou. Na obrázcích jsme si 
všímali, jak vypadaly třídy, jak děti seděly, 
jak psaly… Protože jsem si přála, aby si 
děti na dílně vyzkoušely některou škol-
ní činnost, s níž se běžně setkávaly děti 
v 17. století, ale která je v našem století již 
zcela archaickou záležitostí, naplánovala 
jsem psaní husím brkem. 

Během svého vysokoškolského studentského života 
jsem běžně potkávala Jana Amose Komenského: 
v předmětu didaktika, v dějinách pedagogiky a při studiu 
literatury. Po mnoha letech jsem ho potkala znovu 
(ne že bych se celou dobu neřídila jeho zásadami). 
Tentokrát bylo ale naše setkání mnohem intenzivnější 
než ve škole, a to díky výtvarníkovi, arteterapeutovi 
a básníkovi Miroslavu Huptychovi.

Nové vydání 
Labyrintu světa 
a ráje srdce 
s ilustracemi 
Miroslava 
Huptycha 
získalo ocenění 
Magnesia Litera za 
nakladatelský čin 
roku 2020.

Když jsem dílnu připravovala, byla jsem 
přesvědčena, že sehnat na vesnici husí brka 
bude věc snadná. Ukázalo se však, že je 
třeba zběhat bezmála celou vesnici, abych 
našla dvůr, kde se husy pasou. Můj manžel 
brka seříznul a zážitku psaní husím brkem 
již nic nebránilo. Psaní hu
sím brkem se stalo ve škole 
velkou atrakcí. „Celý život 
žiju na vesnici, kde jsou 
husy, ale nikdy mě nena
padlo, abych s dětmi psala 
husím brkem,“ smála se 
jedna z učitelek. 

S kolegou Komenským 
tedy od minulého roku 
chodím po českých ško-
lách. Dvouhodinový lite
rárněvýtvarný program se 
žákům i učitelům líbí a mně 
také. Na Komenském mů
žeme stále něco objevovat a něčeho no
vého si všímat. Protože mám v aprobaci 
výtvarnou výchovu, ráda děti seznamuji 
s různými výtvarnými technikami. Vytvářeli 
jsme s dětmi Komenského portrét, pro nějž 
jsme využili techniky kolorované kresby tuší 

a monotyp s koláží. Abychom ale zachytili 
skutečnou podobu Komenského, studo-
vali jsme jeho tvář na obrázcích: pozo-
rovali jsme jeho rysy a přemýšleli, jaký 
byl Komenský člověk. Dětem se podařilo 
vystihnout jeho podobu více než dobře. 

V některých třídách žáci vy
tvářeli portrét Komenského 
technikou lavírované kresby 
a kombinovanou technikou, 
jejíž podstatou byla kresba 
přes kopírovací papír. 

Z jejich výtvarných prací 
jsem vytvořila malou výsta
vu portrétů Komenského 
k příležitosti otevření nové 
části budovy České základ
ní školy J. A. Komenského 
v Daruvaru (16. 3. 2021).

Projekt Živý Komenský 
není určen jen dětem. V Čes

ké besedě Virovitickopodravského kraje 
jsem v březnu pořádala přednášku pro do
spělé na téma Jan Amos Komenský. Přestože 
se nacházíme v období epidemiologických 
opatření, neváhali se členové besedy sejít 
v Hudební škole J. Vlašimského ve Virovitici 

a seznámit se s životem a dílem tohoto ne
obyčejného Čecha. Potěšili mě učitelé čes
kých základních škol, kteří velmi pozitivně 
hodnotili mou přednášku na Odborné pora
dě pedagogických pracovníků, která se usku
tečnila v lednu 2021. „Naše škola nese jméno 
Komenského. Každý den si to čtu na tabulce 
na škole. Ale nevěděla jsem, jaká byl Komen
ský osobnost, že nám toho tolik odkázal a že 
měl tak dramatický a zajímavý život.“

Jan Amos Komenský je osobnost, 
která si zaslouží být připomínána. Jeho 
odkaz filozofický, pedagogický a literár-
ní je ze sociálního a vzdělávacího hledis-
ka nepostradatelný. Je mi ctí, že mohu 
seznamovat českou komunitu v Chor-
vatsku s odkazem Učitele národů, jehož 
430. výročí narození si příští rok s vel-
kou radostí a pýchou připomeneme. 

česká základní škola Končenice

česká základní škola Daruvar, 3. třída

česká základní škola Daruvar, 3. třída česká základní škola Daruvar, 4. třída

Psáno husím brkem, Končenice

Portrét j. a. Komenského, 
základní škola Daruvar
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Káhirská bohemistika – 
ohlédnutí za třemi roky
Kateřina Hošková / lektorát Káhira, Egypt

Káhirská bohemistika má dlouholetou tradici, a pokud bychom chtěli „průvodcovsky“ 
zaujmout, mohli bychom doplnit, že s počtem okolo 150 studentů ve čtyřech 
ročnících je zřejmě také tou největší na světě. Proč je o bohemistiku takový zájem 
a jak vlastně takový egyptský bohemista vypadá? Kam směřují jeho další kroky po 
ukončení studia? A s čím se musí český lektor popasovat a na co rád vzpomíná? 

N aprostá většina bohemistů ukončí 
své studium bakalářským diplo
mem na konci čtvrtého ročníku. 

Ti s nejlepším prospěchem (většinou jeden 
nebo dva) pak nastupují do dvouletého ma
gisterského programu. Magister ský student 
si po třech semestrech vy
bírá téma svého výzkumu. 
Pokud pokračuje v doktor
ském programu, své téma 
pro disertační práci si volí 
po uplynutí prvního se
mestru.

Kde se vzal tak vysoký počet studentů? 
Výběr studijních předmětů a vlastně fakulty 
vůbec nezáleží na studentovi. Člověk s čes
kým univerzitním diplomem si najednou 
uvědomuje, jaké měl vlastně štěstí, že si 
mohl svobodně zvolit, čemu se bude v živo

tě věnovat. Egyptské školství je stále zčásti 
jakýmsi reliktem z koloniálních dob. Studen
tům je jejich studijní obor přidělen, a to na 
základě výsledků na střední škole a podle 
bodů z angličtiny u maturitní zkoušky. Čas
to se tedy stává, že například mladý člověk, 

který chtěl studovat staveb
ní inženýrství, skončí třeba 
právě na jazykové fakultě. 
Pokud má student nižší 
počet bodů, nedosáhne ani 
na žádané jazyky, jako jsou 
třeba němčina nebo čín

ština. Obecně studenti prahnou spíše po 
studiu již zmíněné němčiny a čínštiny, dále 
angličtiny, španělštiny, italštiny a japonštiny. 
Studijní systém se ale také stále mění a nyní 
si například studenti, kteří neměli němčinu 
jako druhý jazyk u maturity, nemohou ten

to jazyk vybrat ke studiu na vysoké škole. 
Český lektor tedy nejenže musí zvládnout 
kolem 30 až 50 studentů v jedné třídě, ale 
navíc se musí popasovat s absencí motivace 
u mnoha z nich.

Český lektor nebojuje jen
o motivaci studentů

E gyptští studenti nejsou zvyklí na in
teraktivní přístup ve výuce, výzvou 
tedy pro lektora je, aby je takzvaně 

„rozmluvil“. Velké rozdíly jsou tradičně mezi 
chlapci a dívkami. Mnoho studentů se již po 
prvním ročníku dostává k práci v turismu, 
která jim v komunikační kompetenci výraz
ně pomáhá. Studentky jsou obecně plaché, 
a vyplatilo se tedy třídu rozdělit na muže 
a ženy, aby se osmělily a nebály vyjádřit 

Egyptský student 
si svůj studijní 
obor nevybírá, je 
mu přidělen.

ilustrační fotografie, Káhira
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islámská Káhira pod nánosem
současného světa

typická káhirská ulice a typický
převoz čerstvě upečeného chleba

Společný výlet k pyramidám
v Gíze – výběrový seminář
Čeština a turismus (podzim 2019)

Zleva: absolventi bohemistiky 2019
amr atef a Mohamed abdelazim,
josefína topolová a jáchym topol

1 March 27, The Czech poet and writer Yachim Topol at Faculty of Al Alsun [online]. Cit. 2021-05-19. <https://www.

asu.edu.eg/ar/66/event/march-27-the-czech-poet-and-writer-yachim-topol-at-faculty-of-al-alsun>.

2 Al Ahram [online]. Cit. 2021-05-19. <https://gate.ahram.org.eg/news/2134091.aspx>.

3 Pět milionů turistů, růst příjmů o 77 procent. Egypt se opět stává oblíbenou destinací. iRozhlas (1997–2021) [online]. 

Cit. 2021-05-19. <https://www.irozhlas.cz/ekonomika/egypt-turistika-prijmy_1808300711_pj#:~:text=egypt%20

je%20obl%C3%aDbenou%20destinac%C3%aD%20i,vy%C5%a1%C5%a1%C3%aD%20o%20zhruba%2030%20

procent>. Počet českých turistů v egyptě každoročně stoupá.

vlastní názor nebo myšlenku. V současné 
egyptské dynamicky se měnící společnosti, 
která je koktejlem jak velmi tradičních do
mácností, tak i progresivních rodin, je pod
pora vlastního názoru a vlastních rozhodnutí 
u dívek stále výzvou a balancováním mezi 
dvěma kulturami, kde nelze automaticky říct, 
která z nich je ta „lepší“. Jednoduše jsou jiné. 

A ryze prakticky: aktuální vybavení uče
ben fakulty jazyků lektorovi rovněž život 

neusnadňuje. Třídy mají špatnou akustiku 
a zdá se, že architekti se snažili předčit na
vzájem v tom, jak učebny navrhnout tak, 
aby od druhé řady lavic již lektor neslyšel 
studenta, a pokud sebe, tak v ozvěně. Vět
rací okénka směrem do chodby se zavřít 
nedají a špatně těsnící okna do ulice jsou 
stálou připomínkou, že kolem univerzity 
vede hlavní silniční tah, vedle sídlí vojáci 
a z nedalekého minaretu krájí den muezzin.

Covid jako ostrý mezník 
ve výuce jazyka

b ěhem jarního semestru 2020 práci 
přerušila pandemie a fakulta v rych
losti a horečně přecházela na online 

výuku. Vzhledem k tomu, že naše katedra 
jako první na fakultě začala s vlastní webo
vou stránkou a online kvízy (a s hrdostí 
podotýkám, že impulz vyšel ze strany lek
torky), byli jsme ve výhodě. Covid výuku 
změnil od základu. V současné chvíli jsou 
veškeré studijní materiály na univerzitním 
webu a výuka probíhá kombinací prezenční 
a online vý uky. Proč ale musíme používat 
nefungující univerzitní aplikaci pro přímý 
kontakt se studenty namísto jiných, skvěle 
fungujících aplikací, je otázkou. Ze zahra
ničních lektorů se tedy stává svého druhu 
underground, který i přes zákaz používá na
příklad skvěle fungující Zoom. 

Český lektor v Egyptě z 90 % řeší napros
to jiné věci než jeho kolegové rozesetí po 
Evropě. Káhira se svými 20 miliony obyvatel 
je nepřehledným mraveništěm, ve kterém 
se studenti přemisťují z domu na fakultu tři 
i více hodin. Mnoho z nich dojíždí z okrajo
vých částí, jiných měst nebo z dalekých ves
nic a na těchto místech často chybí interne
tové připojení. Mnoho studentů žije pouze se 
svým mobilem, PC rozhodně nevlastní každý 
z nich. Jak tedy hodnotit přítomnost studen
tů na fakultě nebo na online hodině? Dá se 

nastavit spravedlivý systém? Do jaké míry 
studenta ovlivňuje jeho vlastní přístup a do 
jaké míry místo a stát, v němž žije? Nedáv
ná megashow přemisťování mumií z jednoho 
káhirského muzea do druhého možná mohla 
někoho okouzlit, ale nebylo by lepší využít 
vynaložené finanční prostředky na vybavení 
učeben a zajištění kvalitního internetového 
připojení? V případě Egypta nejde pouze 
o dobu během pandemie. Pokud student 
dojíždí čtyři hodiny na výuku (a čtyři hodiny 
zpátky), stává se kvalitní WiFi naprostým zá
kladem pro to, aby se dostal ke studijním ma
teriálům, nahraným lekcím nebo se mohl spo
jit se svým profesorem. Vzhledem k tomu, že 
na fakultu o stále stejné výměře v metrech 
čtverečních je přijímáno stále více studentů, 
je jasné, že výuka do online prostředí alespoň 
částečně přejít musí.

Studenti nevzpomínají na
vyplněné online kvízy.
Vzpomínají na společné
a jedinečné chvíle

M otivovat studenty je možné růz
ně. Samozřejmě se účastní ofi
ciálních, třeba překladatelských 

soutěží pořádaných českou stranou. Existují 
ale i jiné možnosti, jak propojit středoevrop
ský a severoafrický svět. Ve spolupráci se 
zastupitelským úřadem v Káhiře jsme na 
jaře 2019 pozvali českého spisovatele Já
chyma Topola, který měl přednášku o české 
undergroundové literatuře na půdě fakulty 
a dále seminář tvůrčího psaní pro vybrané 
studenty (informace o této akci se obje
vila jak na univerzitních webových strán
kách1, tak v egyptském hlavním deníku Al 
Ahram2). A protože Jáchym Topol vešel do 
semináře s otevřenou náručí a studenty 
vedl kamarádským přístupem, okamžitě si 
je získal. Přístup, na který egyptští studenti 
rozhodně nejsou zvyklí, změnil naprosto je
jich chování. Teorii bylo také třeba vyzkou
šet v praxi, a tak se někteří studenti přemě
nili v průvodce a Jáchymu Topolovi i jeho 
dceři představili islámskou Káhiru. Bloumání 
mezi starými tržišti, zaprášenými madrasa
mi a honosnými mešitami v typickém káhir
ském hluku bylo propojením vzdálených 
světů a možná se pár vteřin toho odpoledne 
jednou objeví v nějakém budoucím románu. 

Nejvíce jsou studenti pro studium mo
tivovaní ve chvíli, kdy uplatňují své znalosti 
v praxi. Výsledkem takových aktivit jsou již 
pravidelně české filmy otitulkované v arab
štině (které se promítají při různých příleži
tostech). V podzimním semestru 2019 jsem 
také iniciovala spuštění výběrového semi
náře „Čeština a turismus“. V jeho průběhu 

jsme absolvovali přednášky pozvaných 
profesorů a lektorů z jiných oborů (historie, 
interkulturní studia atd.) a také českého vel
vyslance, věnovali se dokumentům o egypt
ské historii, a hlavně zorganizovali výlet 
k pyramidám v Gíze, kde každý student 
prokázal své schopnosti turistického prů
vodce a měl několikaminutový výklad pro 
ostatní, kteří si hráli na „turisty“. Bylo pro 
mě odměnou sledovat, jak se i zakřiknutí 
studenti (a hlavně studentky) perfektně při
pravili a snažili se svým výkladem za ujmout. 
Možná bude pro čtenáře překvapením, že 
mnoho studentů bylo u py
ramid v Gíze poprvé. Ne 
každý Káhiřan nebo Egyp
ťan do Gízy zavítá, někteří 
jednou za život.

V jarním semestru 2020 
jsme chtěli navázat další 
návštěvou, tentokrát spi
sovatelky Markéty Pilátové, 
ale pandemie nám v tom 
zabránila. Nezbývá tedy než počkat, až se 
situace uklidní, a pak pokračovat v návště
vách zajímavých hostů a otevřít další mo
tivační semináře. V plánu je seminář „Silné 
ženy“ o zajímavých osobnostech českého 
vědeckého, společenského a kulturního ži
vota. Věřím, že bude motivovat egyptské 
bohemistkystudentky a otevře oči někte
rým egyptským bohemistůmstudentům.

Absolventi káhirské bohemistiky
nejsou jen čísla ve statistice

M ohamed Abdelazim (pro všechny 
prostě Azim) absolvoval káhir
skou bohemistiku na jaře 2019. 

Azim pochází z Gízy, jeho maminka je v do
mácnosti a tatínek už nežije. Jeho sestra pra
covala do svatby jako učitelka, nyní je v do
mácnosti. Má také bratra, a proto musel na 
vojnu na rok a dva měsíce (pánové, kteří bra
tra nemají, na vojnu odvedeni nejsou). Milu
je historii, islámskou Káhiru a tanec dervišů. 
Stejně jako většina současných mladých 
egyptských mužů (absolventů univerzit) se 
pere se životem, který v Egyptě není lehký. Je 

to balancování na hraně mezi vlastními sny 
a drsnou realitou. Mezi tím, co by chtěl a co 
musí. Azim perfektně ovládá češtinu, ale do 
České republiky se ještě nedostal (vzhledem 
k vízové situaci je otázkou, zda se tam vůbec 
dostane). Aktuálně pracuje jako turistický 
průvodce v Hurghadě, přibližně sedm hodin 
cesty od rodiny. Sám říká: „Mám rád svou 
práci jako průvodce, i když je někdy nároč
ná... Práce s Čechy je zábava, hodně smíchu, 
ale málo peněz. Většina z nich má smysl pro 
humor a to máme společné.“ Většina absol
ventů bohemistiky, kteří se dostanou k práci 

v turismu, musí počítat s po
čátečními směšnými výdělky. 
Cestovní agentury a kancelá
ře šroubují náklady co nejníž, 
aby si český turista užil svou 
dovolenou za pár tisíc ko
run. Jaké to má důsledky, si 
uvědomuje málokdo z nich. 
Dalším problémem jsou Češi 
žijící v Hurg hadě, kteří nabí

zejí turistický servis načerno a berou tak prá
ci, které je i tak málo, Egypťanům. Když má 
Azim zhodnotit své studium, ozývá se jeho 
zkušenost z praxe: „Chybí mi slovní zásoba 
týkající se egyptské civilizace a naší historie. 
Studovali jsme texty 19. století, ale nikdo si 
nic nepamatuje, protože to nepoužíváme 
a nepotřebujeme v práci v cestovním ruchu.“ 

A to je možná výzva pro současnou 
egyptskou bohemistiku. Samozřejmě že 
studium jazyka a literatury musí obnášet 
také jazyk starší nebo literaturu minulých 
století, ale Egypt století dvacátého první
ho je také plný výzev pro naše absolventy. 
S více než 100 miliony obyvatel (a počet 
stále roste) a při současném stavu egypt
ského hospodářství bez jakékoliv záchytné 
sítě v sociálním systému je nalezení práce 
tou největší výzvou pro mladého člověka, 
a hlavně mladého muže – hlavu rodiny. 
Univerzitní titul mu nic nezaručuje. Absol
venti bohemistiky, kteří si studium nemohli 
vybrat, mají štěstí v neštěstí. S počtem ko
lem 250 000 českých turistů ročně3, kteří 
využívají výhodné ceny pobytů u Rudého 
moře, se mnoho z nich uplatňuje právě 
v turismu, alespoň na část roku. A neza
žívají pouze kulturní šok, často zažívají 
šok také jazykový. Protože jazykem Bo
ženy Němcové a Maryši u nás už oprav
du nemluví nikdo dlouhou dobu. A tak jde 
o další výzvu pro českého lektora – přiblížit 
současnou českou, mnohdy agresivní, spo
lečnost se všemi plusy i minusy a přiblížit 
také ten opravdu současný jazyk. 

Život v Egyptě 
není lehký. Je
to balancování 
na hraně mezi 
vlastními sny
a drsnou realitou.

ilustrační fotografie, Káhira 4140
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Hovory na dálku

Hispánci studují češtinu z lásky

Klára Stejskalová / šéfredaktorka Radio Prague International

Markéta Pilátová / bývalá učitelka u krajanů v Jižní Americe

P etr Vavrouška strávil 12 let v cizině 
jako zahraniční zpravodaj Českého 
rozhlasu. Před pěti lety z rozhlasu 

odešel. „Už jsem v sobě neměl tu zvídavost 
reportéra,“ vysvětluje, proč pověsil profesi 
zahraničního zpravodaje na hřebíček. V té 
době měl za sebou působení na postu v Rus
ku, Polsku a na Slovensku. Vrhl se do světa 
soukromého podnikání. Vrátil se do rodného 
Zlína. Novinařiny se nevzdal, a s novým pod
castem Radio Prague International (RPI) Ho-
vory na dálku se opět vrací k tomu, co ho na 
novinařině baví. Setkání s lidmi s výjimečným 
nadáním, zajímavým osudem, inspirativním 
životním příběhem. „Pobyt v cizině umožňu
je vnímat svět v souvislostech, v nějaké per
spektivě, snažím se to předávat i svým dětem, 
s kterými často do ciziny cestujeme, tedy do
kud to bylo možné,“ říká v prvním díle Hovorů 
na dálku, kdy výjimečně došlo k výměně rolí, 
a Petr Vavrouška usedl za mikrofon v roli zpo
vídaného. A role moderátora 
se ujal Tomáš Pancíř. 

Pamatujete si na první 
dny ve funkci zpravoda-
je? 
Na to se nedá zapomenout. 
Byl jsem relativně mla
dý člověk, bylo mi 27 let. 
A nastoupil jsem v době, 
kdy během prvního měsíce 
došlo hned ke třem tero
ristickým útokům, spadla 
dvě dopravní letadla. Pak 
došlo k útoku na metro v centru Moskvy 
a pak jsem odjel na prezidentské volby do 
Čečenska, což byly první volby, na které měli 
novináři přístup.  Cestou zpět do Moskvy 
jsem se stavoval v Ingušsku na základně Člo
věka v tísni, kde byl velký uprchlický tábor.  
1. září jsem tam chtěl natáčet, jak jdou děti 
do školy. A asi po dvaceti minutách jsem 
dostal od svých bodyguardů, které mi tam 
tehdy přidělili, informaci, že v sousedním 
Beslanu došlo k obsazení školy teroristy. 
Neváhal jsem a hned jsem do Beslanu pře
sídlil. Lidé si asi vzpomenou na ten tragický 
příběh, kdy po zpackaném útoku ruských 
bezpečnostních sil zahynulo asi 330 osob, 
z toho bylo 186 dětí. A s touto zkušeností 
po měsíčním zpravodajském působení jsem 
se vrátil do Moskvy a nebyl jsem schopen 
se s tím srovnat, takže jsem zavolal tehdej
šímu řediteli Českého rozhlasu, že to ne
zvládnu, že ten začátek je tak krutý, ale on 

V pražském Institutu Cervantes je 
možné studovat češtinu už deset 
let. Kolik studentů z řad španělsky 

mluvících zájemců máte? 
Jde asi o stovku lidí, kteří studují v šesti 
kurzech na čtyřech úrovních. Kurz češtiny 
pro Hispánce má v Institutu Cervantes už 
dlouhou tradici a patří k našim stálicím.

Kdo se do těchto kurzů většinou hlásí 
a proč? 
Řekl bych, že u  nás češtinu studují lidé 
především z nepříliš pragmatických důvo
dů. Tedy spíše z  lásky k českému jazyku 
jako takovému, a protože mají rádi českou 
kulturu. U nás v  Institutu Cervantes pak 
také hledají komunitu lidí, která s nimi bude 
sdílet obtíže studia češtiny a společné zá
žitky ze života v České republice. Jsou to 
především Hispánci usazení v Praze, čle
nové diplomatických sborů ambasád nebo 
pracovníci hispánských firem, které mají 
pobočky v Praze, studenti, ale také architek
ti, ekonomové. V profesionálním životě se 
dorozumívají především anglicky, ale chtějí 
mluvit česky, aby se mohli lépe adaptovat 
na běžný život v České republice. Měli jsme 
také jednu studentkumaminku, která žila 
se svým mužem v České republice a neumě
la česky. Její děti už ale chodily do českých 
škol a používaly češtinu jako takový „tajný 
jazyk”, aby jim maminka nerozuměla, a tak 
jim maminka udělala trochu čáru přes roz
počet a přihlásila se na češtinu. 

Nově jste otevřeli také online kurzy. Ja-
kou s nimi máte zkušenost? 
Jako všichni jsme se v období pandemie 
museli adaptovat na aktuální situaci. Ne
můžeme mít prezenční kurzy, a tak jsme 
výuku přesunuli do online prostředí a na
padlo nás, že češtinu u nás mohou vlastně 

mě poprosil, abych to ještě zkusil. A tehdy 
mi pomohli starší zkušení kolegové z New 
York Times a Washington Post, kteří měli 
už rodiny a ke kterým jsem chodil každý 
den na večeři, a možná díky tomu jsem tam 
pak zůstal celé čtyři roky. Myslím si, že nic 
horšího mě na začátek asi potkat nemohlo. 

Když se ohlédnete za čtyřmi lety v Rusku, 
dokázal jste si tam zvyknout? 
Teď bych se tam chtěl znovu podívat. Když 
jsem odjížděl, měl jsem ho plné zuby. Pro 
mě osobně je Moskva město s negativní 
energií, protože tam žije 12 milionů lidí, měs
to nespí, byt Českého rozhlasu je v centru, 
takže tam je neustálý hluk. Ale za Moskvou 
to bylo něco jiného. Navíc ten post zahrnuje 
celý postsovětský prostor, což je obrovské 
území a člověk si musí zvyknout, že jen ča
sový rozdíl je neuvěřitelný. Když vstáváš 
v Moskvě, ve Vladivostoku už jdou lidé spát. 

Když dostaneš pak ve vysí
lání otázku, jaké je v Rusku 
počasí, tak si můžeš vybrat, 
někde zima, někde sněží, ně
kde jsou tropy. A to se týká 
i nálady společnosti, to je 
tak rozvrstvená země. 

Je něco, po čem se vám 
stýská? 
Rád bych se podíval na Kav
kaz, který mám rád přede
vším kvůli horám. Tam jsem 
jezdil na lyže ve volném čase 

a stýská se mi po skromnosti lidí, kteří žijí 
dál – například na Sibiři v místech, kde tře
ba nejsou pořádné cesty a lidé tam žijí jak 
před sto lety. Ale i když trpí všemi možnými 
neduhy včetně alkoholismu, v těch lidech 
je skromnost, pokora. Tam potkáš upřímné, 
otevřené lidi. 

Jaký byl přesun z Ruska do Polska? 
Bylo to zlepšení, protože Polsko je nám kul
turně bližší. Určitě se nám jako rodině žilo 
lépe, narodila se nám dcera, takže jsem tu 
zemi vnímal v jiné perspektivě. Obával jsem 
se, že z novinářského hlediska to bude tako
vé šedé, ale během mého působení spadlo 
letadlo s prezidentem, což hodně dění ovliv
nilo. Navíc jsem zároveň sledoval události 
v Pobaltí a na Ukrajině. 

Stýkal jste se jak v Rusku, tak v Polsku 
s českou komunitou? 

Ono je to nutné. Jednak s kolegy s noviná
ři z ČTK, České televize, to je první volba. 
Většinou jsme si pomáhali. Pak hledáš lidi 
z orbitu velvyslanectví nebo české komu
nity. V Rusku je to početná pestrá skupina 
kolem Českého domu. 

Působil jste také na Slovensku, takže 
máte bohaté zkušenosti ze čtyř slovan-
ských zemí. Jak vypadá srovnání těch 
čtyř národů?  
Rusové jsou fatalisti. Zažil jsem to na mno
ha případech: teď máme, zítra nemáme, ale 
pojďme si to užít teď. Zřejmě je to naučila 
historie. V Polsku jsem měl na talíři otázku, 
jak můžete vy Češi žít bez Boha, to je pře
kvapovalo nejvíc. Ale v Polsku jsme jako Češi 
oblíbení, v oblíbenosti národů jsme figurovali 
na přední příčce. U Slováků zůstává ozvěna 
společného státu, některým je to líto, někteří 
myslí, že to tak mělo být, mladá generace 
to už neřeší. Z těch všech národů se mi asi 
nejvíc stýská po Polsku. I když díky současné 
práci jsem s ním ve stálém kontaktu. 

Jaký byl návrat do Zlína po 12 letech 
 venku? 
Už jsme se těšili. Měli jsme tři děti, navíc 
vlastní bydlení, nikoli pronajatý byt. Ta 
motivace se vrátit a ukončit novinářskou 
kariéru byla velká. Neměl jsem už v sobě tu 
zvídavost. Těžké bylo se vrátit do malého 
města, protože jsme před tím žili v metro
polích. Ve Zlíně je všechno blízko, blízko do 
přírody, ale společenský život je samozřej
mě limitní. I když člověk může za kulturou 
do Vídně, to je blíž než do Prahy. Pobytem 
v zahraničí jsme získali větší obzor, který se 
nám trochu zúžil. 

Uvažoval jste o tom, že byste se opět 
vydal do ciziny? 
Původně jsem plánoval s dětmi cestu kolem 
světa. Ale nakonec jsme se rozhodli pro 
takové „fakultativní“ dlouhodobější výlety 
na měsíc, tři týdny, abychom dětem ukázali 
svět z větší perspektivy. Teď je to omezené. 
Ale věřím, že se to zlepší. 

Máte za sebou spoustu rozhovorů, ně-
které vyšly i knižně jako Ruské duše, Pol
ské duše. Jaký byl váš nejlepší rozhovor? 
Na rozhovorech mě nejvíc přitahovalo to, že 
se člověk dostane k zajímavým lidem. Takže 
určitě to byly rozhovory s lidmi, kteří kdysi 
psali dějiny jako Gorbačov, Walesa, Kasparov. 

Novinářský rozhovor je šancí, jak se dostat k zajímavým 
lidem, říká Petr Vavrouška, moderátor podcastu 
Hovory na dálku. Hosty jsou zajímaví inspirativní Češi 
žijící v zahraničí. 

Francisco Javier López tapia pracuje jako vedoucí 
studijního oddělení Institutu Cervantes v Praze, který už 
deset let organizuje kurzy češtiny pro španělsky mluvící 
studenty. Letos během pandemie pražský Institut 
Cervantes zavedl i online kurzy češtiny pro Hispánce, 
v nichž studují také studenti z Argentiny, Španělska 
nebo Kostariky. 

studovat lidé z celého světa. Online kurzy 
češtiny pro Hispánce jsme propagovali na 
sociálních sítích, webu a obeslali jsme am
basády a firmy. Byli jsme překvapení, že se 
nám přihlásilo tolik studentů, že to s online 
kurzem odpovídá zhruba počtu studentů 
před pandemií. A těší nás, že jsou to lidé 
třeba nejen ze Španělska, ale i z Latinské 
Ameriky – z Argentiny nebo z Kostariky. 

Kdo češtinu v  institutu Cervantes vy-
učuje? 
V kurzech pro začátečníky to je náš dlou
holetý lektor, španělský bohemista, který 
žije v Praze už více než dvacet let. Má velké 
zkušenosti jak s výukou češtiny, tak španěl
štiny. Byl jeden z prvních lektorů španěl
štiny, který působil na Univerzitě Karlově 
v Praze a zakládal tam také jakýsi zárodek 
Institutu Cervantes. Pokročilejší žáky pak 
vyučuje Čech Jiří Holub. 

S jakými jazykovými problémy se Hispán-
ci při výuce češtiny potýkají nejčastěji? 
Určitě s deklinacemi, které ve španělštině 
neexistují, a tak je těžké si na ně zvyknout 
a používat je. 

Jaké materiály používáte při výuce a jaké 
s nimi máte zkušenosti?
Na českém trhu bohužel nejsou materiály, 
které by odpovídaly našemu pojetí výuky 
a našim zkušenostem s výukou španělštiny 
jako cizího jazyka. Snažíme se jazyk vyučo
vat především jako nástroj komunikace 
a pracujeme zejména formou vyvozování – 
to znamená, že gramatický a funkční obsah 
nevysvětlujeme a priori, ale student ho vy
vodí za pomoci učitele z ukázky jazyka, kte
rá se mu předloží ve vyučovací hodině. Čes
ké výukové materiály dostupné na trhu se 
tomuto pojetí ani zdaleka nepřibližují. Jsou 

mnohem více založené na tzv. překládacím 
přístupu. Čili, že se student učí zejména po
mocí překládání textů nebo dialogů a pak 
znalosti procvičuje na gramatických cvi
čeních. Učebnic už je poměrně hodně, ale 
všechny jsou si podobné. My tyto mate
riály ale přesto používáme a pro výuku si 
je upravujeme. Například text k poslechu 
na téma konverzace v restauraci nepojímá
me jenom jako pouhé doplňování toho, co 
student slyší v nahrávce, ale vysvětlujeme 
tady také akuzativ a jeho praktické použití 
a případně také vysvětlujeme zvláštnosti 
české kultury – např. jakým způsobem se 
tady dává spropitné apod. Tedy používáme 
učebnici jako výchozí bod a aktivity si pak 
více či méně vytváříme sami. 

Vy sám česky rozumíte. Učil jste se v ně-
jakém kurzu v institutu Cervantes? 
Ano, chodil jsem do našich kurzů a taky mi 
hodně pomáhá, že jsem vzděláním rusista, 
studoval jsem překladatelství a tlumočnictví 
v Granadě, tím pádem česky hodně rozumím 
a jsem zvyklý studovat slovanský jazyk. 

budete pokračovat v online kurzech pro 
zájemce o češtinu v jiných zemích i po 
skončení pandemie? 
Určitě budeme. Tenhle typ výuky, který jsme 
si mohli vyzkoušet, je jednou z mála pozi
tivních věcí, které nám pandemie přinesla. 
Budeme tedy pokračovat v jakési hybridní 
formě výuky a budeme se snažit zpřístupnit 
kurzy češtiny i španělštiny lidem jak prezenč
ně, tak online. Někomu totiž online výuka 
sedí víc. Třeba už jen proto, že se může učit 
česky přesto, že bydlí třeba v Kostarice nebo 
v Argentině. 

Rozhovor byl veden ústně ve španělštině, 
překlad zajistila autorka.  

Na novinařině mě 
baví setkání s lidmi 
s výjimečným 
nadáním, 
zajímavým 
osudem, 
inspirativním 
životním 
příběhem.

S většinou z nich jsem trávil hodiny. Těžké 
byly rozhovory s lidmi, kteří přežili holokaust. 
A nejhorší byly rozhovory třeba právě s mat
kami z Beslanu, které přišly o to nejcennější, 
co měly. To není rozhodně jednoduché. 

Jak se na rozhovory připravujete? 
Chci o tom člověku vědět všechno, chci ho 
pochopit, jak uvažuje. Vždy jdu na rozhovor 
připravený, ale během rozhovoru se vždy 
objeví nové otázky. 

Podcast stanice Radio Prague Interna
tional Hovory na dálku lze nalézt na všech 
podcastových platformách jako Spotify, 
Apple Podcasts, Google Podcasts.  

Petr Vavrouška
Foto: rPi

Francisco javier lópez tapia
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Rozhovory s krajany u příležitosti 
virtuálního Dne imigrantů
Pavlína řeháčková / krajanská 
komunita Chaco, Argentina 

Letos byly oslavy poznamenané 
situací v  souvislosti s  covid-19. 
Ve městě byla uspořádána pou-

ze krátká ceremonie s velmi omezenou 
účastí. Den imigrantů se slavil spíše vir-
tuálně, proto jsem se u jeho příležitosti 
rozhodla pořídit fotografie některých 
starších krajanů, kteří toho hodně pro-
žili, a jejichž portréty jsem poté prezen-
tovala na internetu. Ke každému jsem 
napsala kratší komentář, aby se o kra-
janech mohla dozvědět něco více i ve-
řejnost. 

Pro starší krajany to byl svátek, protože 
trávili více než půl roku zavření ve svých do
movech. Focení i krátká povídání si užívali. 
Osobně jsem vybrala pouze pět osob, se 
kterými mám nejbližší kontakt a které jsou 
mí věrní studenti češtiny, a požádala je o na
focení jejich portrétů. Fotografování proběhlo 
doma u krajanů a symbolizovalo předčasnou 
oslavu pro ně tak důležitého dne. Během 
společně strávené chvíle jsem vedla s kra
jany rozhovor, díky němuž jsem si upřesnila 
některé chybějící detaily z jejich životní his
torie, kterou mi mnohokrát vyprávěli během 
výuky češtiny.

Pouze první z nich, Elene Hrubinka, se 
narodila v Evropě. Další nazývám „nepřímý
mi imigranty“, protože ačkoliv se narodili již 
v Argentině, vyrůstali v českých rodinách 
a mají k naší kultuře blízko stejně jako ro
dilí Češi a Slováci. Sami to ostatně popisují 
ve svých vyprávěních. Zvláště když mluví 
o svých cestách do Evropy, je to jako by 
hovořili o návratu domů. 

Elene Hrubinka je jediná z mých stu
dentů, která přišla z Evropy společně s ma
minkou a dvěma staršími sourozenci z ukra
jinského Mukačeva, které bylo v období 
meziválečného ČSR součástí Podkarpatské 
Rusi. Do Argentiny dorazili až nějaký čas po 
jejím otci, který jim na cestu poslal peníze, 
které si vydělal tady v Argentině. Elene vy
růstala v rodině, kde se mluvilo pouze česky. 

Když začala v šesti letech chodit do školy, 
vzpomíná si, že se jí děti smály, protože 
neuměla španělsky. Později se provdala za 
Valeria Bařinu, jehož rodiče pocházeli z Vel
kých Bílovic. Poznali se na jedné z tanečních 
zábav pořádané místními Čechy a Slováky. 
Později adoptovali dvě děti, které mají také 
velmi blízký vztah k české kultuře, ačkoliv 
nemají „jejich krev“. Elene Hrubinka v roce 
2020 oslavila 85 let a těší se dobrému zdra
ví. Během výuky češtiny ze všeho nejraději 
zpívá české písničky a dívá se na aktuální 
videa z Čech.

irene Horný se narodila již v Argentině, 
ale oba rodiče pocházeli z Moravy. Irenka 
a její dva bratři také vyrůstali v českém pro
středí. Před rodiči museli mluvit vždy česky, 
ale sourozenci spolu mluvili již španělsky. 

Jako tradičně každým 
rokem se slavil v Argentině 
4. září 2020 Día del 
Inmigrante (Den imigrantů). 
Pro Argentinu je to velmi 
významný den, protože 
imigranti tvoří velkou část 
jejího obyvatelstva, historie 
a kultury. V případě Chaca 
to platí dvojnásob, protože 
provincie je plná potomků 
imigrantů z Evropy 
i mimoevropských států. 
Ve městě Presidencia 
Roque Sáenz Peña pak 
hrají nejdůležitější roli 
právě čeští a slovenští 
krajané, kteří se zásadně 
zasloužili o rozvoj města 
a celé provincie Chaco.

Tatínek byl vážený zubař ze Strážnice, který 
spravoval zuby českým krajanům a ostat
ním místním lidem. Irenčin strýc, Štěpán 
Příkazský, byl a je známou osobností mezi 
milovníky knih Hanzelky a Zikmunda, kteří 
o něm napsali celou kapitolu. Štěpán v ní 
vypráví o těžkých začátcích v Argentině. 
Později o něm vznikla celá kniha. Irenka se 
provdala za Viktora Špidlu, který byl také 
potomkem Moravanů. Ačkoliv jejich děti již 
česky nemluví, Irenčina vnučka Cecilia Spi
dla se česky naučila velice dobře. Irenka má 
širokou slovní zásobu a jako jedna z mála 
velmi dobře čte nahlas a píše česky.

Anna Gajdošík žije v sousedním měs
tečku La Tigra, které je vzdálené 40 km od 
Sáenz Peña. Je dcerou dvou Moravanů. Ač
koliv se provdala za muže se španělskými 
kořeny, dodnes si zachovala krásnou češti
nu s moravským dialektem. Anna si zahrála 
menší roli ve filmu La Tigra, Chaco, který 
se představil dokonce i na Mezinárodním 
filmovém festivalu Karlovy Vary, kde Anna 
film uvedla a působila také částečně jako 
překladatelka. Anička letos oslavila 85 let. Je 
plná energie a je těžké ji zastihnout v klidu. 
Pořád má něco na práci. Na češtinu dojíždí 
každý týden. Kvůli výuce vstává v pět hodin 
ráno. Během hodiny si moc ráda vykládá. 

Výuku vždy opepří nějakou zajímavou či 
vtipnou historkou, kterých má v  zásobě 
nekonečné množství.

Jindřich Kratochvíl je jediný mužský 
zástupce ve skupině nejstarších studentů. 
Někdy musí sjednat pořádek, aby se výuka 
ubírala správným směrem. Jeho maminka 
pocházela z Moravy a tatínek z Čech. S jeho 
rodinou žil v  Sáenz Peňa 
dlouho bratr Milana R. Šte
fánika. Má na něj spoustu 
vzpomínek. Jindřicha nazý
vám saenzpeňenským Voj
těchem Fričem, protože se 
věnuje ve velkém pěstování 
kaktusů a dalších rostlin. 
Během výuky často napo
vídá ostatním studentkám, 
protože má velmi dobrou 
slovní zásobu. Nejraději má křížovky zamě
řené na českou slovní zásobu. Letos oslavil 
78 let a na výuku jezdí zásadně na kole. Kolo 
je jeho jediným dopravním prostředkem 
a udržuje ho ve skvělé kondici.

Rosa Handl neboli Růženka Handlová 
je duší spolku Unión Checoeslovaca. Strá
vila v  něm polovinu života a  má velkou 
zásluhu na jeho rozkvětu. Až do nedávna 
se starala o všechny administrativní zále

žitosti spojené se spolkem. To samé dělala 
velkou část svého života v místním klubu 
Sokol. Růženka je dcerou Moravanů, kteří 
se narodili ve stejné vesničce Pačlavice, ale 
pár vytvořili až v Sáenz Peňa. Její maminka 
byla vyhlášená kuchařka českých specialit, 
vařila pro děti, které docházely do školy 
v prostorách dnešní Unión Checoeslova

ca. Růženka často vzpomí
ná na návštěvu Hanzelky 
a Zikmunda v Sáenz Peña, 
kteří zde pobyli asi tři měsí
ce a psali tady svou knihu. 
Růženka je velká osobnost 
s mladistvým duchem, která 
je velmi oblíbená mezi svými 
přáteli.

U příležitosti Dne imi
grantů jsem nafotila ve 

spolupráci s učitelkou tance Melanie Gu-
tierrez také nejmladší členy spolku. Před 
fotoaparát se postavili někteří zástupci 
tanečního souboru Moravanka. tyto fo-
tografie budou sloužit jako vzpomínka 
na jejich působení v tomto souboru.

Momentálně veškerá výuka a činnost 
probíhá v Argentině v online režimu. Argen
tina je jednou ze zemí s nejdelší karanténou 
na světě.  

Starší krajané si 
focení užívali, byl 
to pro ně svátek. 
Jejich fotky 
a krátké příběhy 
byly prezentovány 
na internetu.

endrina Kosay, jedna z nejmladších členek spolku
Foto: autorka elene Hrubinka se svatební fotografií

jindřich Kratochvíl

irene Horný

rosa Handl se svou maturitní fotografií

anna Gajdošík

Předseda roberto Bubenik
a členky Unión Checoeslovaca
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Pollution Diaries: kolektivní 
text, environmentální literatura 
nebo čítanka autentických textů 
studentů českého jazyka  
na Dillíské univerzitě?
Veronika Resslová / lektorát Dillí, Indie

b yt lektora je umístěn v kampusu uni
verzity, který není luxusní, ale ani vy
sloveně chudou čtvrtí města; hned 

za oploceným areálem rezidenční čtvrti pro 
zahraniční profesory univerzity se však vrší 
ohromná kupa směsi plastových odpadků 
a hnijících biologických zbytků, takzvaný 
public trash bin, a cesta na nákup potravin 
vede přes otevřenou městskou stoku.

„Na cestě domů mám dvaašedesátime
trovou horu odpadků. Kdykoli zafouká vítr, 
strašně to smrdí.“2 

Pro Evropana jsou takové výjevy zpo
čátku šokující, ale pro indickou veřejnost, 
která je s nimi sžitá odmalička, to vůbec 
není téma hodné zájmu. Indie má sice od 
roku 2014 veřejný program na podporu lik
vidace znečištění tuhým odpadem3 a jed
notlivá města se pokoušejí zavádět opatření 
na zlepšení kvality ovzduší, jejich uvádění 
do praxe není ale příliš horlivé a ekologičtí 
aktivisté bývají perzekuováni.

Často jsem přemýšlela o tom, jak os
tře tato tvář Indie kontrastuje s klišovitým 
obrazem exotické duchovní země v západ
ních médiích a jak cenné by bylo zachytit 
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 každodenní život z pohledu místních, a roz
hodla jsem se otevřít se studenty na toto 
téma dialog. Myslím si totiž, že vzhledem 
k všeobecně malé obeznámenosti s evrop
skými kulturními reá liemi a přetrvávajícímu 
koloniálnímu traumatu prosakujícímu chová
ním všech společenských vrstev je důležité, 
aby studenti dostali příležitost hovořit o tom, 
co se jich bezprostředně týká. V květnu 2019 
jsem proto na sociální síti WhatsApp zalo
žila skupinu pro sdílení běžných zkušeností 
ze života v Dillí. Instrukce byla jednoduchá: 
pokaždé, když si všimneš, jak tě prostředí 
tvého města ovlivňuje, napiš svou zkušenost 
v několika větách a situaci vyfotografuj. Aby 
nedostatečná znalost jazyka nevyřazovala 
nikoho ze spolupráce, mohli studenti psát 
česky, anglicky nebo hindí podle vlastního 
výběru.

Komunikace byla ze začátku docela 
obtížná: indické veřejné školství je vyso
ce hierarchizované (mezi studenty a pro
fesory je nepřekonatelná sociální bariéra) 
a studenti jsou spíše vedeni k reprodukci 
stereotypních myšlenkových vzorců než 
k samostatnému kritickému myšlení, které 
může být v současné společenské situaci 
i nebezpečné.4 Nebylo tedy vůbec snadné 
vysvětlit, co je autentické sdělení. Studenti 
jsou odmalička vedeni k tomu, že říkat jiné 
než nadšeně pozitivní věci o Indii je antivlas
tenecké a také nechápou, proč by jejich 
každodenní zážitky měly být pro někoho 
zajímavé. Smog a užitko
vá voda plná chemikálií 
jim sice způsobují dýchací 
potíže, rýmu, kašel, kožní 
problémy a tak dále, ale 
lidé v Indii všeobecně do
pady státní biopolitiky na 
svá těla spíš rezignovaně 
pozorují a veřejná diskuse 
na toto téma neexistuje.

„Voda je pořád hodně 
špinavá. Když se koupu, 
svědí mě kůže. V řece je 
spousta rozbitých hindui
stických soch.“5

S obavou jsem také přemýšlela o tom, 
zda obrazy současného prostředí indických 
měst mohou ukazovat dystopickou vizi 
Evropy v situaci, kdy se životní podmínky 
začnou v důsledku globálního oteplování 
rapidně zhoršovat a západní demokratické 
státy budou postupně ztrácet sílu udržo
vat sociálně solidární společnost. V době, 
kdy byl na konci března 2020 v důsledku 

epidemie SARSCoV19 vyhlášen v Indii tří
týdenní celonárodní lockdown, fungovala 
 WhatsApp skupina necelý rok. Po uzavření 
velkých provozů a zastavení automobilové 
dopravy hodnoty znečištění vzduchu dra
maticky poklesly, začalo nečekaně pršet 
a bylo zřejmé, že zažíváme výjimečné ob
dobí, které mimo jiné výmluvně dokazuje, 
že nepříznivý globální ekologický vývoj by 
za dostatečného společenského konsenzu 
bylo možné zvrátit. 

„Tohle je dnešní výhled z naší terasy... 
Po tolika letech je nebe zas nádherné. Moje 

maminka říkala, že tako
vé počasí pamatuje, když 
jí bylo třináct. Hodně prší, 
takže se neotepluje. Z toho 
modrého nebe mám pocit, 
jaký znám ze zahraničních 
filmů, tam je nebe vždycky 
jasné...“6

Uvědomovala jsem si, 
že smyslové zážitky mají 
velkou sílu a že na čtenáře 
mohou působit naléhavěji 
než statistiky zdravotních 
potíží nebo počtu různých 

druhů pevných částic na metr krychlový 
vzduchu, a zároveň bylo jasné, že kolabo
rativní text studentů, kteří si nejsou vědomi 
širších ekologických souvislostí, potřebuje 
vyvážit obecnějším pohledem. Oslovila jsem 
proto českého vizuálního umělce a spiso
vatele Aleše Čermáka, který se studenty 
českého jazyka v Dillí připravoval po celé 
září 2019 performativní čtení pro festival 
evropské literatury Long Night of Literatu-

Vishal Sen, řeka yamuna, 18. 5. 2019, 3:38 PM5

Param Dharam Singh, skládka Bhalswa, 2. 10. 2019, 6:50 PM2

re(S)7, aby napsal k textu komentář: „[Pollu-
tion Diaries] je něco jako metoda stopování, 
platforma pro sledování jemných posunů 
v každodennosti, společné psaní příběhů, 
které jsou vetkané do každého z nás, i když 
vznikají na jednom konkrétním místě. Do
volují nám dotknout se entit, které mnohdy 
nemají lidskou podobu, ale lidská činnost 
jejich nesporné kvality posiluje a výrazně 
je urychluje.“8

Studenti si při práci na knize ověřili, že 
mohou být rovnocennými partnery v disku
si, a otevřela se jim oblast kolaborativních 
projektů (v indických státních školách není 
zvykem spolupracovat, studenti si spíše 
konkurují). Kromě toho, že kniha Pollution 
Diaries může sloužit nadále jako čítanka 
autentických materiálů na lektorátu9, má 
však i jinou rovinu, pro indické studenty ne
obeznámené se současným konceptuálním 
uměním obtížně uchopitelnou – díky tomu, 
že jeden z jejích jazyků je angličtina, může, 
doufám, oslovit současnou uměleckou scé
nu nejen v Indii a v Česku, ale téměř kdekoli, 
a zdá se, že svou naivní přímočarostí bude 
snadno přístupná i čtenářům mimo oblast 
současného umění. 

Pragya Singh, nebe nad Burari, 31. 3. 2020, 9:07 aM6

Studenti si při 
práci na knize 
ověřili, že mohou 
být rovnocennými 
partnery v diskusi, 
a otevřela 
se jim oblast 
kolaborativních 
projektů.
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bohemicum na 
Univerzitě v řezně
Rozhovor s profesorem 
Markem Nekulou
Dalibor Dobiáš / Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR

PORtRét
zúžil. Ve veřejné soutěži se prosadila se 
svým  konceptem Univerzita v Řezně. Roční 
doplňkové studium českých studií se zde 
od začátku obracelo ke studujícím všech 
oborů. Záměrem bylo vzdělat budoucí ex
perty a expertky z různých oblastí: správ
ní, firemní, veřejné, kulturní. To se myslím 
dařilo a daří. 

Výuka začala v roce 1996 a za to čtvrt
století se toho opravdu hodně změnilo. Od
borně se práce centra rozběhla obsazením 
profesury bohemistiky a západní slavistiky 
v roce 1998. A za ta léta se v centru Bohemi
cum realizovala celá řada výzkumných pro
jektů v oblasti lingvistické i kulturní. S  Robert 
Bosch Stiftung jsme například realizovali 
dvojjazyčný knižní projekt „Češi a Němci“ 
a s Fritz Thyssen Stiftung promoční pro
jekty k Franzi Kafkovi ve středoevropském 
jazykovém a kulturním kontextu, nadace 
 Deutsche Forschungsgemeinschaft financo
vala projekt k pantheonům, včetně těch vlas
tenecky hybridních, nebo k češtině v migraci. 
A mohl bych pokračovat. V těch projektech 
má své místo i germanobohemistické bá
dání, k němuž se centrum Bohemicum už 
svým názvem hlásí. I proto v centru v roce 
2007 přibyl tříletý bakalářský studijní obor 
Českoněmecká studia, který je ukotvený 
v sociál ních a kulturních vědách. Jeho part
nerem je Univerzita Karlova v Praze. Stipendii 
ho podporují DAAD (Německá akademická 
výměnná služba) a  Českoněmecký fond 
budoucnosti. Na masterské (magisterské) 
úrovni lze v Řezně pokračovat evropskými 
a východoevropskými, v Praze německými 
a středoevropskými studii. Od roku 2016 

ve spolupráci se Západočeskou univerzitou 
v Plzni nabízíme roční doplňkové studium 
Kompetence pro českobavorský příhraniční 
region, v němž jde o přeshraniční spolupráci. 
Takže takříkajíc rosteme. 

Ale abych nezapomněl na otázku o  ja
zyku. Ve všech studijních oborech a  pro
gramech našeho centra tak jde o odbornou 
kompetenci pro daný areál. K té přirozeně 
patří i  odpovídající kompetence jazyková. 

Marek Nekula je profesorem bohemistiky a západní 
slavistiky a vedoucím centra Bohemicum na Univerzitě 
v Řezně, v současnosti největšího samostatného 
bohemistického pracoviště na univerzitách v Německu. 
Jeho odborná práce je pozoruhodná širokým záběrem, 
přechody od jazykovědy k literární a kulturní historii, 
metodologickou inovativností i vztahem k praxi.

Marek nekula

V e své poslední samostatné mono
grafii, která vyšla roku 2017 i česky 
pod titulem Smrt a zmrtvýchvstá-

ní národa. Sen o Slavíně v české literatuře 
a kultuře, se obrátil k vyšehradskému Sla
vínu a dalším podobným českým místům 

paměti spojeným s dílem a odkazem národa 
19. století, jako třeba Pantheonu Národního 
muzea v Praze (nedaleko Řezna se nachází 
podobný památník němectví – Walhalla). 
Na kultuře smrti a zmrtvýchvstání, která 
se s nimi pojila, rekonstruoval v evropských 

souvislostech jako jazykovědec, literární 
i kulturní historik dodnes znepokojivý český 
příběh 19. století.

Jak centrum bohemicum původně nejen 
v řezně, ale také v Pasově vzniklo a jak se 
v průběhu své letos právě pětadvaceti-
leté aktivní činnosti proměnilo? Je dnes, 
kdy není problém domluvit se anglicky 
ani na jedné straně hranice, natožpak 
v pracovním životě, někdejší specifický 
zřetel také na výuku jazyka stejně důle-
žitý jako před pětadvaceti lety?
Podnět pro vznik centra Bohemicum dalo 
Bavorské ministerstvo pro vědu, výzkum 
a umění. To v roce 1992 zamýšlelo založit 
Centrum československých studií. Po roz
dělení Československa se původní záměr 

ilustrační fotografie, Řezno
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na univerzitu – jako se to podařilo nám – 
přijede na besedu Václav Havel, který je sám 
o sobě i skvělé akademické téma. Dnes je 
to trochu složitější. Ale zveme do Řezna na 
čtení české spisovatelky a spisovatele, ak
tuálně v Řezně běží výstava věnovaná hrani
ci v umění, v jejímž rámci jsou vystavena díla 
Toyen, Magdaleny Jetelové nebo Krištofa 
Kintery. Vyšel k ní myslím podařený česko 
německý katalog, na němž se centrum Bo
hemicum podílelo. Takže když se hledá, není 
o pozitivní impulzy nouze. A samozřejmě 
i při tom je blízkost a překročitelnost hra
nice výhodou. 

Oblastí, kterou se s kolegy v řezně inten-
zivně zabýváte, je teorie výuky češtiny 
jako cizího jazyka. Jak na tom čeština, ve 
srovnání s jinými slovanskými jazyky, po 
této stránce dnes je? Kde vidíte největší 
výzvy pro toto její studium?
To je možná otázka spíše pro mou kolegyni 
Kateřinu Šichovou, která je v oblasti výuky 
češtiny jako cizího jazyka i  její teorie ak
tivnější než já. Já jsem v této oblasti už jen 
teoretik, přesněji teoretik jazykové akvizice. 
Z tohoto pohledu bych si to dovolil přefor
mulovat na teorii výuky češtiny jako cílo
vého jazyka. Tematická čísla časopisů Naše 
řeč a Brücken, která aktuálně připravuji, se 
zabývají češtinou menšin, resp. osvojováním 
jazyka zděděného. Nejde v nich tedy o cizí 
jazyk a  jeho výuku. Oborově na tom ale, 
abych se vrátil k vaší otáz
ce, teorie výuky češtiny jako 
cizího jazyka není zdaleka 
špatně, a to ani ve srovná
ní s výukou velkých jazyků 
jako angličtina, němčina 
nebo ruština, které mají pro 
výzkum zcela jiné možnosti 
a zdroje. Čeština jako cizí 
jazyk se totiž etablovala 
institucionálně i metodicky. 
Růst dál lze vždy. Výzvou 
do budoucna je podle mne 
především diferenciace 
teo rie výuky češtiny jako 
cílového jazyka, což souvisí 
i s rostoucí potřebou pra
xe v souvislosti s  imigrací 
mluvčích různých jazyků do 
Česka, kteří si zde češtinu 
osvojují jako jazyk druhý, 
resp. v souvislosti s těmi, kteří se češtinu 
učí na pozadí osvojení češtiny jako jazyka 
zděděného. 

Snažíte se tedy přímo do výuky imple-
mentovat srovnávací studium firemní 
komunikace, jednu z oblastí, kterými jste 
se v řezně také odborně zabývali?
S ohledem na to, že se propojení výzku
mu, výuky a praxe očekává, to samozřejmě 
v naší výuce nějakou roli hraje, konkrétně 
v kurzech k jazykové interakci, jazykovému 
kontaktu, jazykovému managementu i přes
hraniční jazykové interakci. Pro část našich 
studujících je firemní, organizační a institu
cionální komunikace vítaným výhledem do 

jazykové praxe v interkulturní komunikaci 
a oblíbeným tématem kvalifikačních prací. 
Není to ale téma výhradní – ani ve výzkumu, 
ani ve výuce. 

čeští čtenáři vás budou znát naposledy 
z knihy Smrt a zmrtvýchvstání národa. 
Sen o Slavíně v české literatuře a kultu
ře. S kulturami vzpomínání, v dnešním 
(post)nacionálním světě, jste se ovšem 

vyrovnával také mimo 
tuto práci o utváření „čes-
kého nebe“. Jak podle vás 
dnešní kultura vzpomíná-
ní charakterizuje čechy, 
ve srovnání třeba s Něm-
ci? Je spíše posilou, nebo 
zátěží?
Mezi vzpomínkovými kul
turami v  minulosti a  pří
tomnosti jsou samozřej
mě světy. V  19.  století se 
vzpomínalo na velké muže 
jako vzory utváření náro
da, jejichž dílem a činy se 
kanonizovaly národní hod
noty a od nichž se odvo
zovala budoucnost národa. 
Proniknout do „českého 
nebe“ nebylo pro Boženu 
Němcovou ani další ženy 

vůbec snadné, i když heroičnost není pro 
muže v českém Slavíně zrovna charakteri
stická. To se moc nezměnilo ani v komuni
stickém pantheonu na cestě do beztřídní 
společnosti. Změna asi přichází až v roce 
1989. Milada Horáková je jednoznačnějším 
morálním vzorem než Jan Palach. Zvolený 
příklad naznačuje i  rozdíl mezi českými 
a německými vzpomínkovými kulturami. 
Ty české se soustředí na vyrovnání s komu
nismem a hledají a nacházejí pozitivní vzo
ry, i když by asi málokterý rodič chtěl, aby 
se Palach jeho dětem někdy stal vzorem 
se vším všudy. Pozitivní národní vzpomín
kové kultury ale měly své zádrhely v mi
nulosti a mohou je mít i dnes. V odporu 

proti totalitarismu národněsocialistickému 
a komunistickému, v  jejichž komemoraci 
se někdy zdá, jako by přicházel jen zvenčí, 
se mísí národní a demokratické aspekty. Ve 
vzpomínkových kulturách tak vzniká pro
stor, aby se národní nekriticky vidělo jen 
pozitivně i proto, že zmíněný odpor dává 
zapomenout na kolaboraci a vlastní po
díl na utváření nedemokratických režimů. 
V centru těch německých vzpomínkových 
kultur je druhá světová válka a holokaust, 
národní paměť je tak negativní. 

Vzpomínkové kultury v Evropě spojuje 
to, že se obracejí k obětem etnických nebo 
třídních čistek. V  českých a  německých 
vzpomínkových kulturách se toho v tomto 
směru oproti minulosti hodně změnilo. Ve 
veřejném i  politickém diskurzu tak česká 
společnost věnuje pozornost obětem vy
hnání, německá i sudetoněmecká jeho kon
textu. To v době Českoněmecké deklarace 
(1997) nebylo nic samozřejmého. Někdejší 
pokus o  vzájemné odpuštění a  dialogické 
zapomnění, které mělo otevírat cestu do 
budoucnosti, se stal základem dialogického 
vzpomínání. Na otázku, zda dialog společ
ností a  jejích příslušníků, které vzpomínka 
na minulost rozdělovala, není jen idealizací, 
si ale musí odpovědět kaž dý sám. Sociální 
rámce, v nichž se kolektivní paměť utváří, 
mají různý dosah a  vzpomínkové kultury 
jsou tak pluralitní, což je vidět i na tom, že 
nejsou jen transnacionálně postnacionální, 
jak to formulujete ve své otázce, ale v čás
tech společnosti i transnacionálně naciona
listické. I proto je podstatné, aby se člověk 
i společnost přehnaně neobraceli do minu
losti, ale aby měli před očima svou přítom
nost i budoucnost. V ní se totiž může mno
hé nejen opakovat, ale i udělat lépe, nově 
a  jinak. A  to je i odpověď na vaši otázku, 
zda jsou spíše posilou, nebo zátěží. Živá mi
nulost může společnost polarizovat a zatě
žovat, ale diskurz o ní může být i  očistný 
a posilující, pokud hledá cestu vpřed. 

Rozhovor byl veden korespondenčně. 

Je podstatné, 
aby se člověk 
i společnost 
přehnaně 
neobraceli do 
minulosti, ale aby 
měli před očima 
svou přítomnost 
a budoucnost. 
V ní se totiž může 
mnohé nejen 
opakovat, ale 
i udělat lépe, nově 
a jinak.  

autobus v ulicích Řezna propaguje české umělce

Angličtina je důležitá. Ale pokud se člověk 
nějakou zemí chce zabývat profesně, tak 
k  tomu patří i  znalost příslušného jazyka. 
Některé zdroje ani nejsou jinak dosažitel
né, protože se příslušné texty produkují 
jen česky, německy a podobně. To neplatí 
jen o správě na státní, krajské a komunální 
úrovni, ale také o právní, firemní či komer
ční sféře. O  médiích, archivech, literatuře 
odborné i  jiné ani nemluvě. Komplexnější 
témata u  některých generačních a  pro
fesních skupin obyvatelstva v  angličtině 
prostě nefungují. Jinými slovy, o dovolené 
nebo při jednorázové služební cestě si člo
věk s ang ličtinou nebo překladačem DeepL 
možná vystačí, v  každodenní praxi je ale 
efektivnější znát jazyk země, ve které člo
věk pracuje, nebo která je předmětem jeho 
práce. 

Jak je výuka v centru bohemicum organi-
zována? Pomáhá vám to, že řezno leží jen 
osmdesát kilometrů od české hranice, 
například při přeshraničních projektech?
Každý program má svá pravidla, ve všech 
však hraje specifickou roli překračování hra
nice – té jazykové i vědomostní a kulturní. 
V oblasti jazykové výuky jde o to vytvářet 
situace pro přirozenou aplikaci nabytých 
jazykových dovedností. Takže např. s  Plzní 
pro studující organizuje
me pravidelné workshopy, 
jezdíme na exkurze do již
ních nebo západních Čech, 
s  Prahou pořádáme jarní 
školy v Bad Kissingen, posí
láme studující na letní školy 
do Brna, Olomouce nebo 
Českých Budějovic, v rámci 
bakalářského studia vysílá
me studenty a studentky 
na rok do Prahy a přijímá
me na rok studující z Prahy. Odbornou vý
uku lze snadněji opřít o exkurze do Prahy 
nebo Liberce a vlastní rešerše studujících. 
V rámci Českoněmeckých studií se počítá 
s tříměsíční praxí, kterou němečtí studují
cí absolvují v českém, čeští v německém 
prostředí. Tím vším se pro naše studující 
i studující partnerských univerzit vytváří 
prostor pro komunikaci s mluvčími druhého 
jazyka. V tom je blízkost hranice samozřej
mě výhodou. Malé formáty pak studujícím 
slouží jako inspirace pro vlastní aktivity, 
navázané sítě je díky prostorové blízkosti 
snazší udržovat.

Poloha řezna v blízkosti českých hra-
nic naznačuje, že v okolí může být dost 
mládeže z  česko-německých rodin se 
zájmem dozvědět se více také o české 
kultuře a jazyce. Zaměřujete se na ně, 
nebo představují jen zlomek vašich stu-
dujících?
Máte pravdu. Dříve jsme v centru Bohemi
cum mívali studující se sudetoněmeckými 
kořeny, v současnosti nám v Českoněmec
kých studiích přibývají němečtí studující 
s  českým migračním pozadím. Asi bych 
neřekl, že se na ně přímo zaměřujeme. Ale 

protože – i v rámci české filologie –  Řezno 
studující s  českým migračním pozadím 
vyhledávají, máme pro ně připravené spe
ciální kurzy pro tzv. secondos. Ti si v rodi
nách žijících v Německu osvojili mluvenou 
češtinu. Na takto osvojených znalostech 
češtiny lze stavět, na druhé straně je třeba 
rozvíjet slovní zásobu v oblastech přesahu
jících rodinná témata, posilovat schopnost 
souvislého projevu, od základu budovat 
schopnost produkce jednoduchých textů 
psaných standardní češtinou. 

Jaké mají němečtí absolventi vašich stu-
dií uplatnění? Jsou kupříkladu kombina-
ce oborů, které se vám jeví, ve spojení 
se studiem bohemistiky, obzvlášť per-
spektivní?
Uplatnění našich absolventek a absolven
tů sledujeme, proto je vidím optimisticky. 
Sahá od diplomacie a politiky přes státní, 
komunální, organizační a firemní sféru až po 
vědu, vzdělávání a kulturu. Najdete je v růz
ných rolích v Bavorském zemském sněmu 
i německém Bundestagu, na Ministerstvu 
zahraničních věcí ČR i na Regierung von 
Oberfranken, v českoněmeckých firmách 
i  Českoněmeckém fondu budoucnos
ti, v Tandemu, Spolku Adalberta Stiftera 
nebo v Centru Bavaria Bohemia, v překla

datelských firmách, muzeích 
nebo jako kulturní referen
ty či učitele ve městech 
s přeshraničními kontakty. 
Naše obory jsou interdis
ciplinární, kromě Česko 
německých studií jde o do
plňková studia. I  proto je 
rozptyl tak velký. Čas od 
času s absolventkami a ab
solventy děláme rozhovory, 
které se promítají do infor

mačních brožur o studiu. Pravidelně s nimi 
také organizujeme setkání, která jim ukazují 
cestu do praxe. 

Máte jedinečnou zkušenost s prezenta-
cí českých témat ve světě: třeba vaše 
monografie o  Franzi Kafkovi, které 
trans kulturně spojují bohemistickou 
a germanistickou perspektivu i literární 
vědu a jazykovědu, nyní vycházejí vedle 
češtiny, němčiny a angličtiny i ve fran-
couzštině. Co z témat české kultury může 
v zahraničí upoutat? Má bohemista ob-
tížnější pozici než třeba nederlandista?
Možná záleží i na regionu a oboru, nejen 
na tématu. Nederlandistika v Oldenburgu 
se nabízí více než v Drážďanech. Institucio
nální zázemí pro obor, aby bylo nějaké téma 
vůbec možno zpracovávat, vzniká snadněji 
tam, kde se to regionálně nabízí. Podobně 
je to i u bohemistiky. Přesto se bohemisti
ka na špičkové úrovni dělá i v Hamburgu, 
 Münsteru nebo Tübingen, v globálním mě
řítku i v Paříži, Bruselu, Londýně, Oxfordu 
nebo americké Cambridgi. Tu řadu bych 
samozřejmě mohl protáhnout. Historici 
zaměření na česká témata zase v Němec
ku prosperují nejen v Collegium Carolinum 

v Mnichově, které si dokonce vytvořilo po
bočku v Praze. Hlavně podle mne záleží na 
tom, zda se tzv. česká témata podaří podat 
tak, že antropologii, historii, lingvistice nebo 
literární vědě dají něco nového obecně. Prá
ce o českém disentu, české moderně nebo 
české občanské společnosti musí být nová, 
musí pro svůj obor metodologicky i  jinak 
představovat inovaci, která obor orientuje 
jako celek. Kafka je zdánlivě „catchy“, ale 
téma se snadno může stát únavným. O Kaf
kovi toho bylo napsáno tolik, že si člověk 
v kafkologické literatuře někdy připadá jako 
v prodejně se suvenýry, kde jsou Kafkou 
potištěny nejen pohlednice, ale i  trička, 
hrníčky, tužky nebo magnetky. Takže asi 
záleží spíš na tom, co a jak se o něm napíše. 
Tím nechci říct, že nezáleží na tématech. Je 
snazší dělat bohemistiku v době, kdy vám 

V oblasti jazykové 
výuky jde o to 
vytvářet situace 
pro přirozenou 
aplikaci nabytých 
jazykových 
dovedností.

Marek Nekula (* 1965), lingvista, lite
rární historik, překladatel a prozaik. 
Byl zaměstnán na Univerzitě Karlo
vě v Praze, Masarykově univerzitě 
v Brně a ve Filozofickém ústavu AV 
ČR, od roku 1998 je profesorem bohe
mistiky a západní slavistiky a vedou
cím centra českých studií Bohemicum 
v Řezně. Jeho odborné zájmy sahají 
od gramatiky a pragmatiky přes jazy
kový kontakt a vícejazyčnost až k li
terární a kulturní historii ve střední 
Evropě, zvláště nacionalismu a pamě
ťovým studiím. Byl jedním z hlavních 
vydavatelů Příruční mluvnice češtiny 
(1995), sborníku Češi a Němci. Dějiny – 
kultura – politika (2001) či (Nového) 
Encyklopedického slovníku češtiny 
(2002, 2016); z  jeho samostatných 
prací jsou v češtině dostupné např. 
„...v jednom poschodí vnitřní babylon-
ské věže...“ Jazyky Franze Kafky (2003) 
a Smrt a zmrtvýchvstání národa. Sen 
o Slavíně v české literatuře a kultuře 
(2017). Výuku češtiny v  německy 
mluvících zemích obohatil mimo jiné 
učebnicí Tschechisch  kommunikativ 
(s Janou Maidlovou, 2007).

Medailon Marka Nekuly
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Neobyčejná cesta španělského 
studenta za češtinou
Eva Hlaváčková / lektorát Madrid, Španělsko

J ak se dostal původně student biochemie 
ke studiu češtiny? Jak se mu v České 
republice líbí a jak se mu spolupracuje 

 s Čechy? Co si myslí o češtině a v čem 
mu čeština pomohla? Na tyto a mnohé dal
ší otázky naleznete odpověď v následujícím 
rozhovoru. 

Pro mě jako lektorku češtiny na Uni
verzitě Complutense v Madridu byl tento 
rozhovor speciální nejen proto, že je Mar
cos nadšeným a úspěšným studentem, ale 
zejména i z osobních důvodů – mé působení 
na lektorátu začalo totiž ve stejnou chvíli, 
kdy Marcos přišel na svůj první kurz češtiny. 

Proto byla naše cesta, co se týče češtiny, 
v Madridu společná a podporovali jsme se 
během ní navzájem.

Marcosi, jaká byla vaše cesta k češtině?
Cesta byla dlouhá. Někdy jsem měl chví
le, kdy jsem nevěděl, proč vlastně češtinu 
studuju, protože jsem myslel, že ji nikdy 
nebudu moct používat. Neznal jsem kro
mě vás jako svojí učitelky nikoho, s kým 
bych mohl česky mluvit. Když jsem ale byl 
v Praze na Letní škole slovanských studií, 
to pro mě bylo opravdu velkou motivací. 
Tehdy jsem cítil, že konečně můžu češtinu 
procvičovat a používat v reálném životě. 
Taky myslím, že bylo opravdu moc fajn, že 
jste nám nevysvětlovala hned na začátku 
kurzu úplně všechno, ale dávala jste nám 
informace o jazyku postupně, např. že máte 
hodně pádů, že máte dokonavá a nedokona
vá slovesa (smích). Kdybyste nám totiž tohle 

Marcos González López je jedním z nejúspěšnějších 
studentů češtiny v kurzech pořádaných lektorátem 
českého jazyka a literatury na Univerzitě Complutense 
v Madridu, který s češtinou začínal od nuly a nyní ji využívá 
ve svém profesním životě. Jeho cesta byla dlouhá, plná 
náhod, ale také píle, zaujetí a šikovnosti. V současné době 
se Marcos věnuje výzkumu v laboratoři Jana Křivánka na 
Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 

Marcos v laboratoři na Ústavu histologie a embryologie
lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Foto: Milan ešner

všechno řekla na první lekci, myslím, že bych 
kurz češtiny hned opustil, protože by to 
bylo na začátku příliš informací a člověk 
by měl pocit, že nikdy nebude moct mluvit 
česky dobře. Když mluvíte jenom španělsky 
a anglicky a neznáte žádný slovanský jazyk, 
všechno je pro vás úplně nové. Myslím, že 
bylo štěstí, že jsem nehledal žádné další 
informace a věděl jsem jen to, co jsme zrov
na studovali na lekci. Takže když jsem byl 
v kurzu A1.1, myslel jsem, že to je super, že 
to není komplikované. Cítil jsem, že můžu 
mluvit, že můžu mít konverzaci v češtině. 
Vypadalo to jednoduše, ale nebyla to pravda 
(smích).

říkal jste, že když jste byl na Letní ško-
le slovanských studií v Praze, víc vás to 
motivovalo. Jak konkrétně vás pobyt 
v Praze ovlivnil?
Ano, to byla velmi motivující zkušenost. 
Nemohl jsem ještě moc mluvit česky, ale 
hodně jsem poslouchal češtinu všude kolem 
sebe. Cítil jsem, že můžu češtinu konečně 
používat a že lidé okolo mě mluví taky čes
ky a můžu s nimi mít konverzaci. Konečně 
jsem měl opravdu nějaký důvod a motivaci 
ke studiu, protože na úplném začátku jsem 
studoval češtinu jen tak, protože to bylo 
zdarma a protože jsem potřeboval kredity. 
Čeština se mi líbila od začátku, ale tehdy 
jsem ještě nevěděl, v jakém kontextu bych 
ji mohl někdy použít. 

Jak dlouho už se učíte česky?
Začal jsem v září v roce 2017, takže sko
ro čtyři roky. Stejně dlouho, jako vy učíte 
v Madridu češtinu (smích).

Před tím, než jste přišel poprvé na kurz 
češtiny, věděl jste o češtině nebo o české 
republice něco? Měl jste nějaké infor-
mace?
Nevěděl jsem nic, jenom to, že Praha je hlav
ní město České republiky a že se tam mluví 
česky. Myslím, že to bylo všechno, nevěděl 
jsem nic víc. Neměl jsem k České republice 
vůbec žádný vztah, ani jsem tam nikdy ne
cestoval, ani jsem neznal žádné české slovo.

Co se vám na češtině líbí?
Čeština mi pomáhá v tom, že mě nutí během 
mluvení přemýšlet o tom, jak musím struk
turovat svoji promluvu. Když mluvím česky, 
musím vědět, co je subjekt a co je objekt 
a tak podobně, a o tom jsem nikdy předtím 
přemýšlet nemusel. Je to úplně jiné, než když 
mluvím španělsky nebo anglicky. V češtině 
musím v okamžiku promluvy přemýšlet, co 
chci říct a jakou funkci ve větě zastává každá 
informace, kterou chci sdělit. Je to pro moji 
hlavu jako takové sudoku, sudoku ve vyja
dřování se v okamžiku promluvy. V tomhle 
smyslu mi čeština hodně pomohla, protože 
dřív jsem takhle uvažovat vůbec nemusel. 
Taky pracuju jako učitel, učím děti, a tohle 
mi mnohokrát pomohlo lépe vysvětlovat, 
zlepšilo to moje komunikační schopnosti. 
Díky češtině rozumím lépe jazyku, dokonce 
i svému vlastnímu jazyku, španělštině.

Co bylo vaší motivací, abyste ve studiu 
češtiny pokračoval? Už jste zmínil, že 
vás hodně motivoval váš pobyt na letní 
škole. Ještě něco dalšího vás motivovalo 
nebo motivuje v současné době ve studiu 
češtiny? 
Poté, co jsem byl v Praze na letní škole, jsem 
měl pocit, že chci bydlet v České republice. 
Nevěděl jsem, jestli celý život nebo jenom 
nějakou dobu. Tak to byla další motivace, 
protože jsem chtěl zno
vu jet do České republiky 
a moct mluvit česky. Praha 
se mi moc líbila, hlavně její 
atmosféra, a opravdu moc 
jsem si to tam tenkrát užil. 
Dalo se tam dělat hodně 
věcí a  cítil jsem, že je to 
město, ve kterém bych 
mohl žít. Bylo to asi i proto, že jsem tam 
strávil celý měsíc, musel jsem používat 
městskou hromadnou dopravu, jezdit na 
kolej, jezdit na univerzitu, žil jsem tam svůj 
život a způsob, jakým jsem ho žil, se mi moc 
líbil a dával mi k životu všechno, co mám 
rád. Líbily se mi restaurace, bary, večírky, 
parky, muzea. 

Teď tady v České republice pracuju, a to 
je další velká motivace, protože ne všichni 
v práci mluví anglicky nebo španělsky a já 
se chci vyjadřovat v češtině, abych s nimi 
mohl mluvit. V laboratoři je hodně starších 
lidí, kteří nemluví anglicky. A  tak musím 
mluvit česky a  oni se mnou musí mluvit 
česky pomaleji, taky mi ukazují věci v  la
boratoři. Můj šéf a mladší kolegové mluví 
dobře anglicky, ale třeba laborantky nemlu
ví anglicky, a  tak musíme hledat nějakou 
společnou cestu, nějaký kompromis. Taky 

skoro všechny návody, jak připravovat ně
jaký roztok a tak, jsou v češtině. Pořád se 
učím hodně nových slov, například jak se 
jmenují jednotlivé orgány, protože jednou 
mi řekli: „Tady máš slezinu,“ a já na to: „Co 
je to slezina?“ (smích) Je to hodně speci
fická slovní zásoba, kterou jsme na lekcích 
samozřejmě nestudovali. Tak to je vtipné. 

A mojí třetí motivací je to, co se stalo 
před rokem, když začala karanténa. Tehdy 

jsem začal používat apli
kaci HelloTalk, prostřed
nictvím které můžeš sdílet 
jazyky. Například někdo se 
může učit španělsky a Češi 
mi zase můžou pomáhat 
s češtinou. A tam jsem po
znal svého současného pří
tele, který je Čech. Mluvíme 

spolu česky, španělsky i anglicky, ale jeho 
rodina mluví jenom česky, a tak je pro mě 
důležité mluvit česky. 

Jak jste se do české republiky dostal? 
Co tady děláte? Na čem teď pracujete?
Nejdřív jsem studoval od roku 2015 do roku 
2019 biochemii v bakalářském programu na 
Univerzitě Complutense, přičemž poslední 
dva roky svého bakalářského studia jsem 
s vámi studoval češtinu v kurzu na lektorá
tu. Potom jsem začal studovat magisterský 
program Pokročilé technologie a biotechno-
logická inovace na Univerzitě Francisco de 
Vitoria, která se rovněž nachází v Madridu, 
přičemž se specializuju na regenerativní me
dicínu, což je genová terapie, buněčná tera
pie a tkáňové inženýrství. Ten magisterský 
program je jeden rok teorie a druhý rok je 
jenom praxe, kterou je možné realizovat 

Díky češtině 
rozumím lépe 
dokonce i svému 
vlastnímu jazyku, 
španělštině.

ilustrační fotografie, Madrid52 53
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Babičko, maminko, pojďme 
si číst aneb Mezigenerační 
setkávání v době 
koronavirové
Studenti češtiny krajanské učitelky, 
úvod Eva řezníčková / krajanská 
komunita Žytomyr, Ukrajina

Babičko, maminko, pojďme 
si číst je název projektu, 
jehož cílem je zapojení 
seniorů a rodičů do 
života místní krajanské 
komunity. Rodiče 
a prarodiče se setkávají 
s dětmi v nedělní škole, 
čtou pohádky a aktivně 
se účastní tvořivých 
dílen. Jde o pravidelnost 
a dlouhodobou 
udržitelnost těchto aktivit.

AUtENtiCKÝ 
tExt

t ypický obrázek nedělní výuky 
češtiny: Děti obklopují babičku 
Světu a maminku Táňu a ptají 

se: „Co nám přečtete? Jak to dopadne 
s Broučkem? Co dnes budou dělat pejsek 
s kočičkou? Já bych si přála další příběh 
černého kocourka Mikeše … “  Na děti 
čeká opět společné čtení.

Od září se v nedělní škole vystřídalo 
několik babiček a maminek dětí. Genera
ce se setkávají jednou za 14 dní. Předčítají 
z dostupných pohádek, někdy mají před
čítači „kouzelné“ převleky, jindy třeba jen 
klo bouky. Samotné čtení trvá 15–20 minut. 
Děti jsou vedeny k pozornému poslechu 
čteného textu, aby jej uměly interpretovat 
a využily poznatky při další práci. Předčí
tání provází povídání, malování, domalová
ní, skládání děje podle obrázkové osnovy, 
puzzle, hry s kostkami nebo smyslové a psy
chomotorické hry.

Pokud je pohádka kratší, děti ji zahrají. 
Učí se pracovat ve skupině, utvářejí si vztah 
k večerníčkům, ke klasickým českým pohád
kám a knihám. 

Děti si zvykly na pravidelná setkávání 
a babičky a maminky udržují kontakt s dět
mi. Jde o významný rituál společného čtení, 
který v dnešních rodinách stále častěji na
hrazuje nejrůznější elektronika. 

Co odpověděly děti na otázku: „Která 
pohádka se ti nejvíce líbila?“ Ukázky žákovských prací
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jak v některé z laboratoří ve Španělsku, tak 
v nějaké zahraniční laboratoři. Já jsem se 
dozvěděl o stipendiích, které nabízí Mini
sterstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky zahraničním studentům, 
a zjistil jsem, že kromě stipendií na Letní 
školu slovanských studií nabízí také studijní 
a výzkumná stipendia na celý akademický 
rok. A tak jsem nakonec požádal o tohle 
stipendium, i když jsem byl přesvědčený, že 
mi ho nedají, protože jsem myslel, že o něj 
určitě žádá spousta dalších studentů, a taky 
jsem měl za to, že když už jsem dostal mi
nulý rok stipendium na letní školu, budu mít 
menší šanci dostat znovu další stipendium. 

Kontaktoval jsem tedy některé laborato
ře v České republice, ve kterých bych mohl 
tohle stipendium realizo
vat – nejdřív v Praze, ale ta 
se mi moc nezamlouvala, 
potom jsem zkusil Plzeň, 
ale odtamtud se mi vůbec 
neozvali, a  nakonec jsem 
zkusil laboratoř Jana Kři
vánka v Ústavu histologie 
a  embryologie Lékařské 
fakulty Masarykovy uni
verzity v Brně, což je moje 
současné působiště. Tady 
pracuju ve výzkumné skupině, která se za
bývá regenerací zubů, a to zejména u myší, 
protože jejich zuby jsou speciální, jsou 
schopné regenerace, a to už během dvou 
měsíců. Nikdo ale neví, proč tomu tak je, co 
mají myši a hlodavci vůbec společného, že 
jim to umožňuje, že jejich zuby můžou stále 
růst, a proto zkoumáme, co se děje v my
ších, abychom to později mohli vy užít u lidí 
v  regenerativní medicíně v oblasti zubů. 
Když zjistíme, jaké mechanismy se odehrá
vají v myších, budeme vědět, jestli by bylo 
možné použít je i u lidí. Je to moc zajímavé.

Jak se vám pracuje s čechy?
Je to fajn, hodně mi pomáhají a jsou moc 
hodní. Jsem vážně moc spokojený. Když 
něčemu nerozumím, všechno mi vysvětlují 
a můj šéf je opravdu skvělý člověk. Máme 
spolu dobrý vztah, dokonce jsem už byl 
i na návštěvě u něj doma, kde jsme s jeho 

manželkou a malým synem grilovali. I z toho 
důvodu jsem byl nadšený, když mi nabídl 
možnost zůstat tady další čtyři roky na dok
torátu. Je to vážně výborný šéf a chtěl bych, 
aby byl vedoucím mojí doktorské práce, kte
rá se bude věnovat tomu, jaké kontrolní 
mechanismy stojí za regenerací zubů.

Změnilo to, že jste studoval češtinu, ně-
jak vaše původní plány?
Když jsem začal studovat češtinu, neměl 
jsem ještě žádné plány do budoucnosti. 
Studoval jsem biochemii teprve ve druhém 
ročníku bakalářského studia a byl jsem spo
kojený. Věděl jsem, že bych chtěl dělat něco 
spojeného s vědou, ale ještě jsem nevěděl, ja
kému tématu bych se chtěl věnovat. Vždycky 

jsem si myslel, že budu dě
lat něco ve Španělsku nebo 
možná v Anglii, protože jsem 
se učil anglicky, ale vážně 
by mě nikdy nenapadlo, že 
to bude v České republice. 
Uvažoval jsem taky o tom, 
že bych jel na nějaký čas na 
studijní pobyt do zahraničí, 
nejspíš do nějaké severské 
země jako např. do Norska, 
Finska, Švédska nebo Dán

ska, protože jsou to země, které jsou ve vědě 
dost vyspělé a také tam dobře platí. Pobyt 
v České republice pro mě byl opravdu velkou 
příležitostí, otevřel mi obrovské dveře. Ve 
Španělsku je spousta mých spolužáků, kteří 
vůbec nevědí, co mají dělat, nemají doktorát, 
nemají práci, nemají vůbec nic. Nemají žád
nou příležitost, neměli to štěstí, které jsem 
měl já, že jsem díky tomu, že jsem studoval 
češtinu, mohl přijet sem do České republiky 
a potom si tady najít práci a tak dále. Bylo 
to všechno zkrátka skvělé. Nic z toho nebyl 
původně můj plán, ale postupem času se 
mi začala formovat cesta, ze které jsem teď 
nadšený a jsem moc spokojený.

Jaké jsou vaše další plány kromě toho, že 
budete v české republice dělat doktorát?
Mým snem je zformovat v budoucnosti 
vlastní výzkumnou skupinu, ve které bych 
byl šéfem. Ještě nevím, jestli by to bylo tady 

v České republice nebo ve Španělsku nebo 
někde úplně jinde.

Marcosi, moje poslední otázka. Vzkázal 
byste něco učitelům nebo studentům 
češtiny na zahraničních lektorátech?
Studentům bych vzkázal, že musí být připra
veni, že je potkají jak těžší chvíle, tak i chvíle 
snadnější, je to trochu jako taková horská 
dráha. Někdy člověk cítí, že se učí spoustu 
věcí, ale někdy naopak cítí, že všechno za
pomněl. Je to ale velká příležitost studovat 
jazyk, v mém případě češtinu. Proto bych 
jim řekl, ať vytrvají, ať neztrácejí naději, pro
tože přijde okamžik, kdy budou moct mluvit 
možná ne úplně plynně jako rodilý mluvčí, 
ale budou se moct dobře dorozumět. 

Učitelům bych asi vzkázal, aby násle
dovali váš příklad, protože vy jste ve mně 
probudila zájem, abych s češtinou pokračo
val. Upřímně řečeno jsem si myslel, že budu 
studovat jenom jeden semestr, dostanu 
kredity a to bude všechno. Ale díky vašemu 
způsobu výuky a díky tomu, jak jste nás na 
lekcích motivovala, jsem se rozhodl češti
nu ne opustit a studovat v kurzu dál. A díky 
tomu mám dnes práci a život v České re
publice. Je to neuvěřitelné, ale změnila jste 
mi život, protože jste mi poskytla jinou ces
tu, kterou bych jinak nenašel, a  jsem vám 
za to moc vděčný.

Děkuji, Marcosi. Opravdu moc si toho 
vážím a jsem šťastná, že to takhle cítíte 
a že jste ve svém životě spokojený. Přeji 
vám za sebe i za naše čtenáře hodně štěs-
tí a úspěchů na vaší další cestě. 

Rozhovor je přepisem online setkání prostřed-
nictvím platformy Zoom. 

Rozhodl jsem se 
češtinu neopustit 
a studovat v kurzu 
dál. A díky tomu 
mám dnes práci 
a život v české 
republice. 

na lekci češtiny na Univerzitě Complutense
v Madridu (druhý zleva)

Při předávání závěrečných certifikátů na závěr letní školy
slovanských studií v Praze (uprostřed)
Foto: natalia Koreba
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Nikdy se nevzdávejte 
svého cíle
Rozhovor s operní pěvkyní  
Zuzanou ballánovou
Markéta Schürz Pochylová / 
lektorát Vídeň, Rakousko

Zuzanu ballánovou 
jsem poprvé potkala 
v roce 2019 v Křižovnické 
hudební škole ve Vídni 
(Kreuzherrenmusikschule). 
Ten den jsem právě 
doprovázela svého syna 
na hodinu houslí. Shodou 
okolností jsem v té době 
vážně přemýšlela o tom, 
že bych zase po delší době 
ráda chodila na hodiny 
zpěvu s profesionálním 
vedením. Slovo dalo slovo 
a týden po našem prvním 
náhodném setkání už jsem 
zpívala na své první hodině 
s novou učitelkou.

1 tázala jsem se česky a Zuzana Ballánová odpovídala 

slovensky. Slovenské pasáže jsem následně přeložila.

si Graz (Štýrský Hradec), kvůli profesorce 
 Joanně BorowskéIsser. Pod jejím vedením 
jsem studovala 6 let na univerzitě a po do
končení studia jsem se dostala do Vídně. 
Samozřejmě je tady hodně pracovních 
i pěveckých příležitostí, a navíc jsem chtěla 
zůstat v zahraničí. Na druhou stranu je Slo
vensko sousední zemí, takže jsem vlastně 
velice blízko domova, a to mi také vyhovuje. 

Kde můžeme vysledovat prvotní zájem 
o zpívání? Chtěla jste být zpěvačkou už 
jako dítě, nebo jste měla také jiné sny?
Jako úplně malá holčička jsem chtěla být 
lékařkou, ale to mě brzy přešlo. Pak jsem 
chtěla být flétnistkou, to jsem hrála na zá
kladní umělecké škole. Když jsem ale začala 
také více zpívat, už po roce hodin zpěvu 
jsem věděla, že se chci věnovat zpěvu pro
fesionálně. Velmi mě v tom podpořila také 
moje první učitelka zpěvu Eva Casanova, 
která ve mně také jako první objevila talent 
ke zpívání. Motivovala mě k tomu, abych 
svůj talent dále rozvíjela na konzervatoři. 

Nezdálo se vám to jako nedosažitelný 
sen, dostat se po roce zpívání na kon-
zervatoř?
Zpívání mě tak oslnilo, tak jsem se do něj 
zamilovala, že jsem se rozhodla, že to do
kážu a že udělám všechno pro to, abych 
se tam dostala. Naštěstí Eva Casanova má 
bohaté zkušenosti s  přípravou mladých 
pěvců k dalšímu studiu, proto se to asi také 
všechno krásně podařilo. Již při prvních pě
veckých koncertech jsem věděla, že ty jedi
nečné pocity při zpívání chci zažívat i nadále 
ve své budoucí profesi a kontakt s publikem 
je pro mě nenahraditelný a obohacující.

O operních pěvcích je známo, že musí zpí-
vat v mnoha cizích jazycích. Protože re-
pertoár světových oper je psán v různých 
jazycích, zpěvák se často text opravdu 
„jen“ naučí nazpaměť, ačkoli ten daný 
jazyk aktivně neovládá. Jak je to ve va-
šem případě?
V mém případě platí, že zpívám hlavně v ja
zycích, které také aktivně ovládám. Pochá
zím ze Sence na Slovensku, vyrostla jsem 
dvojjazyčně, maďarsky i slovensky, také díky 
zpěvu jsem se naučila další jazyky. Nejprve 
angličtinu, italštinu, na univerzitě jsem se 
potom ještě učila německy, francouzsky, 
a nakonec i rusky. Maďarštinu jsem neměla 
možnost úplně využít ve své profesi, pro
tože známý repertoár v maďarštině je psán 
pro dramatické soprány, a  já jsem lyrický 
soprán. Existuje také bohatý maďarský ope
retní repertoár, ale ty operety se většinou 
zpívají v národním jazyce. V každém případě 
se mi maďarština hodila v běžném životě, 
protože jsem potkala mnoho svých kolegů 
jak z Maďarska, tak ze Slovenska, například 
i při studiu v Grazu.

Jaké místo má čeština ve vašem životě?
Narodila jsem se ještě v Československu, 
takže čeština byla také přirozenou součástí 
mého života. Češtinu jsem neměla ve ško

J iž po několika hodinách jsem věděla, 
že jsem v  těch nejlepších rukou a že 
pod vedením učitelky se můj hlas bude 

 rozvíjet tak, jak jsem ani nedoufala. My
slím, že jsme si výborně sedly i proto, že 
máme mnoho společného. Líbí se mi na ní, 
že nikdy neztrácí optimismus, miluje svou 
práci, je milá a zároveň přísná, a hlavně to, 
že vždycky má plán, jak vás posunout ještě 
o krůček dál. V podobném duchu se nesl 
i náš rozhovor.1 

Jak jste se dostala do Vídně?
Po dokončení konzervatoře v Bratislavě, kde 
jsem studovala, jsem se rozhodla, že dále 
budu studovat v zahraničí. Vybrala jsem 

le, ale doma jsme sledovali českou televizi, 
všechny filmy byly dabované, v rádiu jsme 
poslouchali české pořady, populární písnič
ky, i světovou literaturu jsme četli česky, 
pokud nebyla slovenská. Sama česky aktiv
ně nemluvím, ale všemu rozumím, a pokud 
bych chtěla a bylo by to potřeba, určitě bych 
se česky rychle naučila.

Potřebovala jste někdy češtinu ve své 
profesi?
Právě nedávno jsem nastudovala v divadle 
v Ústí nad Labem v češtině hlavní roli Silvy 
v operetě Čardášová princezna. Byla to pro 
mě veliká výzva. Premiéra se kvůli pandemii 
odložila, ale doufám, že tuto krásnou roli si 
v lepších časech budu moct zazpívat před 
publikem. Celá opereta je už nastudovaná 
a čeká, jak se teď říká, v šuplíku. 

Jak se žije operní zpěvačce na volné 
noze?
Být zpěvačkou na volné noze umožňuje 
hostovat v různých divadlech, což je ale 
spojeno s mnoha procestovanými kilometry. 
V pracovně náročném období se stane, že 

se člověk téměř každé ráno probudí v  ji
ném městě, ba dokonce v jiném státě. Na 
objevování města však mnohokrát vůbec 
není čas. Zpěvák v daném městě dokonale 
pozná pouze divadlo nebo koncertní síň. 
Když se dá, snažím se jít aspoň na krátkou 
procházku, abych něco viděla. K radost
ným stránkám mé profese patří, že stále 
poznávám nové lidi, spolupracujeme s velmi 
zajímavými, častokrát i světově uznávanými 
dirigenty, režiséry či zpěváky. Takto jsem 
měla možnost spolupracovat s dirigenty 
jako Riccardo Muti, Mariss Jansons nebo 
Edoardo Müller. Na pracovní proces s nimi 
vždy velmi ráda vzpomínám, nejen na je
jich profesionalitu a velmi citlivé hudební 
vnímání, ale i na velmi milý a bezprostřední 
způsob komunikace.

Vím, že jste absolvovala také mistrovské 
kurzy u známých pěveckých osobností, 
můžeme na ně krátce zavzpomínat? 
U Kateřiny Kněžíkové jsem absolvovala mi
strovské pěvecké kurzy minulý rok v létě. 
Práce s ní mě velmi obohatila. Pracovaly 
jsme hlavně na interpretaci děl, frázování 

operní pěvkyně Zuzana Ballánová
Foto: archiv Zuzany Ballánové

V roli Paminy v Kouzelné flétně W. a. Mozarta
Foto: archiv Zuzany Ballánové
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a charakteru dané postavy. Velice jsem oce
ňovala, že byla velmi lidská, milá, ale taktéž 
se snažila dostat z nás co nejvíc. 

Další mistrovské kurzy jsem absolvovala 
u takových osobností, jako je např. Dorit 
Hanak, Gabriele Lechner, Lori McCann, 
 Zlatica a Dagmar Livorovy.

Co považujete za vrchol své dosavadní 
kariéry?
K nejvýznamnějším momentům patří urči
tě ztvárnění postavy Despiny v Mozartově 
opeře Cosi fan tutte, kterou jsem si zazpí
vala v rámci projektu Zukunft der Oper také 
v Deutsche Oper v Berlíně. K nezapomenu
telným patří další příležitosti, jako je můj 
debut v  Musik verein v  Grazu, kde jsem 
pod taktovkou holandského dirigenta Eda 
Spanjaarda s výbornou kritikou odzpívala 
náročný sopránový sólový part v kantátě 
Carmina Burana od Carla Orffa.

Ve slavném koncertním sále Čajkovské
ho konzervatoře v Moskvě jsem vystoupila 
jako sólistka Operetního galakoncertu před 
téměř dvěma tisíci lidí v hledišti.

Taktéž velmi ráda vzpomínám na příle
žitost účinkovat ve Vídeňském koncertním 
domě (Wiener Konzerthaus) v Mozartově 
opeře Figarova svatba v  rámci Akademie 
Vídeňských filharmoniků pro výjimečné 
talenty.

Svůj první profesionální divadelní debut 
v Severočeském divadle v Ústí nad Labem 
jsem si ani nemohla představit lépe než 

v roli Paminy v Mozartově Kouzelné flétně. 
Tato role byla vždy mým snem.

Mnozí mladí zpěváci ve své kariéře po-
stupují a zviditelňují se také díky různým 
pěveckým soutěžím. Jak je to u vás? 
V mé kariéře mě určitě posunula také oce
nění z pěveckých soutěží, např. z Meziná
rodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka 
v Karlových Varech nebo z Mezinárodní 
operetní soutěže Franze Lehára. Také díky 
nim mě čekají angažmá 
v Národním divadle v Pra
ze, v Ostravě nebo v divadle 
v rumunské Kluži.

Co děláte po těžkém 
představení? Jak relaxu-
jete? Posloucháte hudbu nebo dáváte 
přednost jiným druhům umění, máte čas 
na čtení beletrie?
Občas si udělám čas a poslechnu si i své 
kolegy, ale častěji dávám přednost tichu 
nebo poslouchám rozhovory o seberozvoji, 
ráda čtu knihy v různých jazycích. Nejčastěji 
čtu anglicky, německy, slovensky nebo ma
ďarsky, ty jazyky pravidelně obměňuju, a to 
proto, abych všechny ty čtyři jazyky udr
žela v dobré kondici. Ráda si přečtu i poe
zii. Z prózy si vybírám nejraději životopisy 
slavných osobností z různých oblastí lidské 
činnosti. Obzvlášť ráda mám galerie, napří
klad Albertinu ve Vídni, občas také sama 
něco namaluji, ale myslím si, že je to velmi 

amatérské a  jen pro mě, přestože mě to 
velice baví, těší i zajímá. Velice ráda cestuju.

Jak dlouhou žijete ve Vídni? Jste v kon-
taktu s lidmi z české menšiny?
Ve Vídni jsem skoro pět let a  můj prv
ní kontakt s českou menšinou byl právě 
přes Křižovnickou hudební školu (Kreuz
herrenmusikschule), kde učím sólový zpěv 
a hudební nauku. V sobotu 26. září 2020 
jsem například vystoupila se svým sólo

vým koncertem za dopro
vodu varhaníka Františka 
Macka při příležitosti oslav 
Dnů české duchovní služby ve 
Vídni v kostele svatého Kar
la Boromejského (Karlskir
che). Ačkoli čeští skladatelé 

nepatří k mému stěžejnímu repertoáru, při 
koncertě v Karlskirche zazněly také dvě 
skladby z cyklu Biblických písní Antonína 
Dvořáka. Ve vřelém kontaktu jsem také 
s českou farností na Rennwegu a také jsem 
si tam už zazpívala.

Z vlastní zkušenosti vím, že jste skvělá 
pedagožka zpěvu. byl to váš sen? Co vás 
na učení baví? Co radíte svým studen-
tům?
Mým hlavním snem je být skvělou zpěvač
kou, zdokonalovat se v repertoáru, který 
je vhodný pro můj hlas, učit se nové role, 
spolupracovat se svým klavíristou a také 
se svou profesorkou, to je a bude vždy na 

prvním místě. Je ale také pravda, že mě baví 
předávat své zkušenosti studentům. Bě
hem studia zpěvu dávám studentům mnoho 
různých rad a návodů, ale klíčovým je asi 
nevzdávat se svého cíle, vždycky jít za svým 
cílem. I když některé věci nejdou nejen mě
síce, ale někdy i roky, stejně se musí vytrvat. 
Když člověk na něčem soustavně pracuje 
a věří si, tak jednoho dne se to určitě podaří. 

Na učení zpěvu je také skvělé, že každý 
student je jiný, ale pro všechny je společ
né, že musí dobře poznat svůj hlas, jak zní, 
když je správně posazený, student se musí 
tyto technické návyky při zpívání dobře 
naučit a osvojit si je, alfou a omegou kaž
dého dobrého zpěváka je skvělá dechová 
technika.

Nejdůležitější je mít rád svůj hlas, uvol
nit se při zpívání a být schopný užít si hud
bu, která nám zprostředkovává obrovské 
množství emocí a energie.

Máte někdy trému? Jak ji překonáváte? 
Máte nějaké rituály před představením?
Trému už nemám, ale to, co vždycky cítím, 
je velká zodpovědnost vůči divákům či pu
bliku, zodpovědnost vůči svým kolegům 
zpěvákům a také vůči hráčům v orchestru, 
protože jde o společné dílo. 
V profesionálním zpívání už 
není na místě otázka „poda
ří se, nebo se to nepodaří“, 
ale člověk musí vždy podat 
ten nejlepší výkon, jaký je 
v dané situaci možný. Sa
mozřejmě někdy jsou i horší dny, ale jistou 
úroveň si musí umělec zachovat, protože 
to je vizitka jeho i celého týmu, který dané 
představení či koncert připravoval. Co se 
týče rituálů před vystoupením, velice ráda 
se sama líčím, v té době se výborně připra
vím na vystoupení, odpočinu si, připravím 
se psychicky na celý večer. 

Jaký máte hlas a jak o něj pečujete? 
Jsem vysoký lyrický soprán. O hlas peču
ji tak, že se ho snažím hodně hydratovat, 
nejlepší je pít hodně vody, velmi důležitý je 
také dostatečný spánek, když je to možné, 
tak relaxovat, před představením si dopřát 
dost klidu. Zpěvák je vlastně jako vrcholový 
sportovec, na první pohled to možná není 
tak zřejmé, protože zpěváci jsou krásně 
oblečeni, svěží a plní energie. Některá díla 
ale trvají i tři a půl hodiny, celou dobu jsme 
na jevišti, musíme zpívat, tancovat, hrát, 
všechno v dokonalé harmonii, k tomu máme 
často velmi těžké kostýmy, často nepohodl
né a teplé, v rukou držíme rozličné rekvizity, 
i kostýmy se během představení mohou 
několikrát změnit. Pro zpěváky je ale typické 
i to, že si velice dávají pozor, aby neonemoc

něli. Je to poměrně velký stres, protože hlas 
je náš hudební nástroj, a nelze ho vyměnit. 
Někdy samozřejmě člověk zpívá i během 
nemoci, ale to je možné pouze s dokonalou 
technikou. Ale pokud je to možné odložit, 
je lepší zpívat zdravý, aby se hlas nezničil. 
Velice důležité je také vybírat si správný 
repertoár, který odpovídá vašemu hlasu, 
v žádném případě se zpěvák nesmí nechat 
zlákat lukrativním angažmá v roli, která pro 
jeho hlasový obor není vůbec vhodná. Trpě
livost a opatrnost je tady na prvním místě.

Zde se nabízí otázka, kdo vás nejvíce 
umělecky formoval, za kým se chodíte 
poradit i dnes, kdo vám pomáhá s výbě-
rem angažmá nebo nových rolí?
Na konzervatoři v Bratislavě jsem studovala 
ve třídě Alžbety Bukoveczké, s ní jsem na
trénovala techniku, kterou používám dosud. 
Ona byla vždy velmi trpělivá a  intenzivně 
se mnou pracovala na perfektním zvlád
nutí techniky zpěvu. Potom na univerzitě 
v Grazu jsem ve studiu pokračovala pod 
vedením Joanny BorowskéIsser. S ní jsme 
dále zdokonalovaly mou techniku zpěvu. 
J.   BorowskáIsser nejvíce formovala mou 
hudební osobnost po všech stránkách – 

hudebně, výrazově, psy
chicky i  fyzicky. Společně 
jsme pracovaly na tom, jak 
být zpěvačkou. Jak zazpívat 
celou roli, jak ji zvládnout, 
jak si rozvrhnout síly na celé 
představení. V  kontaktu 

jsme dodnes a můžu se na ni kdykoli obrátit.

Který repertoár je vhodný pro váš lyrický 
soprán?
Zpívám hlavně belcanto, především italské 
autory jako jsou Bellini, Donizetti, také fran
couzské belcanto2 jako např. Gounoda nebo 
Masseneta, ale ráda zpívám také Mozarta, 
vždyť rolí Paminy z Kouzelné flétny jsem de
butovala v Severočeském divadle v Ústí nad 
Labem, jak jsem zmínila výše. Jsem velice 
ráda, že belcanto i Mozart se velice dobře 
kombinují. K tomu mojí srdcovou záležitostí 
je opereta. 

Kdo je váš pěvecký vzor?
Jednoznačně Lucia Popp. Ona se mi líbila 
vždy celkově, její osobnost, jak citlivě při
stupovala k roli, ke zpívání, tam bylo zřejmé, 
že do svého umění dává celé své já, celou 
osobnost. To všechno podpořila perfekt
ní technikou, milou vizáží, svým celkovým 
kouzlem osobnosti.

Co je na zpívání nejkrásnější? 
Nejkrásnější je, když člověk vidí, že poslu
chači jsou spokojeni a že si něco z toho 

večera odnášejí, pobavili se, potěšili se, jsou 
šťastnější. A na závěr, když se představení 
podaří a lidé tleskají, to je pro mě ten nej
lepší dárek. Hudba mi dává tolik radosti, že 
si neumím představit žít bez ní. Přirozeně 
je to úplně něco jiného, poslouchat hudbu 
na koncertě jako posluchač, a úplně něco 
jiného je sám ji tvořit jako interpret. Když 
zpívám na pódiu, tak cítím, že opravdu žiju, 
tehdy jsem nejšťastnější.

Co je na zpívání nejtěžší?
Je to velmi těžké povolání na psychiku, na 
fyzičku, zpěvák musí být vždy ve skvělé for
mě, zdravý, vždy výborně připravený, vždy 
hlasově disponovaný. A samozřejmě i tato 
současná situace je pro všechny umělce veli
ce těžká. Myslím, že nejtěžší je, když zpěvák 
nemůže zpívat, nemůže dělat svou práci.

Na co se těšíte, až se celková pandemická 
situace zlepší?
Nejvíce se těším, asi jako všichni umělci 
a milovníci umění a kultury, až se zase ote
vřou divadla, koncertní sály, že kultura se 
zase obnoví a všechno se opět rozzáří. Mám 
nazkoušených několik rolí a jen čekám, až 
bude možné je představit před publikem. 
Patří sem ta role Silvy z Čardášové princezny, 
další role je můj debut v Praze v Národním 
divadle, tam je připravena německá opera 
Der ferne Klang od rakouského skladatele 
Franze Schrekera. Všechno se přesouvá na 
další sezónu. Ještě se mi rýsují další nabíd
ky jak v Česku, tak na Slovensku. Tak jen 
doufám, že se to všechno někdy opravdu 
uskuteční.

S  manželem také rádi cestujeme, po
znáváme nové státy, nová města a  jejich 
kulturu. Na to se také upřímně těšíme 
a myslím, že v tom nejsme sami.

Velice vám děkuji za inspirativní roz-
hovor a přeji vám i nám, posluchačům 
opery, abychom vás co nejdříve mohli 
obdivovat v rozličných operních rolích či 
v koncertních sálech a v neposlední řadě 
vám také přeji hodně trpělivosti a radosti 
s vašimi žáky.

Závěrečná poznámka

b ěhem rozhovoru se Zuzanou Ballá
novou jsem si uvědomila, že naše 
profese mají mnoho společného. 

Operní pěvec i lektor musejí svou práci mi
lovat, dennodenně vystupují před publikem 
(našimi studenty), musejí být v té nejlepší 
kondici, musejí na sobě stále pracovat, aby 
měli co předávat, musejí udržovat příjem
nou atmosféru v sobě i kolem okolo. Ně
kdy musejí dokonce hrát, že jim je skvěle, 
že vůbec nejsou unaveni, musejí pečovat 
o svůj hlas, aby jim co nejdéle a v nejlepší 
kondici vydržel. Aby měli odkud brát, musejí 
se naučit pravidelně odpočívat. To by bylo 
myslím téma na celý samostatný článek. 
Otevíráme lidem nové obzory, a když se 
vše podaří, můžeme zprostředkovat krásu 
jazyka, kultury či hudby.  

2 Belcanto znamená v českém překladu krásný zpěv. tento italský pěvecký styl má kořeny v období baroka 

a formuje se společně s novým hudebně-dramatickým žánrem – operou. Vrcholu dosahuje především v dílech 

rossiniho, Donizettiho a Belliniho. Belcantoví pěvci (nejen kastráti) díky „vypracované dechové a intonační technice 

dosahují zvukově dokonalého uskutečnění lyricky plynoucího, virtuózně zdobného, plně a čistě znějícího hlasu“. 

Citováno podle šanCoVá, B. (2016): Odkaz italských kastrátů v současné vokální tradici. Diplomová práce. Brno: 

jaMU. s. 13. Více o belcantu lze najít v Celetti, r. (2000): Historie belcanta. Praha, litomyšl: Paseka.

Zuzana Ballánová patří k  nadějným 
sopranistkám mladé generace. Rodačka 
ze slovenského Sence získala své hu
dební vzdělání v oboru operní zpěv na 
Konzervatóriu v Bratislavě ve třídě Alž
bety Bukoveczké. Na univerzitě v Grazu 
(Kunstuniversität) potom ve studiu po
kračovala pod vedením světově uznáva
né sopranistky Joanny BorowskéIsser. 

Již během studia měla možnost spo
lupracovat s mnoha světoznámými diri
genty jako je například Riccardo Muti, 
Mariss Jansons nebo Edoardo Müller. 
Zazpívala si také v mnoha významných 
operních domech, např. v Berlíně, v Gra
zu, ve Vídni, v Karlových Varech, v Buda
pešti či v Moskvě.

Zazpívala si již v mnoha mozartov
ských rolích, například ztvárnila po
stavu Despiny v opeře Cosi fan tutte, 
účinkovala  také v opeře Figarova svat-
ba, debutovala v Severočeském divadle 
v Ústí nad Labem v roli Paminy v Kouzel-
né flétně. Vystoupila také jako Frasquita 
v Bizetově opeře Carmen.

V Musikverein v Grazu (ve Štýrském 
Hradci) bravurně debutovala s náročným 
sopránovým partem v kantátě Carmina 

Medailon Zuzany Ballánové

Burana od Carla Orffa pod taktovkou 
holandského dirigenta Eda Spanjaarda. 

Je nositelkou také mnoha ocenění 
z různých pěveckých soutěží, například 
z roku 2019, kdy získala vícero oceně
ní na XI. Mezinárodní pěvecké soutěži 
Franze Lehára v Budapešti. Na 54. roční
ku Mezinárodní soutěže Antonína Dvo
řáka v Karlových Varech se probojovala 
do finále a získala cenu Národního diva
dla v Praze, Národního divadla Morav
skoslezského v Ostravě a také cenu Jana 
Lucemburského.

Zúčastnila se také několika mis
trovských pěveckých kurzů u známých 
operních zpěvaček a pedagožek, jako 
jsou například Kateřina Kněžíková, Dorit 
Hanak, Gabriele Lechner, Lori McCann, 
Zlatica a Dagmar Livorovy.

V současné době vyučuje sólový zpěv 
na Kreuzherrenmusikschule (Křižovnické 
hudební škole) ve Vídni a těší se na odlo
žené premiéry v Ústí nad Labem v roli Silvy 
v Kálmánově Čardášové princezně a v Pra
ze v Národním divadle na premiéru opery 
Der ferne Klang od Franze Schrekera. Zá
roveň aktuálně promýšlí několik nových 
nabídek práce v Česku i na Slovensku.

Velmi mě baví 
předávat své 
zkušenosti 
studentům.

Hudba dokáže 
zprostředkovat 
obrovské množství 
emocí a energie.58 59
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Newyorskou krajanskou 
komunitu opustila  
Růžena bunžová  
(1916–2020)
Marie Štěpánová / Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Česká zemědělská univerzita

V izolaci doby 
koronavirové zemřela 
měsíc před svými 
104. narozeninami 
nejstarší členka newyorské 
české farnosti – Růžena 
bunžová, dáma 
s ohromným rozhledem, 
noblesou, krásnou 
češtinou, angažovaností 
v krajanských aktivitách 
a velice pohnutými osudy.

s kolegou Š. Bendou a svým bratrem Fran
tiškem, který během 2. světové války bojo
val v Titově armádě, opustil republiku v ná
kladním vlaku. „Při prohlídce vozů se k smrti 
vyděšený František pohne a nábytek se za
čne s rachotem bortit. Kontrolor, vědom si 
toho, že ve vagonu někdo 
je, se však slituje a před
stírá, že nic nezpozoroval. 
A nechá uprchlíky pokračo
vat dále.“ ( Štěpánová, 2018, 
s. 25) Vyčerpaní se dostali 
do uprchlických táborů. 
V Londýně pak B. Bunža, dříve poslanec, 
oškraboval kosti jako řeznický pomocník. 
Napomáhal zakládání Rady svobodného 
Československa. Manželka a děti ho nevi
děly téměř dvě desetiletí.

Růžena Bunžová, které se o  útěku 
manžel (pro její bezpečí) nesvěřil, zažívala 
výslechy, práci v lese i neustálé sledování. 

Dcera Helena – i přes výborné výsledky – 
nemohla studovat. O B. Bunžovi se rodina 
dozvídala přes moravské tety, kterým psal 
tajně jménem jedné z amerických příbuz
ných. Za sjednocení rodiny B. Bunža bojoval 
různými způsoby. „Dokonce jsem dostala 

pozvání od prezidenta něja
ké africké země: on nás po
zval na svátky a poslal nám 
letenky, a nikdy jsem to ne
viděla, všechno nám sebrali. 
Pořád byl na mě nějaký atak, 
to bylo hrozné.“ Utéct ze za

drátovaného komunistického Českosloven
ska se Růženě a její dceři se snoubencem 
podařilo až roku 1967, a to komplikovaně 
přes několik zemí. Cílem byla Itálie, kde otec 
rodu pobýval. Rodina však zatím nebyla 
kompletní. Syn Petr, cestující odděleně, byl 
zadržen a uvězněn. Z kriminálu i ze země se 
dostal až díky pražskému jaru. 

V Římě se Bunžovi pohybovali mezi vý
znamnými osobnostmi katolického exilu: 
mezi jejich přátele patřil Tomáš Špidlík, Jaro
slav Škarvada či Josef Beran (pohřbený mezi 
papeži a v roce 2018 převezený do Prahy). 
Byl to právě B. Bunža, komu dle vzpomínek 
jeho ženy kardinál Beran před smrtí udělil 
své poslední požehnání, Růženě pak žertem 
předpověděl dlouhověkost. Nemýlil se.

Pozemský život R. Bunžové se uzavřel 
až v  požehnaném věku – v  nedožitých 
104 letech – v New Yorku, kde o třicet let 
přežila svého muže (+1990), dokonce i syna 
 Petra (+2018). Bunžovi, pobývající společně 
v USA od roku 1977, zde byli aktivní v Čes
ké katolické misii v Astorii, ve Společnosti 
pro vědu a umění, pro kterou neúnavně 
dlouhodobě pracovali, dále v  pěveckém 
sboru Velehrad či na akcích Českého domu 
v New Yorku (Hamrlíková, 2020, s. 4). Dne 
23. června 2020 se uzavřel příběh plný pe
ripetií dramatického 20. století. Snad bude 

brzy „žít dále“ i  díky Krajinám češtiny či 
plánovanému rozsáhlejšímu medailonu na 
portálu Paměti národa. 

Primární zdroje

Databáze polostrukturovaných rozhovorů autorky 

Marie štěpánové s informátorkou růženou Bunžovou 

(o celkovém rozsahu 452 min), nahraných v astorii 

(ny) a Flushingu (ny) v květnu až říjnu roku 2017.

Sekundární zdroje

HaMrlÍKoVá, e. (2020): V nedožitých 104 letech 

odešla růžena Bunžová. Naše Bojkovsko, září 2020, 

s. 4.

štĚPánoVá, M. (2018): Setkání s Masarykem i Be-

nešem, přátelství se špidlíkem i Beranem. 102 výji-

mečných let růženy Bunžové. Hlasy národa, 2018, 7, 

s. 24–25.

VlčeK, V. (2021). Bohumír Bunža (1877–1950). ÚSTR. 

[online]. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů. 

Cit. 2021-04-05. <https://www.ustrcr.cz/uvod/odboj-a

-perzekuce-krestanu-v-dobe-nacismu-a-komunismu/

rimskokatolicka-cirkev/bohumir-bunza/>.

1 text čerpá primárně z polostrukturovaných roz-

hovorů autorky Marie štěpánové s informátorkou 

růženou Bunžovou (o celkovém rozsahu 452 min), 

nahraných v astorii (ny) a Flushingu (ny) v květnu 

až říjnu roku 2017.

N a svět přišla ještě „za Franze 
 Josefa“ (23. 7. 1916), a  to do ro
diny rousínovského císařskokrá

lovského poštmistra Aloise Kadlčíka. Jako 
děvčátko si hrála s pová
lečnými kupony, chodila 
do Sokola a za svou obec 
vítala prezidenta T. G. 
Masaryka. Vzpomíná, jak 
se ještě dlouho nemohla 
dostat domů – každý si 
ji chtěl pohladit, protože 
prezident Osvoboditel 
předtím pohladil ji. Druhou českoslo
venskou hlavu státu, prezidenta Edvarda 
Beneše, potkala roku 1937 na Výstavě 
Slovácka, později též již v roli manželky 
poslance.

S Bohumírem Bunžou, svým nastávají
cím, se potkala jako pomocnice u advokáta, 
když budoucímu soudci pomáhala luštit zá
pisy z výslechů svědků. Mladý pár se usadil 

v jihomoravských Bojkovi
cích, kde – společně s dětmi 
Petrem a Helenou – bydlíval 
u zámku. Pamětnice vzpo
mínala na leteckou bitvu 
nad Bojkovicemi, na ukrý
vání v zámeckém sklepení, 
kam běhala přes panskou 
oboru (s jedním dítětem na 

zádech a druhým držícím se za sukni), na 
odhozené ruční granáty na zahradě i něko
lik raněných i mrtvých či na obsazení domu 
Rumuny při osvobozování.

Během krátké skulinky demokracie 
mezi nacistickou a komunistickou totali
tou se Bohumír Bunža, přítel slavného Jana 
Šrámka i Františka Hály, stal poslancem za 
lidovou stranu. Růžena se tedy dostávala 
příležitostně do Prahy – na lidovecké plesy 
a kongresy. Potkala se znovu s prezidentem 
Benešem, nyní v roli manželky politika. Vší
mala si zdravotních obtíží hlavy státu: „To 
bylo na recepci na Hradě. A on už, chudák, 
byl velice nemocný. Už ho nebylo ani slyšet, 
špatně mluvil.“1

Na rodinu Růženy Bunžové tvrdě dopad
la komunistické zvůle – nejhůře na manže
lova strýce Bohumíra Bunžu (1877–1950). 
Společně s dalšími kněžími byl zatčen ve 
vykonstruovaném procesu. V pankrácké 
věznici se kvůli brutálním výslechům ani 
nedožil rozsudku. Zemřel 17. 10. 1950 – se 
zlomeným vazem (Vlček, 2021).  Růženin 
manžel, demokraticky a prozápadně orien
tovaný politik (taktéž) Bohumír Bunža 
(1908–1990), si po komunistickém puči za
chránil život útěkem do exilu. V nepřítom
nosti byl odsouzen k trestu smrti. Společně 

Manželé Bunžovi na audienci u papeže jana Pavla ii.
Foto: archiv rodiny Bunžových

i po stovce působila růžena Bunžová
dojmem dámy o dvacet až třicet let mladší
Foto: Marie štěpánová

Prvorepubliková kráska 
růžena Bunžová
Foto: archiv rodiny Bunžových

Svatební fotografie růženy
a Bohumíra Bunžových z roku 1940
Foto: archiv rodiny Bunžových

Se svým manželem 
se Růžena bunžová 
setkala v exilu až 
po 19 letech.

Růžena bunžová 
potkala dva 
prezidenty – 
t. G. Masaryka 
a E. beneše.
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1 Fabule je příběh, samotná událost, a syžet způsob, 

jak byl prezentován čtenářům.

2 VoráčoVá, B. (2013): Storytelling – Úvod do vyprá-

vění příběhů [online]. Cit. 2021-04-02. <https://clanky.

rvp.cz/clanek/k/vypravovani/18053/StorytellinG 

---UVoD-Do-VyPraVeni-PriBeHU.html/>.

Didaktický potenciál 
příběhů a narace 
v jazykovém vzdělávání 
cizinců. Vyprávění jako 
nástroj aktivního učení
Jiří byčkov / lektorát Lodž, Polsko

Pro doložení vyřčených závěrů o po
zitivním vlivu vyprávění na proces 
učení je v praktické části prezento

vána didaktická ukázka modelové vyučovací 
hodiny českého jazyka s literárními úryvky 
Čapkových Povídek z jedné kapsy a Jirásko
vých Starých pověstí českých, adaptovaných 
autorkou L. Holou pro účely jazykového 
vzdělávání zahraničních studentů bohemi
stiky.

Historické kořeny vyprávění 

P roč zrovna příběhy? Příběhy a vy
právění jsou staré jako lidstvo samo, 
provázejí od nepaměti veškeré naše 

konání, uvažování, vzpomínky i soudy. Vy
právění má základy v legendách a mýtech, 
které jsou jakousi kondenzovanou lid
skou zkušeností uloženou 
v kolektivní paměti a pře
dávanou orální formou 
z  generace na generaci. 
Podle rumunského religio
nisty M. Eliadeho dokon
ce v archaických kulturách 
mytická vyprávění a narativní látky kódují 
exemplární modely lidského chování (Eliade, 
1993). Člověk se vůči nim vymezuje, hod
notí své dosavadní chování, činy a vytváří 
si tak sebeobraz. Samotná orální tradice 
stála u formování písma a položila základy 
gramotnosti a kulturní identity toho které
ho národa. Epické skladby jako sumerský 

Epos o Gilgamešovi, Homérovy starořecké 
eposy Ílias a Odyssea, Herodotovy Histo-
rie, Thúkýdidova Peloponéská válka, Taci
tovy římské Dějiny, starogermánský Beo- 
wulf, středověké Píseň o Nibelunzích či Píseň 
o Rolandovi patří dnes již ke kánonu klasické 
narativní literatury.

Základní stavební kameny 
příběhu

L iterární příběhy, fiktivní i skutečné, 
byly objektem zkoumání filozofů 
a historiků již od antiky. Odpovědi 

na otázky, co je vlastně příběh, jak je kon
stituován a v čem je jeho kouzlo, hledal již 
Aristoteles. Ve své Poetice konstatoval, že 
jedním z nejdůležitějších aspektů příběhu 
je mythos (Aristoteles, 1999, s. 350). Po

jmem mythos je označován 
děj, v anglosaské tradici se 
užívá termín plot nebo os-
nova, u ruských formalistů 
syžet, který s  fabulí1 tvoří 
jádro příběhu (Hábl, 2013,  
s. 17). Každý příběh musí 

podle Aristotela obsahovat vstup, záplet
ku a  rozuzlení, což jsou hlavní narativní 
struktury, bez nichž události nelze vyprá
vět. Postavy, formální prostředky, časová 
perspektiva nebo topos jsou až druhotné. 
Obdobně pro psychologické účinky příběhu 
není ani tak důležitá míra nápodoby (mi-
mesis) reálného světa, jako spíš pevně za

kotvená struktura vyprávění s rozuzlením, 
která naplňuje čtenářovo očekávání, doká
že ho vtáhnout do děje tak, aby se s ním 
identifikoval a stal se na omezenou dobu 
jeho součástí. Asi nejvýstižněji tento jev 
popisuje J. Hábl, když píše, že „čtenářovou 
motivací nemusí být nutné poznání, není 
nutné vědět, jak to dopadne, to už čtenář ví, 
v daleko větší míře touží po tom, aby mohl 
být součástí daného vyprávění, podílet se 
na něm a být při tom“ (Hábl, 2013, s. 19). 
Uvedená teorie se potvrzuje zejména u po
hádek, fantasy a dobrodružných příběhů 
pro děti a mládež, kde se mladí čtenáři s ob
libou ztotožňují s Frodem Pytlíkem, Harry 
Potterem či Lukem Skywalkerem, s  jejich 
chováním i skutky, ale daleko více touží být 
s nimi součástí celého příběhu bez ohledu 
na to, že jde pouze o fikční svět.

Didaktický, pedagogický 
a psychologický potenciál 
příběhů

V předchozí části jsme popsali základ
ní stavební kameny příběhu a vyvo
dili závěry, že pevně daná struktura 

vyprávění a závěrečné rozuzlení jsou hlav
ními faktory zaujetí čtenářovy pozornosti, 

prostředkem k jeho angažovanosti v proce
su vyprávění. Neméně důležitou vlastností 
dobrého příběhu je pak vrstevnatost, jež 
spolu s harmonickým propojením dílčích 
vrstev tvoří jeho didaktický, pedagogický 
a motivační potenciál. T. Kubíček hovoří 
o  tzv. „organické jednotě narativu“ (Ku
bíček, 2007, s. 29), čímž vysvětluje, v čem 
tkví atraktivita a kouzlo příběhu. J. Hábl si 
pak také všímá specifické povahy člověka, 
také její vrstevnatosti, kterou přirovnává 
k  narativnímu žánru. K  psychologickým 
účinkům příběhu na lidskou osobnost pak 
doslova uvádí, že „člověk vystavený moci 
příběhu je bytost, která zakouší celistvou 
zkušenost, při níž myslí, cítí, věří, prožívá, 
identifikuje se, přijímá informace, hodnotí 
atd. Dobrý příběh je jedinečným útvarem 
lidského umění, dokáže zasahovat člověka 
v jeho celistvosti a proměňovat jej“ (Hábl, 
2013, s. 55). V této myšlence je podle našeho 
názoru obsažena nejen uspokojivá odpověď 
na otázky stran kouzelné a proměňující síly 
příběhů, ale i další přidaná hodnota, kterou 
je kognitivní a terapeutická funkce. 

Význam a role narace 
v jazykovém vzdělávání, 
facilitační, imaginační 
a rekonstrukční vlastnosti 
vyprávění 

V  kontextu jazykového vzdělávání 
mají příběhy již své nezastupitelné 
a neoddiskutovatelné místo. Mnozí 

lingvisté a pedagogové připomínají, že příbě
hy jsou „přirozeným nástrojem osvojování 
si mateřského jazyka a podobně přirozeně 
pomáhají v osvojování si cizího jazyka. Jsou 
důležitým zdrojem pro nová slova, vnímání 
intonace, gramatických struktur a reálného 
kontextu“ (Jursová Zacharová, 2011, s. 670). 
Jiní zdůrazňují, že vyprávění podněcuje lás
ku k jazyku, rozvíjí aktivní i pasivní slovní 
zásobu a podporuje kritické myšlení. Opo
menout nelze ani ověřený fakt, že příběhy 
rozvíjí kreativitu, mnohé motivují k psaní 
a vytváření narativů, vymýšlení vlastních 
příběhů, se kterými se osobnostně ztotož
ňují. B. Voráčová ve svém článku o story- 
tellingu píše, že díky storytellingu si po 
sluchač nepřímo rozvíjí svou slovní zásobu, 
aktivně pak představivost, a hlavně schop
nost vlastního úsudku. Storytelling jako 
umělecká disciplína a edukační prostředek 
je vybaven dostačující metodickou a didak
tickou základnou. A co je ještě důležitěj
ší, jeho využití ve školách je odzkoušeno 
s pozitivními výsledky v zahraničí.2 Kromě 
efektivního využívání narativních formátů 
ve výuce a vzdělávání stojí za pozornost 
transformace příběhů vlivem „dramatiza
ce“, která je obohacuje o četné divadelní 
techniky, scénické prostředky a tím příběhy 
aktualizuje a přibližuje reálnému životu. 

V procesu edukace pedagogové v  refe
renci k storytellingu připomínají, že poslech 
příběhů poskytuje odrazový můstek pro 

aktivní hru a kreativitu. Za povšimnutí stojí 
ještě jedna důležitá vlastnost – a tou je faci
litační povaha příběhů a vyprávění, jež reci
pientům (posluchačům, čtenářům, divákům) 
pomáhá lépe chápat souvislosti mezi infor
macemi v učební     ch mate 
riálech, propojovat vý
znamy a  poznatky do 
srozumitelného kontextu. 
Tím se vytváří podmínky 
pro zařazování příběhů 
do projektových a problé
mových forem výuky, což 
oceňují zastánci různých 
netradičních výukových 
metod. Pro některé kome
niology je to pak „voda na 
mlýn“ a  třeba citovaný J. 
Hábl jde s  implementací příběhů do výuky 
a  kurikula ještě hlouběji, když zavádí nový 
termín didaktická narativizace, tedy meto
dický princip (zjednodušeně „zpříběhova
tění“) pro dvojí užití příběhu v pedagogické 
praxi (Hábl, 2013, s. 67).

Praktická část

Ukázka aplikace literárních příběhů 
a narace v modelové hodině českého 
jazyka a  literatury u  cizojazyčných 
studentů 
V praktické části příspěvku představíme mo
delovou vyučovací hodinu českého jazyka 
s praktickou ukázkou aplikace literárních 
příběhů a vyprávění jako nástroje aktivního 

učení. Ukážeme si, jak pomocí cílené prá
ce s narativními texty efektivně předávat 
často nepopulární faktografické informace 
o prezentovaných dílech a jejich autorech, 
procvičovat různé gramatické a  lexikální 

jevy, objasňovat obtížněj
ší lexikální zásobu, rozví
jet samostatný verbální 
projev a díky doprovodné 
vizualizaci (přiřazování 
ilustračních obrázků k díl
čím příběhům podle spo
lečného motivu) aktivovat 
a rozvíjet imaginaci, která 
u žáků a studentů obecně 
zvyšuje schopnost zapama
tování a motivuje k dalšímu 
učení. Studenti se při čtení 

literárních příběhů a doplňování správných 
slov do neúplných větných celků učí hodno
tit a predikovat významově správné výrazy 
na základě kontextu, a tím posilují vlastní 
verbálnělogické myšlení. Při převyprávění 
literárních ukázek si pak díky těmto men
tálním úkonům snáze pamatují text a lépe si 
vybavují obtížnější výrazy či slovní spojení. 
Modelová hodina je určena pro studenty 
češtiny na jazykové úrovni B1 nebo B2 podle 
Společného evropského referenčního rámce.

Příspěvek se v teoretické rovině zabývá primárně didaktickým, pedagogickým 
a psychologickým potenciálem narativních metod, konkrétně vyprávěním literárních 
příběhů (anglicky storytelling), jako efektivních a facilitačních nástrojů ve výuce 
cizích jazyků. Osvětluje základní stavební kameny vyprávění, k nimž patří děj, 
osnova, zápletka a rozuzlení, ale také metanarativní konstrukty jako mimesis 
(nápodoba) nebo fikční světy, které jsou neméně důležité pro pochopení účinků 
formativního působení příběhů na emoční, kognitivní, morální a volní složku lidské 
osobnosti. 

DiDAKtiCKé 
ZKUŠENOSti 
A StUDiE

Příběhy 
a vyprávění jsou 
staré jako lidstvo 
samo.

V průběhu hodiny 
se rozvinula 
i diskuse na téma 
jasnovidectví, 
věštění 
a podobných 
parapsychologických
jevů.

ilustrační fotografie

6362

K
r

a
ji

n
y

 č
e

š
t

in
y

 č
. 

13
 /

 l
é

t
o

 2
0

2
1 

/ 
D

iD
a

K
t

iC
K

é
 Z

K
U

š
e

n
o

s
t

i 
a

 s
t

U
D

ie

https://clanky.rvp.cz/clanek/k/vypravovani/18053/STORYTELLING---UVOD-DO-VYPRAVENI-PRIBEHU.html/
https://clanky.rvp.cz/clanek/k/vypravovani/18053/STORYTELLING---UVOD-DO-VYPRAVENI-PRIBEHU.html/
https://clanky.rvp.cz/clanek/k/vypravovani/18053/STORYTELLING---UVOD-DO-VYPRAVENI-PRIBEHU.html/


Popis, cíle a průběh modelové vyučovací 
hodiny
Zahájení hodiny, organizační pokyny, časová 
dotace, pomůcky
V úvodu seznámíme studenty s náplní 
a  výukovým cílem hodiny, s  využitím 
powerpointové prezentace stručně 
představíme dva významné české spiso
vatele různých historických epoch, Karla 
Čapka a Aloise Jiráska, uvedeme základ
ní autobiografické údaje, stěžejní díla, 
literárněhistorický kontext jejich vzniku 
a případně další zajímavosti. Zdůrazníme, 
že oba autoři ve svých dílech preferovali 
slohový postup vyprávěcí, jehož charakte
ristické znaky osvětlíme v praktické čás
ti. Následně položíme studentům otázky, 
jaké příběhy v dětství a v dospívání s obli
bou četli, zda si z nich něco zapamatovali, 
co pro ně znamenaly. V této souvislosti 
zmíníme význam příběhů pro náš všed
ní život, učení, paměť a vybavování, ale 
i chápání některých životních rozhodnutí. 
Sdělíme informaci, že v praktické části 
budou pracovat s úryvky z literárních děl 
obou autorů, doplňovat do neúplných 
textů chybějící výrazy, současně s  tím 
procvičovat problematické morfologické 
kategorie, osvojovat si nové lexikální jed
notky, nezvyklé stylistické obraty, přiřa
zovat k ukázkám významově související 
obrázky a v závěru se pokusí příběhy sami 
co nejpřesněji převyprávět. Časová dota
ce vyučovací hodiny je 90 minut. 

Realizační fáze modelové vyučovací hodiny 
Po úvodní seznamovací a informační části 
uložíme studentům následující úkoly:
1. Přečtěte si pozorně úryvky z literárních 
děl Karla Čapka a Aloise Jiráska, pokuste 
se odpovědět, co mají společného povídky 
Jasnovidec a Libušino proroctví (viz přílohy 
č. 1, 2). Lektor reaguje na odpovědi, vysvětlí 
význam slov jasnovidectví a prorokování. 
Na tento bod je vymezen čas přibližně  
5 až 10 minut. 
2. Nyní si vyberte jednu ukázku (viz příloha 
č. 1, 2), pečlivě si ji přečtěte a pokuste se 
podle kontextu odvodit chybějící výrazy 
a doplnit je ve správném tvaru do vět. Jed
ná se o poměrně náročný úkol, proto je 
možné využívat slovníky a dotazovat se. Na 
tento úkol mají všichni přibližně 25 minut.
3. Poté lektor zkontroluje doplněné výrazy 
tak, že přečte kompletní ukázky z před
lohy a dotáže se, kolik studentů doplnilo 
a uhodlo správná slova. Při tom vysvětlíme 
také význam některých slov, pokud to bude 
potřeba. Vymezený čas je asi 20 minut.
4. Nyní se pokuste přiřadit ke všem čtyřem 
úryvkům obrázkové ilustrace (viz příloha  
č. 3), které s nimi logicky a obsahově sou
visí, jeden obrázek nebudete potřebovat. 
Stanovený čas na úlohu činí 3 až 5 minut.
5. Zkontrolujeme správné odpovědi a vy
zveme studenty, aby si ještě jednou přečetli 
své úryvky. Následuje výzva, aby se některý 
ze studentů pokusil text hlasitě a správně 
převyprávět. Nápomocná bývá celá skupina 

včetně lektora/pedagoga/učitele, vymezený 
čas je 20 minut.
6. Některé dosazované výrazy vypište samo
statně (vemte, obálce, nepodívá, písmu, hubu, 
bolelo, pisatele, trefí, poznal, fluidum, nejmlad-
ší, nejkrásnější, moudrá, přísný, Janowitz, Čech, 
Praha). Lektor procvičuje aktuální grama
tické kategorie podle potřeby a aktuálních 
výukových témat, například konjugaci slo
ves, vid, čas, tvoření imperativu, deklinaci 
substantiv, komparaci adjektiv, prepozice, 
expresivní výrazy, cizí slova, psaní velkých 
písmen u proprií (toponym, antroponym), 
čas je asi 15 minut.

Reflexe a shrnutí 
V závěru se dotážeme studentů, co si z mo
delové hodiny odnesli, co si o  autorech  
K. Čapkovi a  A. Jiráskovi vybavili, které 
ukázky se jim líbily a  jak se jim s příběhy 
pracovalo, co je překvapilo, která slova nebo 
slovní spojení pro ně byla nejasná nebo hůře 
zapamatovatelná.
 
Závěrečné zhodnocení vyučovací hodiny
V praktické části jsme popsali didaktickou 
ukázku modelové vyučovací hodiny čes
kého jazyka s využitím literárních příběhů 
jako nástrojů aktivního učení a efektivního 
vštěpování nových informací u  polských 
studentů bohemistiky jazykové úrovně B1 
i  B2. Hlavním přínosem didaktické práce 
s příběhem v kombinaci s vizualizací, do
plňováním, predikováním vhodných slov 
a  procvičováním gramatických kategorií 
byla nepochybně formální pestrost a  va 
riabilita prezentovaného výukového mate
riálu, která studenty zaujala spíš než strohý 
výklad spojený s opakováním a fixováním 
osvojené látky ve třetí fázi učení. S jistotou 
můžeme také říci, že úryvek z Čapkova Jas-

novidce skutečně zapůsobil jako motivační 
prvek a vzbudil u studentů zájem a otázky, jak 
celá povídka skončí a zda se skutečně jedná 
o grafologii. Díky tomu se poměrně svižně 
rozvinula i diskuse na téma jasnovidectví, 
věštění a podobných parapsychologických 
jevů. Přestože se nejedná o typickou ukázku 
ústního nebo digitálního storytellingu, pro
tože studenti ani vyučující nevymýšleli ani 
nevyprávěli vlastní příběhy, které by interak
tivně zapojovali do oboustranné komunikace, 
podařilo se díky vyprávění modifikovaných 
literárních příběhů aktivizovat pozornost celé 
skupiny a také iniciovat určité soutěžení, kdo 
odhadne víc požadovaných slov do neúplných 
textů. Dalším hmatatelným přínosem vyučo
vací hodiny s aplikací literárních příběhů bylo 
rozvíjení tzv. implicitního učení, které zahrnu
je např. klasické podmiňování, problémové 
učení, doplňování slov a je dlouhodobě velmi 
populární. Jeho výsledkem je posílení implicit
ní, nedeklarativní paměti (viz Baddeley, 1999, 
s. 99). K výslednému hodnocení efektivity 
modelové hodiny lze říci, že ti studenti, kteří 
si zvolili k doplňování a predikci slov Čapkovu 
povídku Jasnovidec, měli sice zpočátku obtíže 
s odhadem vhodných slov a jejich vštípením 
vzhledem k náročnosti textu a přítomnosti 
promluv v přímé řeči, ale po úspěšném dopl
nění několika sloves a substantiv a pochopení 
jejich významu (rukopis, státní zástupce, meto-
da, dopis) ukázku bez problémů převyprávěli 
s minimem chyb. Ti, kteří si naopak vybrali 
k  doplňování slov tři kratší úryvky z  díla  
A. Jiráska, měli zpočátku snadnější úlohu, ale 
později si při převyprávění literárních ukázek 
obtížněji vybavovali některé činy literárních 
postav. Podle našeho názoru to bylo zapří
činěno obsahovou pestrostí třech různých 
příběhů. Z dalšího pozorování a hodnocení 
výkonu také vyplynulo, že většina z aktivně 
zapojených studentů a studentek si děj pří
běhů a detaily vštípila rychleji a důkladněji, 
než kdyby se texty učili klasickým drilem, tedy 
memorováním. Na závěr jen doplníme me
todické doporučení, že popisovanou ukázku 
modelové vyučovací hodiny lze bez větších 
obtíží realizovat i v online formátu.

Příloha č. 1 

Jasnovidec 
(Karel Čapek)

„Víte, pane státní,“ kázal pan Janowitz, „mne 
tak lehko někdo nenapálí, nejsem přece na
darmo žid, no ne? Ale co dělá ten ………, 
to je prostě nad můj rozum. To není jen 
tak grafologie, to je já nevím co. Tak si to 
………………: Dáte mu něčí …………… v ne
zalepené ……………; on se na to písmo ani 
………………, jen strčí prsty do kuvéru a šátrá 
jimi po tom ……………; přitom takhle křiví 
………, jakoby ho něco ……….... A za chvíli 
vám začne povídat povahu toho ………………, 
ale tak vám – no, to byste mrkal. Navlas vám 
toho člověka ……………... Já mu dal do té 
obálky jeden …………… od starého Wein
berga; všecko ……………..., i to, že …………. 

cukrovku a že má udělat bankrot. Co tomu 
……………?“ „Nic,“ děl suše pan státní 
……………. „Možná, že starého Weinberga 
zná.“ „Ale vždyť on to ……………. ani neviděl,“ 
rozčiloval se pan ………………. „On říká, že 
každé písmo má své ……………. a to prý se 
dá docela přesně namáknout. On říká, že to 
je čistě ………………… úkaz, tak jako rádio. 
Pane státní, to není žádný švindl; on ten princ 
Karadagh za to nic ………………, to prý je moc 
stará ……………… z Baku, říkal mně jeden 
Rus. Ale co vám budu povídat, ……………. 
se na to podívat, on bude dnes ………………. 
u nás. To musíte přijít.“ „Poslouchejte, pane 
Janowitz,“ řekl pan ……………… zástupce, „to 
je všecko pěkné, ale ………………. já věřím 
jenom na padesát ………………, zvlášť když 
nevím, čím se …………; Rusům věřím ještě 
…………. a těmhle fakírům nejmíň; ale když 
to má býti ještě k tomu princ, pak už mu 
………………. zhola nic. Kde, říkáte, že se tomu 
naučil? Aha, v Persii. Dejte mně …………, pane 
Janowitz; celý Orient je humbuk.“ „Ale pane 
státní,“ ………………. se pan Janowitz, „on 
to ten mladík vykládá docela ………………; 
žádná kouzla, žádné ……………. síly, ale říkám 
vám, přesně vědecká……………“

Chybějící slova k doplnění: 
chlap, vemte, obálce, rukopis, nepodívá, pís-
mu, hubu, bolelo, pisatele, trefí, dopis, poznal, 
má, říkáte, zástupce, písmo, Janowitz, fluidum, 
fyzický, nebere, rodina, přijďte, večer, cizin-
cům, procent, živí, míň, nevěřím, pokoj, bránil, 
vědecky, tajemné, metoda 

Příloha č. 2

Staré pověsti české a moravské
(Alois Jirásek, adaptovaný text Lídy Holé) 

Praotec čech
Slované kdysi žili na území mezi řekami Vis
lou a Dněprem. Když mezi lidmi začaly hádky 
a boje o půdu a majetek, muž jménem Čech 
se rozhodl, že půjde hledat novou vlast. Svolal 
své lidi, sehnali ovce, krávy a kozy a vyšli na 
cestu. Cesta byla těžká a mnoho lidí umřelo. 
Po nějaké době došli do krásné krajiny. Za-
stavili se pod horou a odpočívali. Když ráno 
vycházelo slunce, vyšli Čech a jeho lidé na 
horu. Čech se podíval kolem a řekl: „Tohle je 
ta zaslíbená země plná ptáků a zvířat, mléka 
a medu. Tady budeme žít. Ale jak se ta země 
bude jmenovat?“ „Podle tebe, podle tebe!“ 
volali všichni. Čech políbil zemi, jejich novou 
vlast. Pak lidé udělali velký oheň a děkovali 
bohům. A od té doby se ta země jmenuje 
Čechy. Hora, na kterou praotec Čech podle 
legend vyšel, se jmenuje Říp. 

Libušino proroctví
Když Čech zemřel, stal se vládcem české 
země Krok. Měl tři dcery, jmenovaly se Kazi, 
Teta a Libuše. Nejmladší a nejkrásnější byla 
Libuše. Byla moudrá a spravedlivá, a proto 
po smrti otce začala vládnout. Její sídlo bylo 
na Vyšehradě. Libuše uměla prorokovat – 
viděla, co se stane v budoucnosti. Jednou 

večer stála na Vyšehradě na skále nad řekou 
Vltavou a dívala se do krajiny. Prorokova
la: „Vidím veliké město! Jeho sláva se bude 
dotýkat hvězd. Jděte do lesa na Strahově. 
Uvidíte tam člověka, který tesá práh domu. 
Na tom místě postavíte hrad, který nazvete 
Praha. Město Praha bude známé po celém 
světě. Každý před ním skloní hlavu, jako  
každý musí sklonit hlavu na prahu dveří.“ 
Jak Libuše řekla, tak se stalo. 

Libuše a Přemysl
Jednou k Libuši přišli dva muži, kteří se hádali 
o majetek. Libuše rozhodla spravedlivě, ale 
muž, který prohrál, křičel: „Běda mužům, kte
rým žena vládne! Ženy mají dlouhé vlasy, ale 
krátký rozum!“ Libuše řekla: „Jsem žena a jako 
žena se chovám. Ale budete mít, co chcete: 
přísného vládce. Můj kůň vás dovede do ves-
nice Stadice. Tam uvidíte muže, který orá pole. 
Jmenuje se Přemysl. To je můj budoucí manžel 
a váš nový vládce!“ Její lidé šli do Stadic a tam 
našli muže, o kterém mluvila. A tak podle le
gendy začal v české zemi vládnout mocný rod, 
Přemyslovci. Poslední žena z tohoto rodu byla 
Eliška Přemyslovna, matka slavného českého 
krále a římského císaře Karla IV. 
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1 Příklady: DuoCards, AnkiDroid, Lexilize Flashcards. jde o aplikace, kde si uživatel sám volí slovní zásobu, kte-

rou si chce osvojit. část slovíček může převzít z předem daného korpusu, jiná opíše ze slovníků apod. aplikace 

napodobují procvičování s papírovými kartičkami, které mají na jedné straně výraz ve výchozím jazyce a na 

druhé straně výraz v jazyce cílovém. 

2 např. Czech Grammar od firmy eductify.

3 K výběru aplikací pro účely tohoto příspěvku: Podle údajů v obchodech Play Store (Google) a appStore (apple) 

jsou třemi nejpoužívanějšími aplikacemi, které splňují výše uvedené charakteristiky, Duolingo (cca 300 mil. uživatelů), 

Mondly (více než 60 mil. uživatelů) a Memrise (více než 50 mil. uživatelů). Všechny tři aplikace mají průměrné hodnocení 

aspoň 4,6 z 5 (všechny tři dosáhly 4,6 bodů z 5 v Play Store; v appStore vykazují Mondly a Memrise 4,8 a Duolingo 4,7). 

Duolingo je nejčastěji hodnocená aplikace (10 798 544 hodnocení v Play Store, 22 756 hodnocení v appStore). Memrise 

byla v Play Store bodována 1 387 518 uživateli, v appStore 2 304; u Mondly to je 453 648 hodnocení v Play Store ku  

2 274 hodnocením v appStore. jelikož Memrise nenabízí kurz češtiny, nebude předmětem dalšího výkladu. Ze stejného 

důvodu budeme ignorovat i programy Altissia, Babbel a Busuu. Všechny údaje se vztahují k datu 5. 4. 2021, 22:00. 

aplikací Duolingo se zabývají dvě bakalářské práce (Garbárová, 2019; Sugimura, 2016), ale nevěnují se jí z hlediska čCj. 

4 Mezi uživateli angličtiny jako zprostředkovacího jazyka je největší zájem o španělštinu (28,2 mil.  

k 5. 4. 2021, 22:00). 31,4 milionů uživatelů se učí (nebo začalo učit) anglicky se španělštinou jako zprostřed-

kovacím jazykem. 904 000 uživatelů se učí anglicky s češtinou jako zprostředkovacím jazykem. je třeba 

uvést, že stačí zkusmé absolvování jediné lekce, aby se uživatel stal součástí statistik, a vystoupit z kurzu 

není bez zrušení uživatelského účtu možné. Počet uživatelů zapsaných do kurzu tedy nemusí odpovídat 

počtu lidí, kteří se daný jazyk skutečně učí.

5 Úmyslně nepoužíváme výraz „rodilý mluvčí“, protože výběr zprostředkovacího jazyka v Duolingu je mnohdy 

dán omezenou nabídkou: např. pro slovenské mluvčí, kteří se učí anglicky, se nabízí využití češtiny, protože 

slovenská mutace neexistuje.

6 V nabídce jsou i  jazyky s malým množstvím mluvčích, např. skotská gaelština, velština/kymerština 

a jidiš. Zastoupeny jsou latina a esperanto a také fiktivní jazyky z oblasti popkultury (vysoká valyrijština, 

klingonština). V krátkých reklamních textech, kterými aplikace prokládá jednotlivé lekce, čteme tvrzení, že 

se Duolingo podílí na záchraně menších jazyků, jako je např. havajština a navažština, že „irštinu s Duolingem 

studuje více lidí, než kolik je irských rodilých mluvčích“, a že „Duolingo využívá dvakrát více američanů, než 

kolik jich navštěvuje americký školní systém“.

7 totéž platí také např. o kurzu maďarštiny, který byl donedávna v testovacím režimu.

8 rozsah článku nedovoluje představit celý přehled, který jsme vypracovali jako uživatelé Duolinga a jejž 

využíváme v následující analýze. Přehled obsahuje seznam lekcí a přepisy jednotlivých cvičení s označením 

formátů umožňující posoudit tematickou, lexikální a gramatickou progresi a poskytuje informace o skladbě 

lekcí a konkrétním jazykovém materiálu. tento dokument je možné poskytnout zájemcům. 

Chtěli bychom dodat, že prezentovaná analýza kurzu češtiny vychází z konkrétní uživatelské zkušenosti; struktura 

lekcí a jazykový materiál se mohou lišit od zkušeností jiných uživatelů.

„Františku, proč jíte  
psy a kočky?“ 
Klady a zápory aplikací Duolingo 
a Mondly při studiu češtiny jako 
cizího jazyka
Ctirad Sedlák / lektorát Lipsko, Německo

Na druhou stranu narůstá tzv. digi
tální únava (mluví se o Zoom fati-
gue), u  někoho dokonce vznikají 

zdravotní problémy, na straně studentů 
mnohdy klesá motivace i  koncentrace, 
na straně vyučujících nelze vyloučit po
chybnosti o dlouhodobé efektivitě online 
výuky. Každý nový nástroj, který by mohl 
distanční vyučování zpestřit, má poten  
ciál působit proti uvedeným nežádoucím 
jevům: narušovat monotonii, zapojovat 
více smyslů a komunikačních kanálů, a tak 
v kombinaci s dalšími nástroji kompenzovat 
nižší soustředěnost studentů zaměřením 
jejich pozornosti na větší množství různo
rodých aktivit.

Lze předpokládat, že i v době po koro
naviru budou zkušenosti s novými meto
dami, médii a  platformami ve výuce dále 
zhodnocovány, např. v  konceptu blended 
learning, jenž se začal rozšiřovat už před 
pandemií (srov. PalandRiedmüller et al., 
2016) a jehož obliba po pandemii pravdě
podobně ještě vzroste. 

V tomto příspěvku bychom chtěli před
stavit jeden typ online nástrojů využíva
ných při studiu cizích jazyků, především 
při samostudiu: aplikace, které neslouží jen 
jako sbírka opakovacích cvičení1 nebo více 
či méně interaktivních ilustrací gramatic
kých pravidel2, nýbrž vedou své uživatele 
lineárně a  snaží se rozvíjet všechny jazy
kové kompetence tak, že můžeme mluvit 
o  jazykových kurzech sui generis. Roz

díl oproti skutečným jazykovým kurzům 
spočívá a)  v  absenci vyučujícího, b) s  tím 
související automatizované zpětné vazbě,  
c) v plně digitalizovaném způsobu práce, d) 
ve svobodném  časovém 
rozvrhu, který je zcela 
v  rukou uživatele. Hlavní 
rozdíl oproti online nástro
jům typu flashcards aj. (viz 
pozn. 1 a 2) spočívá v tom, 
že student je aplikací „ve
den“, učivo je mu dávkováno, je testován po
mocí materiálu, který je předem daný a pro 
všechny stejný; uživatel si nevytváří vlastní 
korpus slovní zásoby a gramatiky, nemá zod
povědnost za výběr témat ani za lexikální 
a gramatickou progresi.

Jak ale konkrétně vypadá tato progre
se? Jsou všechny jazykové kompetence 
dostatečně rozvíjeny? Je koncepce kur
zu dostatečně zaměřena na komunikaci? 

A  jakým způsobem se 
aplikace vypořádává s  vir 
tuálním prostředím? A další 
otázky: Je možné tyto apli
kace využít i  jako doplněk 
výuky ve skupině? Případně, 
můžou lektoři tyto nástroje 

nabídnout studentům pro procvičování jazy
kových dovedností v jejich volném čase? Na 
co by učitelé měli studenty připravit?

Při hledání odpovědí zaměříme pozor
nost na aplikaci Duolingo, která je mezi jí po
dobnými daleko nejpoužívanější, srovnáme 

ji s konkurenční aplikací Mondly3 a pokusí
me se formulovat vhodná doporučení a vý
hrady pro všechny, kdo budou chtít prezen
tované výukové programy vyzkoušet.

Duolingo obecně

Duolingo v současnosti nabízí kurzy 
37 jazyků, vždy se zprostředkovacím 
jazykem, jímž může být pro všechny 

kurzy angličtina, a naopak angličtinu lze 
studovat pomocí ostatních 36 jazyků.4

Ostatní kombinace jsou omezené; např. 
pro uživatele češtiny jako zprostředkovacího 
jazyka5 je k dispozici pouze angličtina a kurz 
češtiny existuje také jen v angličtině. Někte
ré kurzy jsou přístupné v testovacím režimu 
a jiné teprve vznikají. Dá se tedy očekávat, že 
nabídka se bude postupem času rozšiřovat.6

Jazykové kurzy se skládají z  několika 
desítek lekcí, definovaných tematicky nebo 
gramaticky, a každá lekce obsahuje několik 
úrovní (nejčastěji pět), každá úroveň sestá
vá z několika cvičení (obvykle 3–9). Jednotli
vá cvičení jsou poměrně krátká, dají se projít 
za několik minut. Po dokončení určité lekce 
nebo někdy jen úrovně jsou odemknuty dal
ší lekce. Je možné pracovat s  několika lek
cemi zároveň. Pokročilejší studenti mohou 
na začátku kurzu vyplnit rozřazovací test 
(velmi krátký, proto jen s přibližnou validi
tou), nebo se posunout na vyšší úroveň, 
pokud v  průběhu kurzu úspěšně absolvují 
tzv. checkpoint. V kurzu češtiny je takových 
kontrolních bodů šest, včetně závěrečného.

Kurzy jsou koncipovány velmi odlišně. 
Obecně lze říci, že „velké“ jazyky mají kurzy 
dosti propracované, s  vysokou variabilitou 
formátů cvičení, se zřetelným zaměřením na 
komunikaci, rozvíjející (v mezích technických 
možností) receptivní i produktivní kompeten
ce (mluvení zaostává, ale je poskytován as
poň trénink výslovnosti), a progrese učiva je 
promyšlená. Lekce jsou primárně zaměřeny 
na komunikační situace. Ke kurzům se přidru
žují dodatkové materiály: „tipy“ před lekcemi 
se stručným, snadno srozumitelným shrnu
tím gramatických jevů, příběhy namluvené 
autentickými hlasy (včetně dětí) a vycháze
jící z běžných životních situací; podcasty na 
témata typická pro dané jazykové prostředí. 
U „menších“ jazyků je situace jiná. Jsou patr
né velké rozdíly v gramatické progresi, v ob
jemu učiva představovaného v  jednotlivých 
lekcích, ve využívání různých formátů cvičení. 
Zatímco např. ukrajinština postupuje velmi 
pomalu, od skutečně základních výrazů a nej
jednodušších větných vzorců (samozřejmě je 
věnován čas i  osvojení písma a  výslovnosti 
grafémů), český kurz od počátku zahlcuje 
studenty přemírou gramatiky a řídí se nejas
nou představou o lexikální a gramatické pro
gresi. Skladba cvičení je monotónní, jde hlav
ně o překlad, výslovnost se netrénuje a vztah 
jazykového materiálu ke komunikačním situ
acím je nejasný. V mobilní verzi chybí „tipy“ 
před lekcemi,7 ve verzi určené počítačům 
(desktopové verzi) jsou naopak přebujelé, 
málo srozumitelné a nedostatečně vztažené 

k  cvičením, která následují. Ke konkrétním 
výtkám se dostaneme později, nyní ještě zů
staneme u celkové struktury kurzu.8

Kurz češtiny v Duolingo

Kurz češtiny je tvořen šesti úseky, 
zakončenými kontrolními body, 
které namátkově testují osvojení 

učiva celého předcházejícího úseku. První 

úsek se skládá z 8 lekcí, ostatní jsou při
bližně dvakrát delší (15, 14, 17, 14 a 16 lekcí). 
Porovnámeli, jak jsou lekce definovány, 
zjistíme, že v prvním úseku jednoznač
ně převažují gramaticky zaměřené lekce 
(Masculine, Feminine, Neuter, To be Sg., To 
be Pl., Questions 1, Plural) nad jedinou lekcí 
zaměřenou komunikačně (Hello!). V dal
ších pěti úsecích je poměr vyváženější, ale 
gramaticky orientované lekce jsou stále 
zastoupeny v míře příliš vysoké, než aby 

V době, kdy na mnoha univerzitách již rok probíhá distanční výuka a v každé zemi se 
střídají těžší a lehčí formy lockdownu, jsou studenti zákonitě ochuzeni o přirozený 
kontakt se spolužáky, učiteli, a v případě filologických oborů také o kontakt 
s prostředím, jehož jazyk studují. Online vyučování dokáže do jisté míry nahradit 
klasickou výuku, v některých ohledech ji – v optimálních podmínkách a při vhodně 
zvolených metodách – i předčí. 

Každý nový online 
nástroj má potenciál 
působit proti 
monotonii výuky.

ilustrační fotografie
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bylo možné mluvit o výuce komunikační 
metodou. Celkem lze v  těchto úsecích 
identifikovat 35 lekcí vztažených primár
ně ke komunikačním situacím a 41 lekcí 
definovaných metajazykově a zaměřených 
primárně na gramatické jevy. Ve druhém 
úseku se nachází pět tematických lekcí 
(Food, Animals, Colors, Family 1, Clothing) 
proti deseti gramatickým. Tento poměr 
je nevhodný v úvodní fázi učení, v níž by 
měl být skromný repertoár studentů co 
nejvíce využíván pro komunikaci, jakkoli 
jednoduchou, neboť při přemíře abstrakt
ních drilových cvičení snadno pohasne 
motivace k dalšímu učení. 

K  tomu se přidružuje monotónní ráz 
jednotlivých formátů cvičení. V kurzu češ
tiny se opakují tyto typy:
1)  překlad z češtiny do angličtiny pomocí 

„dlaždic“ se slovy (psaný text a nahráv
ka);

2)  přepis české nahrávky pomocí „dlaždic“ 
(možnost zpomalení nahrávky);

3)  výběr správného českého překladu ang 
lické věty (bez audia; jedna správná 
odpověď a dva distraktory, které jsou 
jen nahodilými negramatickými sledy 
českých slov);

4)  překlad z angličtiny do češtiny pomocí 
„dlaždic“ (bez audia; hlas opakuje vybra
ná slova na „dlaždicích“);

5)  překlad z angličtiny do češtiny pomocí 
klávesnice (bez nápovědy);

6)  překlad z češtiny do angličtiny pomocí 
klávesnice (psaný text a nahrávka);

7)  doplnění vhodného českého výrazu do 
věty pomocí klávesnice (bez nápovědy);

8)  výběr českého ekvivalentu z „kartiček“ 
s obrázky (nahrávka opakuje zvolený 
výraz; tři distraktory, jazykově správné);

9)  doplnění vhodného českého výrazu do 
věty (výběr z možností).

Rozdělímeli tyto formáty podle toho, zda 
se více zaměřují na trénink recepce či pro
dukce, zjistíme, že formáty 1, 2, 6 a do jisté 
míry 8 a 9 jsou zaměřeny receptivně a for
máty 3, 5, 7 a do jisté míry 4 spíše produk
tivně. Poměr receptivních a produktivních 
aktivit se mění od první po pátou úroveň, 
ale vždy jde o kombinaci obou typů; na 
první úrovni převažuje formát 1 a v druhé 
polovině cvičení jsou zapojovány formáty 
3 a 4 (překlad do češtiny je považován za 
těžší aktivitu a cvičení jím zpravidla končí), 
na dalších úrovních se stále častěji vysky
tují formáty 5 a 6, na poslední úrovni už 
se prakticky střídají jen ony, s občasným 
výskytem formátu 7.

Srovnání s jedním z více propracovaných 
kurzů (francouzštinou) ukazuje, že Duolingo 
je schopno mnohem větší rozmanitosti. 
V  kurzu češtiny zcela chybí tyto formáty, 
běžně se vyskytující v kurzu francouzštiny:
•	 	označení	1–2	slabik	z nahrávky	jako	tré

nink výslovnosti (čtyři možnosti);
•	 	nahrání	slova	nebo	věty	jako	trénink	vý

slovnosti (automatická zpětná vazba);
•		doplnění	1–2	vhodných	výrazů	do	věty	

podle kontextu daného obrázkem;

•	 	doplnění	správné	koncovky	pomocí	„sta
vebních kamenů“ (2–3 možnosti);
•	 	doplnění	správné	koncovky	zpaměti	po

mocí klávesnice;
•		poslech	krátkého	textu	(2–4	věty),	zod

povězení otázky (tři možnosti, všechny 
gramaticky správné a týkající se tématu);
•		četba	krátkého	textu	(2–4	věty,	dopro

vozeno nahrávkou), zodpovězení otázky 
(tři možnosti, všechny gramaticky správné 
a týkající se tématu);
•		opakovací	drilová	cvičení	ke	gramatice	

(kratší než běžné lekce), včetně dopl
ňování gramatických forem do tabulek 
s daným paradigmatem;
•	 	krátké	poslechové	texty	s úkoly	(uzavřené	

otázky k textu, dokončení repliky, doplnění 
chybějícího slova, spojování slov s anglic
kými ekvivalenty);
•	 	kontrolní	body	sestávající	z úkolů	s výraz

ným komunikativním cílem: porozumění 
čtenému i slyšenému textu, krátká textová 
produkce.

Kurz francouzštiny, zahrnující devatenáct 
výše uvedených typů cvičení, rozvíjí – 
v mezích technických podmínek – všechny 
základní jazykové kompetence. Mluvení 
je sice omezeno na nácvik výslovnosti 
a zběhlosti, psaní se procvičuje s nižší fre
kvencí a jen pomocí textů 
o několika větách, ale i tak 
je zapojeno více smyslů, 
student je veden k tomu, 
aby používal svůj hlas, 
a díky rozmanitosti učeb
ních postupů je udržován 
ve větší aktivitě. Kurz češti
ny naproti tomu vyhrazuje 
příliš mnoho prostoru pře
kladovým cvičením; student tráví praktic
ky veškerý čas tím, že převádí izolované 
věty z jednoho jazyka do druhého, aniž by 
jeho činnost byla jakkoli ozvláštněna nebo 
vztažena ke konkrétní komunikační situaci. 

Nedostatečná účelnost překladové 
metody je umocněna bizarním charakte
rem prezentovaného jazykového materiá
lu. Problém nespočívá v občasných poku
sech o vtip. Naopak, neočekávaný a někdy 
i  černý humor některých vět lze snad 
chápat jako snahu o  osvěžení narůstající 
jednotvárnosti: „Jeden manžel úplně stačí. 
Když byla Kateřina malá, zničila dva klaví
ry. Půl litru je můj oblíbený objem. Zatímco 
František spí, jeho manželka pláče. Někte
ré postavy v jeho románu umřely dvakrát. 
Na tyhle volby bych rád zapomněl. On 
je tady bez kalhot? Nás už holou rukou 
vyšetřovat nebude!“; a  nezapomenutel
ný příklad z  jedné lekce pro začátečníky: 
„Františku, proč jíte psy a kočky?“

Problematičnost výběru jazykové
ho materiálu se projevuje především ve 
větách, které se nesnaží o  vtipnost (byť 
mohou na rodilého mluvčího působit ko
micky díky nečekaným asociacím) a  které 
jsou sice jazykově správné, ale při napros
tém nedostatku kontextu jsou vlastně zce
la nepoužitelné: „Jsem malá modrá věc.“

Tento nedostatek souvisí s  formalistic
kým přístupem k  jazykovému materiálu. 
Každé cvičení obsahuje řadu vět (zpravi
dla 7–20), které spojuje určitý gramatický 
jev nebo téma. Mezi větami ale není žádný 
vztah. V rámci téhož cvičení se mnohdy vy
skytnou otázka a vhodná odpověď, ale jsou 
zařazeny izolovaně, tedy jako dvě samo
statné věty, ne jako dvě repliky ve fiktivním 
rozhovoru. Věty v první osobě jsou čteny 
ženským nebo mužským hlasem zcela bez 
ohledu na obsah. Ženský hlas čte např.: 
„A teď jsme muži!“ Mnohé věty jsou elip
tické: chybí v nich např. substantivum, ke 
kterému se vztahuje adjektivum, chybí vy
jádřený podmět („Ne, nejsou vysocí.“), chy
bí verbum finitum („O které knize?“). Tyto 
věty jsou jazykově správné, ale bez kon
textu jsou příliš vágní. Často navíc obsa
hují méně frekventované formy vycházející 
z hypotetické situace, která není studento
vi nastíněna. Věty tak nemají zřejmé využi
tí: „Jsou vysoká?“ Ano, můžeme si předsta
vit situaci, v níž jeden účastník komunikace 
uvádí výraz v  plurálu neutra a  druhý re 
aguje otázkou, aniž by výraz opakoval. Je 
snad ale úkolem uživatele si krkolomně do
mýšlet vhodný situační kontext – a  to na 
začátku kurzu, kdy ještě nemá zafixovány 
gramatické formy, jejichž bezchybné ovlád

nutí je nutné pro domyšlení 
správného kontextu? Stu
dent se nachází v bludném 
kruhu. Aby správně pocho
pil smysl věty, musí správně 
pochopit její stavbu. Aby 
pochopil její stavbu, musí 
být schopen si představit 
situaci, v  níž taková věta 
dává smysl… Tím spíše, že 

u  citovaného příkladu jde o  gramatickou 
formu shodnou s  jinou, používanější gra
matickou formou. Student se právem bude 
ptát: proč ne „Je vysoká“, když „vysoká“ 
je přece ženská forma adjektiva „vysoký“ 
v singuláru…?

Tím se dostáváme k dalšímu nedostat
ku: hromadění gramatických jevů na ma
lém prostoru několika úvodních lekcí. Po
hled na přepis (viz pozn. 8) nám ukazuje, 
že hned druhá, třetí a čtvrtá lekce studen
ty vybízejí, aby pochopili několik principů 
české flektivní gramatiky najednou. (A na
víc, jak už bylo řečeno, tyto informace 
nejsou vztaženy k  žádné životní situaci.) 
Máme tu všechny gramatické rody včetně 
životného maskulina, adjektivní koncovky 
(vzor „mladý“ i  „jarní“ najednou), ukazo
vací zájmeno „ten“, a  v  neposlední řadě 
problém převodu/vynechávání anglických 
členů. Následují dvě lekce věnované slove
su „být“ (žádné jiné sloveso není předsta
veno, pominemeli formalizované formule 
typu „děkuji“ v první lekci), tzn. konjugace 
v přítomném čase, negace („není“), osob
ní zájmena a použití adjektiva jako predi
kátu, opět vše najednou. Následující dvě 
lekce se zaměřují na otázky a  plurál. Ve 
cvičeních se vyskytují věty s  korelátem 
„to“ a v plurálových formách student musí 

pochopit hláskové alternace („vysoký/vy
socí“, „dobrý/dobří“). Toto množství gra
matiky je představeno na extrémně ome
zeném slovním materiálu.

Slovní zásoba úvodních lekcí není při
měřená. Slovíček je málo, a  na druhou 
stranu jsou uživatelům k osvojení překlá
dána slova v dané fázi ne zcela podstatná: 
„hrad“, „stroj“, „zvíře“, „poslední“, nebo 
knižní: „hoch“, „automobil“, „veliký“… Lze 
vytušit, že roli ve výběru některých sloví
ček mohly hrát ustálené české deklinační 
vzory, ale tím není možné obhájit přítom
nost slov s komplikovaným paradigmatem 
jako „děvče“. Za značný nedostatek je 
možné považovat přetížení skromné slov
ní zásoby zbytečnými synonymy: tři výrazy 
pro „girl“ („holka“, „dívka“, „děvče“); tři vý
razy pro „boy“ („kluk“, „chlapec“, „hoch“); 
dva výrazy pro „car“ („auto“, „automobil“); 
dva výrazy pro „machine“ („stroj“ a „maši
na“); současné používání adjektiv „velký“ 
a „veliký“ jako dvou samostatných lexémů; 
matoucí nedostatek rozlišení u  adjektiv 
„další“ a  „jiný“ (střídavě překládány jako 
„another“, „different“, „additional“). Ne
praktické je současné uvedení slov „stroj“ 
a „strom“, u nichž hrozí záměna.

V  dalším úseku, který stále odpovídá 
začátečnické fázi, se student má naučit 
slova jako „liška“ a  „medvěd“, a  přitom 
mu stále chybí základní slovní zásoba. 
V  druhém kontrolním bodě má student 
např. přeložit věty: „Hledáte mou kozu?“ 
a  „Slyšíme moje prase.“ Bizarních vět 
tematizujících domácí zvířectvo je více: 
„Zase počítáš ovce? Hledáme velkého 
osla a  velký stroj.“ Lze spekulovat, zda 
v prvním příkladu došlo k chybě ve frazé
mu „počítat ovečky“ a v druhém příkladu 
bylo záměrem osvětlit rozdíl mezi život
ným a neživotným maskulinem.

Formalismus při výstavbě cvičných vět 
vede i k tomu, že některé věty prostě ne
dávají jiný smysl než gramatický: „Jsou to 
města.“ V jaké situaci by taková věta mohla 
zaznít? „Ti kluci nejsou noví.“ Naštěstí ta
kových vět moc není. Obecně je jazykový 
materiál v  Duolingu (při všech uvedených 
výhradách ohledně jeho funkčnosti a s vý
jimkou distraktorů ve formátu 3) bezchyb
ný. Jen místy můžeme vytknout stylistický 
nesoulad („mohou“ a „mašina“ v téže větě).

Poslední kritická výhrada k  jazykovému 
materiálu se týká slovosledu. Při pohledu 
na příklady je jasné, že nejde o detail, nýbrž 
o hlubší problém: „Velký nejsi. Jejich jména 
si pamatovat nepotřebujeme. Na nádražích 
se bojíme myší. Já to ale nožem udělat ne 
umím!“ V  těchto příkladech se spojují 
všechny výše nastíněné problémy. Z formál
ního hlediska jde o správně utvořené české 
věty; znějí dokonce zcela přirozeně. Jak má 
však student (začátečník nebo mírně pokro
čilý) dospět k  větám takto formulovaným, 
když mu není poskytnut žádný kontext? 
Osvojení tohoto slovosledu vyžaduje vel
mi dobré porozumění českému aktuálnímu 
členění větnému, které nelze očekávat od 
začátečníka ani mírně pokročilého. Zároveň 

je odváděna pozornost od procvičovaného 
jevu. Pokud si uživatel úskalí spojená se slo
vosledem uvědomí (např. po vyhodnocení 
přeložené věty, když se na obrazovce objeví 
odlišné řešení s příznakovým slovosledem), 
může opět dojít k zahlcení pozornosti příliš 
mnoha požadavky najednou, podobně jako 
v případě úvodních lekcí, v nichž byly i krát
ké dvou a tříslovné věty přesyceny novými, 
nezafixovanými gramatickými jevy.

Duolingo = škola hrou 

Už letmé seznámení s aplikací na
značuje, že pozornost je v Duolingu 
udržována i rozptylována ergono

mií uživatelského rozhraní a propojením 
studenta s  komunitou uživatelů. Tento 
postřeh se už netýká češtiny nebo které
hokoli konkrétního jazyka, nýbrž vlastností 
aplikace jako takové. I při vší infantilnosti 
grafiky, doprovodných figurek, cvičných 
vět, příběhů apod. je to velmi vyspělá 
aplikace s širokým zázemím. Miliony lidí 
komunikují v diskusním fóru, učitelé mo
hou vytvářet virtuální třídy a zadávat svým 
studentům úkoly (ze zásob standardních 
kurzů, bez možnosti úprav), u větších ja
zyků existuje nabídka podcastů na kulturní 
a společenská témata, Duolingo dokonce 
nabízí placenou certifikovanou zkoušku 
z angličtiny a získaný certifikát je uznáván 
některými školami a univerzitami. 

Aplikace funguje online (uživatelé si ne
stahují do svých zařízení obsah k práci off
line), a přesto nemívá příliš často výpadky. 
Propojení mobilní a  desktopové verze je 
bezchybné: lekce absolvovaná na jednom 
zařízení je okamžitě za
znamenána i  na ostatních 
zařízeních téhož uživatele. 
Duolingo  nepředepisuje, 
jakým způsobem uživatel 
pracuje se svým zařízením: 
všechna „tlačítka“ a „kolon
ky“, které jsou zobrazené 
u dané cvičné věty, je mož
né ovládat myší, klávesnicí, 
dotykem. Systém je detail
ně propracován tak, aby 
uživatele nezdržoval, neodváděl jeho pozor
nost od jazyka k  problémům technického 
rázu. Příklad: u cvičení typu 2 nebo 4 (výběr 
„dlaždic“ se slovy, která je třeba správně se
řadit) lze místo najíždění a klikání myší psát 
na klávesnici a  počáteční písmena každé 
„dlaždice“ automaticky zařadí daný výraz za 
předchozí, již zařazený. V  mobilní verzi se 
dá značného zrychlení dosáhnout pomocí 
funkce autokorektury a kontextové predik
ce. To vše činí aplikaci uživatelsky příjemnou 
a podporuje vytrvalost.

Odvrácenou stránkou je přílišné zamě
ření Duolinga na sbírání bodů. Uživatelé 
se mezi sebou mohou srovnávat, dostá
vají odměny za počet absolvovaných lekcí 
apod. Systém je uzpůsoben tak, aby uži
vatele udržel zaujaté spíše narůstajícím 
bodovým hodnocením než úspěchy ve 
skutečném zvládnutí jazyka. Jistě, prvky 
gamifikace mohou u studentů podporovat 
motivaci pokračovat v kurzu. Aplikace však 
uplatňuje jiný režim odměňování v mobilní 
verzi a jiný v desktopové verzi, a tím odvádí 
pozornost od toho, co má být smyslem ak
tivity v kurzu, směrem k čisté soutěživos
ti. Máli se uživatel rozhodnout, zda udělá 
dané cvičení na počítači, nebo v mobilním 
telefonu, měl by se řídit jazykovými a ergo
nomickými faktory, ne rozdíly v  bodovém 
hodnocení. Vůdčí myšlenka, která zůstává 
v našem povědomí, zatímco se máme sou
středit na jazykové cvičení, by neměla být: 
„Jak to mám udělat, abych za to dostal co 
nejvíc bodů?“ Jestliže Duolingo arbitrárně 
(a podle stížností v diskusním fóru i nepo
chopitelně) rozhodlo, že za totéž cvičení 
v mobilní verzi dostanete 2,5krát více bodů 
než na počítači, kolik uživatelů upřednost
ňujících desktopovou verzi odolá pokušení 
větší „odměny“ jen proto, aby mohli pro
cvičovat tak, jak jim to vyhovuje? Řešením 
je ignorování herního elementu aplikace 
a procvičování jazyka jen pro radost z po
kroku v osvojování jazyka.9

Důležitějším faktorem ovlivňují
cím soustředěnost studenta je for
mát některých cvičení. Lze pozorovat 
tři zásadní problémy: 1) Ve formátech  
2 a 4 (výběr z „dlaždic“) jsou cvičné věty 
někdy zbytečně dlouhé a  obsahují pasá

že, které nejsou nutné pro 
procvičení daného jevu 
(ani pro pochopení kon
textu, protože ten není 
dán). Výběr z  „dlaždic“ je 
aktivita, která může být na 
procvičovaných úrovních 
přínosná jenom při urči
tém počtu poskytnutých 
možností. Vybírat ze čtyř, 
šesti nebo osmi dlaždic je 
snadné, protože všechny 

možnosti je možné obsáhnout jedním po
hledem. Pokud je však možností patnáct 
nebo dvacet (a buď některé z nich slouží 
jako distraktory, nebo je věta tak dlouhá, 
že student musí správně seřadit všechny 
„dlaždice“), pak už není testována jazyková 
znalost či dovednost, ale pouze schopnost 
očí vyhledat něco, co už dávno proběhlo 
myslí. 2) Ve formátu 3 jsou k jedné správ
né odpovědi přidány dva nesmyslné dis 
traktory (např. k větě „To nejsou malá zví
řata“ nesprávné možnosti „To rodiny malí 

Uživatelé Duolinga 
se mezi sebou 
mohou srovnávat, 
dostávají 
odměny za počet 
absolvovaných 
lekcí.

V aplikaci Duolingo 
se studenti mohou 
setkat s překladem 
poměrně bizarního 
jazykového 
materiálu.

9 Prvky gamifikace v Duolingu by si zasloužily preciznější rozbor, ale rámec tohoto příspěvku by tím byl 

překročen. Dodáme, že Duolingo získává příjmy nejen z placené verze (kde lidé neztrácejí „životy“ za chybné 

odpovědi), ale také z reklam, které přehrává po každé absolvované lekci. Sbírání bodů tedy zřejmě udržuje 

uživatele před displejem/monitorem nejen v zájmu jejich pokroků v kurzu, ale také v zájmu zadavatelů reklam.
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živočíšci“ a „Zvířátka zub“). Lze diskutovat 
o  smysluplnosti využívání negramatic
kých vět vůbec. Formát je však nevhodný 
proto, že distraktory neobsahují žádný 
jazykový materiál, který by přiměl stu
denta zamyslet se a  porovnat jednotlivé 
možnosti. Správná možnost je okamžitě 
odhadnuta. Není tedy testováno osvojení 
znalosti/dovednosti, nýbrž pouze intuice 
a  rychlost postřehu. Uživateli je vlastně 
odepřena příležitost udělat „inteligentní 
chybu“ a  poučit se z  ní. 3)  U  písemného 
překladu by umělá inteligence měla po
skytovat diferencovanější zpětnou vazbu 
a neoznačovat odpovědi jako chybné kvůli 
jednomu písmenku ve slově, které nepatří 
k jádru toho, co se v dané lekci procvičuje, 
nebo kvůli drobné chybě v  dlouhé, kom
plexní větě. Potenciál chyby ve větě „Kate
řina jí hrušky často, zatímco její manžel je 
nesnáší“ je velký. Stačí udělat jednu chybu 
a celá věta je označena jako chybná. Stu
dentovi je však umožněno pouze znovu 
přeložit touž větu na konci lekce, nikoli 
cíleně procvičit jev, ve kterém chyboval.

Faktor, za který není odpovědné Duo- 
lingo, nýbrž programové vybavení „chyt
rých telefonů“, je autokorektura/kontex
tová predikce, tedy automatické dokončo
vání a opravování slov psaných na virtuální 
klávesnici v mobilu. Její využití vede jednak 
k  chybnému odhadu (např. smartphone 
nabídne několik existujících českých slov 
a student si vybere to, které je mu pově
domé, místo aby se zamyslel nad vlastním 
řešením, a  vybrané slovo 
je přitom v  jiném pádě), 
a  jednak k  úspoře men
tální práce (pokud tele
fon sám doplní diakritiku, 
opraví i/y apod., proč by 
se student měl snažit vy
bavit si správný pravopis). 
Uživateli je tak v podstatě 
zabráněno osvojit si pra
vopis pro aktivní použí
vání. Ostatně, Duolingo 
dovoluje i  psaní bez diakritiky. Jeli tak 
snadné úplně ignorovat českou diakritiku, 
a přesto postupovat kupředu, jaké zákla
dy si pak studenti vytvoří a  jakou budou 
mít motivaci doplnit si své mezery? Herní 
charakter Duolinga navíc přímo svádí k co 
největšímu urychlení práce: psát všechny 
háčky a čárky poctivě a bez nápovědy zna
mená přicházet o body, tudíž klesat v žeb
říčku, a v důsledku toho přicházet na konci 
týdne o  „drahokamy“ za dobré umístění, 
a nakonec tak ohrozit svůj postup do další 
„ligy“… Řešení opět spočívá v  ignorování 
bodovacího systému.

Srovnání s Mondly

A jak si ve srovnání s Duolingem stojí 
Mondly? 
Pozitiva Mondly: V této aplikaci je na roz
díl od Duolinga možné vybrat si (a  také 
kdykoli změnit) zprostředkovací jazyk 

pro kurz češtiny. V  nabídce Mondly je  
33 jazyků, v úvahu tedy připadá 32 jazyků 
zprostředkovacích. Na začátku si uživatel 
vybere jednu ze tří úrovní: základní, mírně 
pokročilou a pokročilou (která je jen velmi 
mírně pokročilejší). I úroveň se dá kdykoli 
změnit. V základním menu se zobrazují 
lekce, které jsou definovány tematicky 
(rodina, země a jazyky, roční období a po
časí, romantika, aktivity o dovolené…), 
jedna „denní lekce“ (obměňující se jednou 
za 24 hodin) a „chatbot“ (rozhovor s au
tomatem). Ve cvičeních na slovní zásobu 
se hodně využívá fotografií. Cvičné věty 
jsou opět bez konkrétního kontextu, ale je 
mezi nimi věcná souvislost. (Např. v rámci 
jedné lekce je procvičeno sloveso „řídit“ 
ve všech osobách, s vyjádřeným i nevyjá
dřeným podmětem, s akuzativním před
mětem „auto“ a v negaci.) Postupuje se 
od jednoduchého ke složitějšímu (v uve
deném příkladu tedy od „řídím“ k „řídím 
auto“, „neřídím auto“ atd.). U ohebných 
slovních druhů se po kliknutí zobrazu
je základní paradigma (v  Duolingu jen 
několik vybraných tvarů bez jakéhokoli 
vysvětlení). V rozhovoru s „robotem“ se 
člověk může nezávazně, bez ostychu pro
cvičit v interakci s druhým mluvčím, byť 
jen naprogramovaným.

Negativa Mondly: Uživatel je (podob
ně jako v  Duolingu) při každé příležitosti 
nabádán, aby si koupil placenou verzi. 
Na rozdíl od Duolinga je neplacená verze 
velmi omezená. Uživatel může jednorá

zově absolvovat úvodní 
lekci, popovídat si s  ne
příliš vyspělým robotem 
a pak si každý den počkat 
na „denní lekci“, která je 
kratičká a  málo využitelná 
v  komunikaci (procvičuje 
se např. konjugace jedno
ho slovesa a  několik málo 
slovíček ve funkci před
mětu). V  placené verzi je 
možné vybírat z  celé zá

soby lekcí, které jsou definovány tema
ticky (např. veřejná doprava, jídlo a  pití, 
domácí mazlíčci…). Není tu tedy žádná 
progrese, student není veden od zákla
dů jazyka k  pokročilejším dovednostem. 
Zdánlivé pozitivum, že Mondly umožňuje 
učit se kterýkoli jazyk pomocí kterého
koli zprostředkovacího jazyka, se uka
zuje jako příznak zásadního nedostatku: 
nejde o  samostatné kurzy koncipované 
na základě charakteru daného cílového 
jazyka, nýbrž o  stále stejnou šablonu –  
zásobu několika desítek tematicky za
měřených lekcí, v nichž je představovaný 
materiál vlastně nezávislý na konkrétních 
jazycích. Tytéž věty o počasí či letišti jsou 
předkládány v  kurzu češtiny i  v  kurzech 
ostatních jazyků. Je nabíledni, že specifika 
cílového jazyka nejsou zohledněna, a tedy 
ani zprostředkována.

Uživatelské rozhraní je velmi nepře
hledné, přehlcené barevnou a tvarově ne
ustálenou grafikou, proto není jasné, v ja

kém pořadí pokračovat, které lekce jsou 
odemčené atd. (Naopak Duolingo má jas
nou, rozpoznatelnou firemní grafiku, která 
pracuje i  s prázdnými plochami, aby zrak 
byl podvědomě veden k  tomu, co je dů
ležité.) Nižší náročnost, až banálnost cvi
čení v kombinaci s jejich malým rozsahem 
a přemírou grafických prvků může působit 
demotivačně: poměr energie vynaložené 
na orientaci na stránce k přínosu není op
timální.

Závěr

Ani jedna aplikace plně nenahradí 
jazykovou výuku s živým učitelem 
a  živými spolužáky. Produktivní 

dovednosti jsou procvičovány nedostateč
ně (z povahy věci může být zpětná vazba 
v digitálním prostředí jen automatizova
ná). Fragmentarizace učebního procesu 
na několikaminutové „lekce“ je úlitbou 
nízké soustředěnosti, která je znamením 
dneška, a zároveň prospívá komerčním 
zájmům provozovatelů (vložené reklamy, 
propagace placené verze). Nevyhnutel
ným následkem je povrchnost v rozvíjení 
receptivních dovedností. Jako celek má 
kurz češtiny v Duolingu neefektivní kon
cepci progrese, v Mondly jde spíše o řadu 
modulů více či méně nezávislých jeden na 
druhém než o lineární směřování, a tedy 
vhodných spíše k procvičování. Duolingo 
se příliš spoléhá na překladová cvičení, 
Mondly na přiřazování slovíček k ekviva
lentům. V obou aplikacích se využívá izo
lovaných vět bez kontextu komunikační 
situace.

Mondly by mohlo být doplňkem jaké
hokoli typu výuky i  samostudia jakožto 
nástroj, který kombinuje trénink gramati
ky s tím, co obvykle poskytují flashcards. 
Lze si představit využití „denních lekcí“ 
(přístupných i  v  neplacené verzi) jako 
malých domácích úkolů. Duolingo by jako 
doplněk výuky potřebovalo mnohem větší 
nasazení učitele, protože jazykový mate
riál, s nímž se studenti setkají, bude vyža
dovat komentář rodilého mluvčího, zvlášť 
jdeli o věty s příznakovým slovosledem. 
Učitel by mohl předem vydat určitá varo
vání a  vyzvat studenty, aby si zapisovali 
neobvyklé výrazy a vtipné příklady (popř. 
pořizovali snímky displeje). Pak může 
společně se studenty během vyučování 
analyzovat některé komplikovanější věty 
nebo podávat zpětnou vazbu asynchron
ně (v Moodlu, na svém blogu atd.). Další 
variantou je vyzvat studenty, aby sami di
dakticky zpracovali některý jazykový pro
blém, který se v Duolingu vyskytne, a pak 
jej představili spolužákům. Rozhodně ne
doporučujeme Duolingo jako doplněk vý 
uky úplných začátečníků (je třeba se do
stat na určitou úroveň, aby bylo možné 
mluvit o aktuálním členění větném, syno
nymii, stylistických rozdílech aj.).

Mezi výhody obou aplikací nepochyb
ně patří velký korpus slovní zásoby a ho

Mezi výhody 
obou aplikací 
patří velký korpus 
slovní zásoby 
a hotových
vět v kurzu jako 
celku.

tových vět v kurzu jako celku; u Duolinga 
pak struktura, která umožňuje postupo
vat kupředu a/nebo procvičovat určité 
prvky izolovaně; v  neposlední řadě pří
stupnost aplikace a  snadnost obsluhy, 
díky níž lze procvičovat jazyk kdykoli 
a kdekoli. U placené verze Mondly převa
žují negativa nad pozitivy bez ohledu na 
cílový jazyk. V případě Duolinga je nutné 
odlišit obecné přednosti aplikace jako 
takové a  konkrétní nedostatky kurzu 
češtiny, v  němž zdaleka nejsou využity 
všechny možnosti. 

Chcemeli studentům tyto aplikace 
přesto doporučit, je nezbytné znát je 
z vlastní uživatelské zkušenosti. Jen tak je 

možné předejít výše popsaným nežádou
cím důsledkům, které by aplikace mohly 
způsobit zejména začátečníkům.  
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Nečekané setkání, 
které mi změnilo život
Paulina Koc, úvod Marcela Lhotská / 
bývalá lektorka v Poznani, Polsko

Paulina totiž pracuje u šperkařské 
firmy, u které obstarává kontakt 
s českými zákazníky. Denní kontakt 

s jazykem ji dovedl k preciznímu vyjadřo
vání, především v písemné formě.

Paulině se stýská po jejích pražských 
a olomouckých přátelích, které osobně vi
děla naposledy v říjnu. Její kontakt s nimi se 
smrsknul na víkendová skypování. Proto se 
s trochou nostalgie ponořila do vzpomínek 
a napsala o cestě, která do její niterné kraji
ny života přivedla – a já doufám, že nastálo –  
nadšení pro poznávání všeho českého.

Rok 2014 byl rokem, který změnil můj ži-
vot. Říká se, že v životě existují věci, na které 
nemáme žádný vliv, nemůžeme předvídat, co 
se stane. 

Byl krásný, slunečný den. Procházela jsem 
se starým městem Toruni, s moji nejlepší ka-
marádkou Agnieszkou. Najednou k nám při-
běhla dívka a zeptala se, zda mluvíme ang- 
licky. Řekla, že je z České republiky a chce 
abychom jí doporučili dobrou restauraci, kde 
muže zajít na oběd se svými kamarády. Moje 
kamarádka nabídla několik restaurací, ale dív-
ka z Prahy řekla, že musíme jít všechni spolu 
a tak se i stalo. Ukázalo se, že dívka je pražská 
umělkyně, která přijela do Toruni na každoroč-

Paulina Koc je studentkou prvního ročníku navazujícího magisterského studia. Paulinu 
jsem učila ve druhém a třetím ročníku bakalářského studia. Ke studiu přistupovala velmi 
svědomitě, poctivě. V hodinách byla mou jistotou – když nikdo jiný, tak ona reagovala, 
spolupracovala. Po bakalářském studiu „se ztratila“. Po roční pauze „se objevila“ a já 
jsem byla velmi mile překvapená, jak skokově narostla její znalost češtiny. 

AUtENtiCKÝ 
tExt

ní festival světla – Bella Skyway Festival. Po 
chvíli se k nám přidali její další kamarádi z Pra-
hy. Měli jsme pěkný večer a rozhodli jsme se, 
že se setkáme další den. Spolu s moji kama-
rádkou Agnieszkou jsme novým kamarádům 
ukázali město, šli jsme spolu na kávu. Bylo 
nám velmi líto, protože to byly poslední dny 
festivalu a další den se nový kamarádi vraceli 
do Prahy. Vyměnili jsme si telefonní čísla a slí-
bili jsme si, že se někdy ještě setkáme. 

Netrpělivě jsem čekala na zimní prázdniny, 
chtěla jsem navštívit Prahu. Prahou jsem byla 
nadšená, kamarádi nám ukázali mnoho krás-
ných míst. Karlův Most byl moje nejoblíbenější 
místo, chodila jsem po něm každé ráno. Vrátila 
jsem se domů s velkým smutkem, neustále jsem 
měla v hlavě magickou Prahu. Zamilovala jsem 
si Prahu, trávila jsem tam všechny letní a zimní 
prázdniny. Mým největším snem bylo žít v Praze. 

V Toruni jsem studovala ochranu kultur-
ních statků na Univerzitě Mikuláše Koperní-
ka v Toruni, bohužel jsem neměla čas učit se 
česky. Rozhodla jsem se zanechat studia v To-
runi a začít studovat na Univerzitě Adama 
Mickiewicze v Poznani, obor česká filologie. 
Myslím si, že to bylo nejlepší rozhodnutí mého 
života. Potkala jsem na univerzitě úžasné lidi, 
měla jsem výuku s nejlepšími učiteli. 

Studovala jsem v Olomouci v rámci pro-
gramu Erasmus. V Olomouci jsem potkala 
další skvělé lidi, které jsou nyní mými nejlepší-
mi kamarády. Ve volném čase jsem cestovala 
vlakem do Prahy. Moji soudedkou na koleji 
byla holka s Itálie, díky ní jsem si objevila 
svou další vášeň, kterou je italský jazyk. 

V Praze nebydlím, ale Praha je pro mě 
výjimečné místo, kde jsem strávila nejlepší 
chvíle svého života. Kdybych nepotkala lidi 
z České republiky v Toruni můj život by vy-
padal úplně jinak, protože bych nikdy neob-
jevila svoji největší vášeň, kterou je česká 
kultura, literatura a český jazyk. 

Paulina před kašnou v zahradě 
trojského zámku
Foto: archiv Pauliny Koc
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https://is.muni.cz/th/hoe19/Thesis_final.pdf
https://is.muni.cz/th/hoe19/Thesis_final.pdf
https://tujournals.ulb.tu-darmstadt.de/index.php/zif/article/view/796/797
https://tujournals.ulb.tu-darmstadt.de/index.php/zif/article/view/796/797
https://theses.cz/id/9xn8o6/20202809


Po poměrně napínavém začátku mého nového pracovního dobrodružství, kdy 
se nevědělo, zda kvůli pandemii odletím, či neodletím, jsem konečně tady. V Sao 
Paulu jako nová učitelka češtiny pro UCTB (União Cultural Tcheco Brasileira) a USP 
(Universidade de São Paulo). 

Když řekli, že jsem 
gringo, nevěděla 
jsem, zda se urazit, 
nebo ne
ivana Malechová / krajanská komunita Sao Paulo, Brazílie

Jsem tu jen pár dní a poprvé jedu sama 
domů Uberem. Domů, do své krásné, 
zelené čtvrti, do svého nového domova 

 v Brazílii. Trochu se děsím. Jsem tu asi 
třetí den a svou schopnost rozumět bra
zilské portugalštině jsem vlastní sebere
flexí vyhodnotila následovně: nerozumím 
ničemu, ale opravdu, opravdu ničemu. Čili 
se i trochu děsím toho, jak řidiči zaplatím, 

GLOSA

K
r

a
ji

n
y

 č
e

š
t

in
y

 č
. 

13
 /

 l
é

t
o

 2
0

2
1 

/ 
g

L
o

s
a

protože jsem v mobilní aplikaci omylem 
navolila možnost, že zaplatím v hotovosti, 
a teď na zadní sedačce zápasím s možnos
tí, abych tuto platbu „přepla“ na platbu 
kartou. 

„Promiňte, mám málo hotovosti, sko
čím si pro ni domů. Budu rychlá. Určitě 
přijdu, nemusíte se bát, prosím,“ ujišťuji 
řidiče. „Fica tranquila“ („Buď v pohodě“), 

Jsem tu asi 
třetí den 
a svou schopnost 
rozumět brazilské 
portugalštině jsem 
vlastní sebereflexí 
vyhodnotila 
následovně: 
nerozumím 
ničemu, ale 
opravdu, opravdu 
ničemu.

Gringo je 
latinskoamerické 
označení pro 
jakéhokoliv cizince 
bílé pleti a nemá 
vůbec žádný 
hanlivý přídech.

odpoví řidič, „jsi gringa, naučíš se, jak to 
tu chodí, zaplatíš příště při další jízdě.“ 

Už jsem si zvykla na to „tranquilo“ 
neboli „v pohodě“. Brazilci to říkají často, 
na všechno, prostě buď v pohodě stejně 
jako my.  Pokouším se zde tu svou křečo
vitost trochu odnaučit a  volněji dýchat. 
Proč taky ne. Je tu tak krásně zeleno, že 
se tu přeci krásně dýchat musí. 

Teď k termínu gringo. Burianovsky jsem 
nejdříve cítila, že „za prvně nevím, co to je, 
a  za druhé mě to uráží.“ Nicméně teď už 
vím, že se urážet skutečně nemusím, gringo 
je totiž latinskoamerické označení pro jaké
hokoli cizince bílé pleti a nemá vůbec žádný 
hanlivý přídech. Nové konotace přidávám 
tomuto termínu svým specifickým chová
ním a povahou maximálně tak já. 

Takže jaké jsou první zkušenosti grin-
ga v Sao Paulu? Jaké kulturní a  jazykové 
přešlapy se mi za dobu tří měsíců, co tu 
jsem, podařily napáchat? Čemu jsem ne
rozuměla a už rozumím? 

Pojďme začít ne od lesa, ale od vody. 
Často tu prší. A skutečně hodně tu prší. 
Jsem holka z Třeboně, zvyklá na rovinky, 
Sao Paulo je kopcovité. Objektivně je to 
sice nemožné, ale subjektivně mám pocit, 
že se spíš chodí do kopce 
než z kopce. V momentě, 
kdy prší silná „chuva tro
pical“, tedy skutečně pra
vý, nefalšovaný tropický 
déšť, stačí dvacet sekund, 
abyste byli kompletně 
promočení, tzv. durch. Je 
zrovna čas oběda, když 
s  kamarádkou tuhle deš
ťovou nálož schytáme. 
Jsem trochu rozmrzelá, 
protože mám skutečně 
hlad a  měly jsme v  plá
nu jít se naobědvat do 
restaurace, dát si typic
kou brazilskou feijoadu1. 
„Hm, tak to se asi vrátíme 
domů metrem a  něco si rychle uvaříme, 
viď?“ navrhuji. „Proč? Jdeme si sednout 
do restaurace, jak jsme plánovaly.“ „Cože? 
Do žádné restaurace nás takhle nepustí!“ 
Lenka, která žije v  Brazílii už pět let, na 

mě skutečně překvapeně zírá. „Jsme úpl
ně mokré,“ objasňuji něco, co je v našem 
případě více než očividné. „Jo takhle! To je 
ale úplně jedno, tady pro
stě prší. Lidi chodí zmoklí 
kamkoli. Je to přirozená 
součást života, protože 
Sao Paulo = déšť!“

Skutečně jsme se na
obědvaly uvnitř restaura
ce a opravdu NIKDO se na 
nás nedíval „divně“. Když 
Lenka zavolala Uber, aby
chom jely domů, už mě to 
vůbec nepřekvapilo. Totálně promočené 
jsme obědvaly, totálně promočené jsme 
jely suchým Uberem domů. 

Co mě dále překvapilo? Trhy s  ovo
cem, zeleninou a  čerstvými kokosy, tzv. 

férias.  Několikrát do týdne 
jsou v  blízkosti mého no
vého bydlení trhy s  čerst 
vým ovocem a  zeleninou, 
s místními zákusky, s mož
ností zakoupit čerstvý ko
kos a vypít osvěžující vodu. 
Už jsem zkusila snad všech
no místní ovoce – mango 
(manga), papáju (mamão), 
goiabu, ananas (abaxaci). 
Všechno je neuvěřitelně 
dobré a  levné. Slaďoučké 
mango stojí třeba tři reály,  
což odpovídá asi dva
nácti korunám. Jdu běhat 
a žmoulám v kapse asi šest 
brazilských reálů. „A tak já 

si dneska po běhání skočím na trh a kou
pím si jablíčko a hrušku, dlouho jsem tohle 
ovoce neměla,“ říkám si v  duchu a  těším 
se, jak si pochutnám. No, nepochutnala. 
Můj předpoklad, že na jedno jablko a jed

1 Feijoada – národní brazilské jídlo, na sádle vařené 

černé fazole s dušeným masem, uzeninou, chilli pap- 

ričkami, pomerančovou šťávou, bobkovým listem,  

pepřem, pálenkou nebo bílým rumem, podává se v mis-

ce s rýží posypané jarní cibulkou a ochucené omáčkou 

vinaigrette.  

nu hrušku mi bude stačit šest reálů, proto
že u nás v Čechách přece tohle ovoce stojí 
pár korun, je mylný. Jablíčko vychází třeba 

na pět reálů a  hruška na 
šest, logicky je toto ovoce 
dražší než třeba mango, ale 
já jsem gringo a jsem tu pár 
dní, odcházím překvapená 
a bez ovoce. 

Na trhu to nevyšlo, 
snad si nakoupím ales
poň v  supermarketu Pão 
de  açúcar. Pao de açúcar 
je řetězec supermarketů 

v Brazílii. „Cliente mais?“ ptá se paní pro
davačka. V  doslovném překladu „Klient 
více?“ Rozhlížím se po obchodu, kdo sto
jí za mnou a  zda mám někomu uhnout, 
snad jsem někoho nepředběhla. Jelikož 
nevím, co se po mně chce, a  ráda bych 
jen zaplatila, tak odpovídám: „Não“ tedy 
české „ne“.  Univerzální odpověď, kte
rá se zatím osvědčila. „O  seu sépeefe?“ 
Panebože, co zase, honí se mi hlavou. 
Netuším, co je „sépeefe“, takže opět od
povídám „não“ a bohužel odpovídám „ne“ 
i  na další otázku, které nerozumím, což 
se ukáže býti kardinální chybou, neboť se 
paní prodavačka ptá na to, zda chci tašku 
(sacola), takže horko těžko poberu nákup 
do ruky a se slzami na krajíčku odcházím. 
Po pár týdnech tady je ze mě však již vel
ký znalec, tak tedy popořádku. 

Mural Niemeyer, malba na zdi 
od brazilského umělce eduarda Kobry
(avenida Paulista, Sao Paulo)Parque trianon (avenida Paulista, Sao Paulo)

trh ve Vila Madalena (Sao Paulo)
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Polská nedůvěra
Maria Daroszewska, úvod Marcela Lhotská /  
bývalá lektorka v Poznani, Polsko

Mařenka ke studiu českého jazyka 
přistoupila se znalostí sloven
ského jazyka, takže coby Pol

ka paradoxně bojuje nejen s interferencí 
polštiny, ale i slovenštiny – a to v rovině 
morfologické a  fonetické. Na druhačku 
má rozsáhlou českou slovní zásobu, ale 
ne vždy ji dokáže pevně uchopit. Nepře
kvapilo, že v kvízu na posledním bohemi
stickém vánočním večírku vykázala mezi 
všemi účastníky nejlepší znalosti českých 
reálií. Přeju Mařence, aby vytrvala ve své 
píli a ovládla češtinu na co nejvyšší úrovni.  

Už víc než rok hodně bojíme se o  své 
zdraví. Čínský vir terorizuje celý svět a stále 
mutuje. Pouze teď když pandemická situa-
ce je tragická, lidé přesvědčili jak důležité je 
zdraví. Zdravotníci každého dne bojují za náš 
život a není to snadná válka. Nejen kvůli ka-
tastrofální pandemické situaci a  klesajícím 

Maria Daroszewska je studentka druhého ročníku 
bohemistiky na UAM v Poznani. Učila jsem ji pouze 
jeden semestr, a to online, přesto si troufám tvrdit, že 
je to velmi pracovitá, svědomitá, ochotná, milá, ale také 
ambiciózní studentka. 

AUtENtiCKÝ 
tExt

zdravotním zásobám. V  Polsku obrovským 
problémem je nedůvěra občanů k  lékařů. 
Podle GUS (Głównego Urzędu Statystyczne-
go), který v pandemickým roku 2020 provedl 
průzkum na téma důvěry Poláků, téměř 29% 
občanů v dnešní době koronaviru ztratila ješ-
tě větší jistotu ve zdravotnictví. Taky víc něž 
37% Poláků nechtějí očkovaní. Bohužel vláda 
vůbec nezlepšuje situaci a od několik let dé-
monizuje polské lékaře, takové chování politi-
ků dovedlo hodně nebezpečné podmínky, kdy 
většina mládích zdravotníků si vybere kariéru 
v zahraničí. Méně lékařů znamená delší fron-
ty k specialistům a horší účinnost zdravotní 
služby, která nestíhá aby všem pomoc. Když 
člověk se bojí  o vlastní život hledá každou 
možnost aby se zachránit. Více a více Poláků 
rozhodne se vzít alternativní medicínu a po- 
užívá služeb léčitelů. Podle GUS v Polsku exi-
stuje víc něž 100 tisíc healerů. Samozřejmě je 

to osobní rozhodnutí, ale stále jejich praktiky 
podle zákona jsou ilegální a hodně riskantní. 
Nedávno, v  roce 2014 kvůli léčitelů zemře-
lo miminko, krmené jenom kozím mlékem. 
Zdravotník, který přijel k  umírající holčičce, 
řekl, že vypadala jak dítě s Auschwitz. Taky 
v roce 2015 k léčitele přišla žena, která měla 
rakovinu prsa a healer přepsal jí „speciální” 
bylinnou dietu. Nakonec prs explodovala 
a  pacientka zemřela. Bohužel takových pří-
padů je mnoho krát víc, ale kvůli tomu, že ta-
kové praktiky nejsou legální, neznáme přes-
ného čísla. Proč lide nevěří kvalifíkovaným 
lékařům? Možná kvůli tomu, že medicína je 
spousta složitá, a člověk se bojí věcí, kterých 
nerozumí. Ale taky to, že něco je pro nás ne-
pochopitelné, neznamená, že pro někoho je 
to stejně. V dnešní době kdy každého dne se 
zvyšuje číslo nemocných, zdravotnicí bojují 
za náš život a jsou moderními hrdiny. 

Catedral de Sé (Metropolitní 
katedrála v centru Sao Paula)

Zeptat se na to, zda jste „cliente mais“ 
je klasická otázka pro tento řetězec pod
niků. Neznamená to, že paní prodavačka 
chce obsloužit více klientů, pouze se ptá, 
zda jste se zaregistroval jako „klient s vý
hodami“, prostě zda jste součástí bene
fitového programu a  máte slevy. Pouče
na z  předchozích nezdarů, jako správný 
Čech už registrovaná jsem a  výhody 
čerpám jedna radost! To tzv. „sépeefe“ 
je číslo CPF, které už také mám, díky 
bohu za příkladnou pomoc Consulado 
Geral da República Tcheca em São Paulo, 
který mi pomohl mé identifikační číslo 
získat. Přirovnala bych to k našemu číslu 
občanky, bez tohoto čísla tady nemůžete 
existovat, chtějí ho po vás téměř všude. 
A  co znamená „sacola [sákola]“ už také 
vím. „Sacola“ je taška. Moje znalost špa
nělštiny mi bohužel zrovna v  tomto pří
padě nebyla nic platná. Španělsky se totiž 
taška řekne „bolsa“, což v  portugalštině 
znamená „kabelka“, takže analogie tady 
bohužel nezafungovala.

Problém nastal i  při klasických frázích 
typu „děkuji“ a  „prosím“. Do Brazílie jsem 

přijížděla poučena, že na portugalské „ob
rigada“ (děkuji) dostanu odpověď „de nada 
[dži nada]“, ale nestalo se tak. Místo toho 
jsem slýchávala „imagina! [imažina]“ což 
v  překladu znamená „představ si!“ První 
dny jsem bývala zaskočená a  rozhořčená, 
nevěděla jsem, co si mám probůh předsta
vovat, a  ani jsem si nic představovat ne
chtěla. Kde se vůbec tohle 
zvláštní „obrigado“ bere? 
Sloveso „obrigar“ znamená 
„zavazovat se k  něčemu“, 
tedy pokud pro mě někdo 
vykonal nějakou laskavost, 
a já se cítím mu být zaváza
ná, mohu tedy plnou frází 
odvětit: „Estou obrigada“ – 
jsem vám zavázána, při
čemž to „obrigado“ je pak 
jen zkrácená forma. A  co 
to „imagina“ či „de nada?“ 
Na odpověď „děkuji“ se v  i  v  češtině říká   
„není zač“, což odpovídá doslovnému por
tugalskému „de nada“ (za nic.) Adekvátní 
odpověď tedy skutečně je: „Neděkuj mi za 
nic, nejsi povinen mi nic vracet…“

„Imagina“ funguje dost podobně, ale 
etymologie už tam rozhodně není tak prů
hledná. „Imagina“ je jakousi neúplnou odpo
vědí typu: „Představ si, že to nic nebylo, nic 
mi nedlužíš.“ Uf, tak to jsem opravdu ráda! 
Už jsem se bála, co všechno si mám „před
stavit“, že budu muset dotyčnému vracet.

Neznalost jazyka či jeho nedokonalé 
ovládání může být nepří
jemné jen do té doby, pokud 
tomu sami přikládáte pře 
hnanou důležitost a nedo
vedete se své neohraba
nosti zasmát. Brazilci vám 
totiž tuto vaši neobratnost 
rádi odpustí, mile vás opra
ví, a ještě se s vámi zasmě
jí. Dokonce se takhle od 
srdce zasmál i  pracovník 
na letištní kontrole, který 
chtěl vidět mé doklady, pas 

a také ho zajímala informace, na jak dlou
ho sem jedu pracovat, na jak dlouho mám 
pracovní smlouvu. Místo 14 měsíců jsem 
mu urputně tvrdila, že přijíždím pracovně 
na 14 let. 

Při typickém brazilském grilování, tzv. 
churrasco [šuhasku], což je skutečně ja
kási „oslava masa“, při společném grilová
ní, kdy se vybírá především hovězí nebo 
telecí maso, popíjí se brazilská pálenka – 
„casaça [kašása]“ a svět je na chvíli ještě 
v pořádku, jsme zrovna grilovali „picanhu 
[pikaňu]“ (květovou špičku) a  kuřecí sr
díčka – „coraçãozinho de frango [kora
souziňu dži frangu]“, jenže já jsem s ne
vinným úsměvem sdělovala, že grilujeme 
[kohasouziňu dži franko], takže jsem zva
la na grilované srdíčko diktátora Franca. 
Hodovali ale všichni, diktátor nediktátor. 

Inu dobrá, moje schopnosti hovořit por
tugalsky jsou zatím na úrovni, kdy Brazilcům 
přijdou roztomilé a mě občas přivádí do ab
surdních situací, nicméně kdo se směje na
posled, ten se směje nejlépe, moji milí bra
zilští studenti. Jelikož se konečně pořádně 
rozjela online výuka a mám naplněné kurzy, 
věřím, že za ten akademický rok nasbírám 
od svých brazilských studentů dostateč
né množství přeřeků pro změnu českých. 
A moc se těším, až se o ně s vámi budu moci 
podělit třeba v příštím článku!  

Věřím, že brzo 
nasbírám od 
brazilských 
studentů množství 
přeřeků pro změnu 
českých. Kdo se 
směje naposled, ten 
se směje nejlépe.

Koně v Passa Quatro (Minas Gerais) Pláž Boiçucanga (São Sebastião)

Pedra Grande de Quantiga

araucaria – brazilská borovice 
(Minas Gerais)

Churrasco – picanha (typický 
brazilský řez hovězího masa)

Ulice v centru Sao Paula

ananas a papája na trhu 
v Pacaembu (Sao Paulo)

K
r

a
ji

n
y

 č
e

š
t

in
y

 č
. 

13
 /

 l
é

t
o

 2
0

2
1 

/ 
g

L
o

s
a

74 75



„Milé paní učitelky, milí páni učitelé,
pokud patříte do skupiny vyučujících, kteří přes všechna úskalí současného 
pedagogického povolání ještě neokorali, nezanevřeli na své povolání, a hlavně si 
nepřestali rádi hrát, ať už sami, nebo s dětmi při vyučování, je tato knížka určena 
vám a vašim žákům. Věříme, že malým školákům, kteří se češtinu z různých důvodů 
teprve učí, přinesou popsané aktivity radost z objevování nového jazyka. Vám 
i vašim žákům přejeme radostné chvíle společného hraní.“

čeština  
vskutku hrou
ivana bozděchová / Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

M ůže si pedagog přát lepší a láka
vější pozvání, než které napsa
ly autorky v  úvodu ke svému 

novému výukovému materiálu? Hozená 
rukavice a vydatná pomoc těm, kteří vy
učují naši mateřštinu jako cizí jazyk pro 
děti mladšího školního věku (tj. 6–10 let). 
Jazykové hry pro malé školáky nabízejí do 
dvou dílů tematicky a přehledně uspořá
daný soubor 33 her: I. díl Fonetické / II. díl 
Lexikální a gramatické hry.  Jsou určeny pro 
věkovou skupinu, která herní aktivity v jazy

kovém vyučování potřebuje nejvíce – mladší 
školáci si ještě nedokážou sami vše zazna
menat nebo přečíst: hry v této publikaci 
právě jim umožňují reprodukovat (imitovat) 
a procvičovat výslovnost českých slov a po
zorovat základní jazykové jevy mluvených 
projevů – především (lexikální) významy 
slov a jejich (gramatické) tvary. Kontexto
vé zakotvení procvičovaných jevů ve hře, tj. 
v typu komunikace mladším dětem důvěr
ně známém a přirozeně blízkém, vnáší do 
výuky vedle vlastních jazykových poznatků 

a řečových návyků tolik potřebné odreago
vání a uvolnění, zužitkování stálepřítomné 
energie dětí a možnost uplatnit jejich smysl 
pro soutěžení, objevování, hádání, imitaci. 
A tyto návyky a dovednosti navíc děti poz
ději (neuvědomovaně) zúročí ve skutečné 
komunikaci i v životě. V neposlední řadě 
hra vhodně oživuje výuku, přináší zábavu 
a radost, činí učení se jazyku žákům méně 
obtížné a efektivnější.   

Jazykové hry pro malé školáky zahrnu
jí rozličné typy her a  herních aktivit pro 

jednotlivce, celou třídu i  různě početné 
skupiny; jsou založené na principech jako 
proměna, nápodoba, soutěž, hra o něco aj. 
V  mladším školním věku si děti při hrách 
zvykají rozhodovat a  jednat samostatně, 
chápat a dodržovat pravidla, v tomto přípa
dě pomocí cílového jazyka. Velmi cenné je 
i to, že se při nich učí spolupracovat. Aby di
daktické hry plnily v jazykové výuce uvede
né funkce, je třeba je do ní zařazovat adek 
vátně. I  v  tomto ohledu poskytuje soubor 
různorodé možnosti, hry lze plánovat do 
kterékoli fáze vyučovací jednotky i  celého 
výukového procesu (jako úvodní aktivitu 
pro novou látku, procvičování, opakování, 
shrnutí a  do jisté míry i  výklad nebo jeho 
součást, příp. i  k  testování znalostí žáků), 
s různými cíli a pro různý obsah. 

Pro každou hru v publikaci autorky po
skytují učiteli explicitní informace a instruk
ce o  jejím vzdělávacím cíli, o  formě práce, 
pomůckách, době trvání a podmínkách. Po
pisují průběh hry, nabízejí její možné varian
ty, upozorňují na potenciální úskalí (jako je 
délka hry, možné chybování). Ke každé hře 
je připojena příloha s  grafickými kartami, 
kartičkami, obrázky nebo tabulkami, které 
žáci při hře používají – doplňují, vyplňují, 
malují apod. (jsou uvedeny v příslušných sa
dách a k možnosti kopírování); jsou na nich 
přívětivé, vlídné a esteticky velmi zdařilé ilus 
trace Svatavy Škodové. Mnohé herní formy 
děti již znají, např. stolní kuželky, kaligramy, 
běhací kvízy, hru Nebe, peklo, ráj, skládanky, 
scrabble, piškvorky, lodě, loto apod. 

Lingvisticky a  didakticky je u  publikace 
třeba pro metodiku výuky češtiny jako cizího 
jazyka vyzdvihnout zejména zaměření her na 
důležité a z hlediska osvojování náročné jevy 
češtiny, jako jsou vztah psané a mluvené po
doby skupin di, ti, ni, dy, ty, ny.  V příslušné hře 
(2 Sova, s. 22) se bohužel nepřesně (souhrn
ně a najednou) píše o výslovnosti a psaní i/y 
po hláskách d, t, n; jde o rozdíl ve výslovnosti 
souhlásek d, t, n a ď, ť, ň předcházejících jed
né (stejné) samohlásce, která se v písmu za
znamenává dvěma grafémy: i, y. Zejména pro 
děti osvojující si češtinu na základě angličtiny 
(ale i jiných jazyků) je záslužná hra zaměřená 
na užití (rozlišení) sloves jít x jet (varianta hry  
3 Obrázky a zvuky, s. 27): dětem se navrhu
je použít při hře kartičky 
se symbolem boty a  auta. 
Těmto dvěma slovesům 
je určena také varianta 
hry 29 Kreslení do mřížky  
(s. 118). Obdobně závaž
ný je také zřetel ke stavbě 
a  tvoření slov (6 Scrabble, 
s. 40), připravující žáky na 
chápání flexe v  češtině, 
nebo nácvik fonematického sluchu roz
poznáváním slov v  kontextu (s. 51). Pře
devším pro plynulé čtení je vhodná hra  
10 Bum! (s. 53) zaměřená na  rozpoznávání 
hranic slabiky (za přípravu na analytickou 
práci při tvoření slov, jak se uvádí, ji lze pova
žovat ne zcela jednoznačně: slabiky a morfé
my se ve slově formálně vždycky neshodují1, 
srov. např. ško-la a škol-a); u této hry by bylo 

vhodné upozornit na více možností slabičné
ho členění některých uvedených slov (tužka, 
nůžky, vesnice, prostředníček, postýlka). Za
jímavá a prospěšná je hra 16 Namaluj, ukaž, 
řekni!, v  jejíž pokročilejší podobě žáci mají 
užívat paralelní nominální a slovesné vyjádře
ní téhož obsahu na téma počasí (déšť – prší); 
požadovaná možnost slovnědruhově vario 
vat se jeví poněkud nejasná u  substantiva 
kroupy (?) nebo zima (chladí? studí?). Zcela 
přesvědčivě nepůsobí ani příklad charakteri
stické vlastnosti pro dané jídlo: Rajče je kyselé 

(na s. 85). A konečně důležitá 
a užitečná je také hra vedou
cí k uvědomování si větných 
členů a jejich pozice ve větě 
(33 Namaluj větu – Expanze, 
s. 128); je založena na prin
cipu tzv. Silent Way, a jak se 
uvádí v pokynech, vede žáky 
k tomu, aby se učili rozezná
vat hranice rozšiřování věty. 

Tato formulace cíle je poněkud nejasná, jistě 
jde o rozvíjení a rozšiřování větných struktur 
a o to, aby žáci vnímali možnosti i limity těch
to procesů. 

Při dalším vydání publikace by bylo vhod
né zvážit některá zde naznačená doporučení 
a upravit formulace. Obdobně dále např. ná
zev hry Namaluj větu, formulaci vzdělávací
ho cíle hry na s. 36: Žák odlišuje dílčí změny 

1 Viz např. Internetová jazyková příručka: slabika – zá-

kladní a zároveň nejmenší stavební, výhradně zvuková 

jednotka souvislé řeči; členění slov na slabiky se týká 

mluvené řeči, není vždy totožné např. s morfematickým 

složením. 

2 text vznikl za podpory projektu Univerzity Karlovy 

Progres Q10, Jazyk v proměnách času, místa, kultury.
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Sova

Můj dennamaluj, ukaž, řekni!

jednotlivých hlásek v kontextu slova nebo ne
přesnou generalizaci na s. 76: Hru je možné 
využít pro procvičování jakékoli slovní záso-
by (obtížné, neli nemožné by bylo malovat 
nebo předvádět významy abstraktních slov). 

Jazykové hry pro malé školáky před-
stavují moderní, komunikačně oriento-
vanou, praktickou, motivačně bohatou 
a  doslova hravou pomůcku pro výuku 
češtiny v  nejrůznějších formách výuky 
malých školáků; učitelům nabízejí pro-
stor pro zpestření a oživení výuky i pod-
něty pro další vlastní jazykové hraní, 
jehož vděčnými spoluúčastníky se jistě 
děti ve výuce rády stanou. Nuže, pojď-
me si s češtinou hrát…2  

Literární zdroj

šKoDoVá, S. – liSá, M. (2020): Jazykové hry pro malé 

školáky. Praha: Wolters Kluwer.

Jazykové hry pro 
malé školáky 
zahrnují rozličné 
typy her pro 
jednotlivce i celou 
třídu...
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Přenesme se na jeden akademický rok – jak stojí 
psáno: od srpna 1991 do května 1992 – na univerzitu 
v Helsinkách a sledujme působení mladého lektora češtiny 
z hlediska toho, jak se mu daří plnit jeho pedagogickou 
bohemistickou misi, jakým úskalím musí při výuce jazyka 
tak vzdáleného mateřštině finských studentů čelit. 

Každý člověk je jedinečný a má možnost v životě něco unikátního vykonat. 
Příkladem umění, jak naplnit život, je bohemistka ivana bozděchová, která na 
sklonku roku 2020 oslavila významné životní jubileum. 

Riita Příběh 
s češtinou ivany 
bozděchové…

ivana bozděchová / Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Olga Vlachová / Dům zahraniční spolupráce

tak nějak bychom si mohli při pohle
du na obálku představit obsah nové 
knihy Milana Hrdličky, který je většině 

z nás známý především coby zkušený peda
gog a docent češtiny, jeden z předních od
borníků na výuku češtiny jako cizího jazyka, 
autor řady odborných lingvistických a lingvo
didaktických prací. Vlastní dlouholetá zku
šenost s výukou češtiny pro cizince v České 
republice i v zahraničí (na lektorátu v Belgii 
a v Korejské republice) se jistě v beletristické 
prvotině Milana Hrdličky odráží. Poskytla mu 
téma či motiv k napsání křehké novely Riita 
vyprávějící milostný příběh finské studentky 
Riity a českého lektora Marka Hory.

Banální, obnošené, nepřekvapivé, dalo 
by se říct. A opět mýlka: čtenáři se oteví
rá půvabné, neobvyklé, citlivé a čtivé líčení 
vztahu nečekaně narušeného Markovým 
selháním. Začteme se a  děj se na strán
kách knihy odvíjí plynule, lidsky, pochopi
telně, Marek otevřeně a  upřímně sdílí, co 
cítí a prožívá. Věříme mu a sympatizujeme 
s  ním, až jsme nakonec nakloněni i  onen 
prohřešek chápat, a  snad i  omluvit. Jako 
ve skutečném životě. Riita je i  nám snem 
a  skutečností zároveň, tajemná i  blízká, 
přitahující. Nejspíše taková, jak ji v  knize 

bohatá kariéra Ivany Bozděchové za
čala v roce 1985, kdy ukončila stu
dium Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy (obor učitelství všeobecněvzdě
lávacích předmětů čeština – angličtina) 
a  získala titul PhDr., tamtéž absolvovala 
aspiranturu (CSc. v roce 1993) a po habi
litaci byla jmenována docentkou českého 
jazyka (v roce 2009). Od ukončení studia 
působí na katedře českého jazyka a teorie 
komunikace a v poslední době i na Ústa
vu bohemistických studií FF UK. V letech 
2004–2006 vykonávala funkci proděkanky 
pro zahraniční a vnější vztahy FF UK. 

Jako lektorka učila češtinu také v zahra
ničí (Fulbrightovo stipendium pro učitele – 
University of Nebraska at Omaha a  Stan
ford University, USA, 1990–1992; Hankuk 
University of Foreign Studies, Soul, Korejská 
republika, 2010–2012; Ázerbájdžán, Bakuská 
slovanská univerzita, krátkodobé přednášky 
v letech 2015, 2016, 2018 a 2019). 

Ivana Bozděchová vyučuje současný 
český jazyk, především lexikologii a  slo
votvorbu, je autorkou dvou vědeckých 
monografií (o  tvoření slov skládáním 
a o  současné terminologii), učebnic češti
ny, množství studií a článků publikovaných 
v  odborných časopisech a  sbornících. Je 
členkou řady institucí, např. Jazykovědné
ho sdružení ČR, Komise pro slovanskou 
slovotvorbu při Mezinárodním komitétu 
slavistů, Komise pro krajanské záležitos
ti a  Komise pro lektoráty MŠMT. Působí 
v  odborné radě časopisu Naše řeč a  v  re
dakční radě Krajin češtiny.   

Příběh s češtinou ale začal o mnoho let 
dříve: poslechem pohádek, které jí četla nebo 
vyprávěla maminka, četbou knížek, zaujetím 
pro rozhlasovou četbu na pokračování, je
vištní mluvu i  recitaci veršů… Pokračoval 
pevným přesvědčením, že bude učitelkou, 
a nakonec se završil přijetím výzvy zůstat po 
absolvování magisterského studia na kate
dře češtiny. Bylo potřeba hodně tvrdé a svě
domité práce, cílevědomosti, pečlivosti... 

zobrazila a do blankytu na obálce zasadila 
ilustrátorka Anna Škodová. Nic však není 
bleděmodré, sen se rozplývá. Zůstává reali
ta a univerzitní svět obklopený soukromím.

„Budova slavistiky. V  pátek dopoledne 
vchází Marek do místnosti pro profeso
ry. Otevírá schránku se svým jménem. 
Nemýlil se. Přece tam něco má. Pár ča
sopisů, jakési sdělení. Několik odevzda
ných esejů, seminárních prací. Vrácená 
zapůjčená kniha. A taky zalepená obál
ka. Úhledným psacím písmem na ní sto
jí: Pan profesor Hora.

Odchází kvapně do kanceláře a psaní 
nedočkavě otevírá. Stojí tam:

Milý pane profesore,
Děkujeme vás za vyučování. Přejeme 
vám heský prázdniny! Těšíme se na vás 
zase v Září. Mějte se hezký!!

Srdečně

Anitta, Hanna, Laura, Maaria, Juha, 
Sanna, Anni, Mikko, Järvi, Teemu, Joona, 
Kristi, Ville, Roosa, Jenna…

1 tento článek se inspiroval faktografickými údaji 

a parafrázoval citaci z úvodního rozhovoru v č. 6 Krajin 

češtiny z roku 2014: BoZDĚCHoVá, i. (2014): rozhovor 

s bohemistkou doc. PhDr. ivanou Bozděchovou, CSc. 

Krajiny češtiny, 6, s. 2–4.
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Jak je to s  příběhem nyní? Touha ne 
ustále se rozvíjet a zdokonalovat a zároveň 
sdílet bohaté zkušenosti je přítomná ve 
všech činnostech Ivany Bozděchové, ať už 
je to výuka češtiny, redakční práce, psaní 
učebnic, článků a  studií, vedení bakalář
ských a diplomových prací, účast na kon
ferencích a sympoziích… Každý student či 
kolega ocení nejen její profesionalitu, ale 
také hluboce lidský, přátelský a  chápavý 
přístup, vstřícnost, ochotu pomoci…

Další pokračování příběhu s  češtinou 
tedy bude jistě ještě velmi dlouhé, neboť 

ivana Bozděchová

Zdroj

Dům zahraniční spolupráce [online]. Cit. 2021-09-04. 

<https://www.dzs.cz/program/program-podpory-ces-

keho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici>. 

Vyšel další díl projektu  
Češi ve světě, příběhy. Srbsko
Olga Vlachová / Dům zahraniční spolupráce

P átý díl projektu Češi ve světě, příběhy, 
který vypráví 8 příběhů krajanů ze 
Srbska (Bělehrad, Bela Crkva, Krušči

ce, Vršac), vyšel v listopadu 2020 a v předvá
nočním čase 19. 12. se konal v Českém domě 
v Kruščici jeho slavnostní křest. Akce se zú
častnili téměř všichni respondenti knihy, která 
má u českých krajanů v Srbsku velký úspěch. 

Tato kniha navázala na předchozí díly 
projektu, jenž od roku 2013 umožnil nahléd
nout do osudů zahraničních Čechů v  Jižní 
Americe, USA, Austrálii a Chorvatsku. Jejich 
autory jsou učitelé vyslaní k českým krajan

láska k  češtině ji provází celým životem. 
Podle jejích slov: Není krásnějšího a zásluž-
nějšího úkolu než český jazyk předávat, šířit 
a kultivovat.1   

Studenti… Moji studenti! Nechybí je
diný podpis…
Vyrazilo mu to dech.
Po tváři se mu počínají koulet slzy.“ (s. 95)
 

Útlá novela s kompozicí hodnou dramatu 
je obsahově i  formálně rozdělena do tří 
částí: Plamínky, Oheň a Spáleniště. Zřej
má a gradaci napovídající metafora, text 
knihy ji rozhodně nezklame. Vyprávění 
evokující autentičnost, líčení se smyslem 
pro postřeh a detail popisu prostředí, si
tuací, konverzací i myšlenek protagonis
tů, stejně jako cit pro obsahovou zkratku 
a náznak. Ať se i vám dobře čte. – „A to je 
[ode mě] asi tak všechno…“   

Literární zdroj

HrDličKa, M. (2020): Riita. liberec: nakladatelství 

Bor.

ským komunitám do zahraničí, kteří příběhy 
krajanů sesbírali a upravili. Prostřednictvím 
vyprávění či rozhovorů, v autentických po
dobách češtiny či v překladech autorů čte
nářům poskytují obraz života Čechů, kteří 
opustili rodná místa a daleko za hranicemi 
své původní vlasti si spolu se svými potom
ky uchovávají český jazyk a kulturu. 

ZPRÁVA
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Petr borkovec je současný český autor, kterého by každý milovník českého 
jazyka měl znát. Zejména proto, že jeho čeština je velmi kultivovaná a zároveň plná 
novotvarů, nečekaných metafor a poetických výrazů. V jeho práci se velmi vyrovnaně 
potkává poezie s prózou, a to může být pro studenty, ale i učitele českého jazyka 
zdrojem velké radosti při práci se současným českým jazykem. 

Všímavá mementa mori  
Petra borkovce
Markéta Pilátová / bývalá učitelka u krajanů v Jižní Americe

O ceňovaný básník, překladatel 
a  publicista Petr Borkovec (1970) 
začal v roce 2017 psát soustavněji 

prozaické texty. Nejdříve povídkovou sbír
ku Lido di Dante, pak sbírku krátkých próz 
 Petříček Sellier & Petříček Bellot a letos sbír
ku podobně laděných, ale v něčem mnohem 
zásadnějších textů Sebrat klacek. Ve svých 
prozaických textech, i když oddělovat je od 
jeho poezie by bylo příliš zjednodušující, 
se za zdánlivě intimními postřehy z auto
rova dětství, drobnými scénami ze života 
jeho babičky Toničky, kte
rá nebyla jeho babička, či 
Anežky, která jí byla, nebo 
z  okukování zdivočelého 
remízku otevírá jedna zá
sadní dimenze. 

Je to psaní o zanikání – okamžiků, věcí, 
zvířat nebo lidí, o  tom, jak lehce a  jedním 
šmiknutím babiččina nože může zaniknout 
králík, s jehož očima si v prachu dvorku hra
jí koťata. Koťata, která pak Tonička, jež není 
autorova babička, na první pohled dost 
drsnými, ale i milosrdně přímočarými způ
soby zabíjí. Jsou to texty o smrti hmyzu na
bodaného na špendlíky do chlapecké sbírky 
a o zvířecím a lidském světě, který má onen 
zánik společný. Ovšem ani v  jednom tex
tu není trocha patosu, naopak jsou často 
naturalisticky komické, třeba když snaživý 
soused Karel Klenot přinese sklenici plnou 
hmyzu, a protože je malý entomolog zrov
na nepřítomný, přišpendlí úlovky s  babič
kou Anežkou sám do krabice špendlíky na 
šití. „Mezitím dodělaj a kluk už si to nějak 
upraví,” praví babička Anežka. A když kluk 
přijde, vidí, jak „jedno křídlo drnkalo a chře
stělo o  druhé; některé motýlice mávaly 
kříd ly zběsile, jiné ve vláčném tempu a další 
vážky jen sem tam křídla roztáhly a zas při
klopily – jako tichnoucí strojky s prasklými 
azurovými perky.” Tento hmyzí armagedon 
Petr Borkovec dokáže popsat tak, jako by 
se člověk díval na horor a zároveň na krás
né, potemnělé zátiší holandských mistrů.

Petr Borkovec si ale především všímá. 
Všímá si detailů, barev, tvarů, lidí, kteří by 
kolem jiných prošli, aniž by stáli za pohled. 

Veze se s  nimi vlakem nebo autobusem, 
chodí je pozorovat k řece nebo do zahrád
kářských kolonií, potkává se s nimi na krát
kou chvíli, na jedno potáhnutí z cigarety, na 
pár zaslechnutých vět nebo i  opakovaně 
a skutečně, v čapkovském slova smyslu se 
o ně zajímá. Zajímají ho ne proto, že jsou 
atraktivně obyčejní, ale protože ho zajímá 
to, jak mluví a co říkají zdánlivě banálními 
výroky, za nimiž se mnohdy skrývá podsta
ta lidského kontaktu. „Hyacinty už lezou,“ 
říká paní jedoucí ze zahrádky v době covi

dové. A v této zdánlivě ba
nální větě je obsažená celá 
esence jara a naděje. Autor 
se také vrací do dětství, kdy 
ho na smrt a krutost světa 
připravovala babička To

nička, co nebyla jeho babička. Není možné 
tuto lovkyni, rybářku, houbařku a potměši
lou divoženku, která spí v chýši pod modří
ny a střílí bažanty, nemilovat. 

Petr Borkovec se nestará o  to, co si 
o  jeho psaní o topení koťat, dodělávajících 
sokolech, myslivosti, bezhlavých, spařených 
kohoutech v kádi plné krve nebo nabodávání 
hmyzu na špendlíky pomyslí dnešní útlocitní 
čtenáři, kteří se možná budou u těchto na
turalistických výjevů ošívat a pak si zajdou 
pro balené maso do supermarketu. Předklá
dá ke čtení život v  jeho naprosté, zdánlivě 
zaprášené a bezcenné obyčejnosti, ale taky 
naturalistické divokosti. Život remízku za 
městem, kde se dá najít celý vesmír zajíma
vostí. Stačí si všimnout, obrátit kámen nebo 
sebrat ze země klacek. 

„Je suchý, je vyschlý. Je světlešedý, bílý. Je 
hladký. Je lehký. Lehčí, než odhaduješ, nežli 
ho sebereš. Zvedneš ho ze země. Chvíli ho 
neseš. Prohlížíš si ho, přehazuješ z ruky do 
ruky. Odhodíš ho. Je to klacek.

Vyschlá stráň, posetá nízkými pokrou
cenými duby, které sem tam vystřídá hlou
ček borovic, kousek od města, za halami, 
nad železničním náspem. Strmá tak, že 
po ní nikdo nechodí. „Za městem prý už 
pralesy,“ píše se o ní v kronikách. Jdu těmi 
místy, které vídám z okna vlaku a o nichž 

Petr borkovec 
si všímá detailů, 
barev, tvarů...
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Čítanka (nejen) pro volyňské Čechy, jejíž autorkou je historička a předsedkyně Sdružení 
Čechů z Volyně a jejich přátel Dagmar Martinková, je čtení o volyňských Češích. 

Dvojjazyčná Čítanka (nejen) 
pro volyňské Čechy
Eva řezníčková / krajanská komunita Žytomyr, Ukrajina

J edná se o bilingvní knihu se zrcadlovými 
texty v českém a ukrajinském jazyce. To 
je jednoznačná výhoda a možnost kdykoli 

 a kdekoli číst bez potřeby neustále listo
vat slovníkem. Obsahuje mnoho autentických 
vzpomínek, životních příběhů i osudů Čechů 
na ukrajinské Volyni. Jsou v ní články o vystě
hovalectví, zakládání českých vesnic a životě 
v nich, násilnické národní politice sovětské 
vlády, kolchozech, represích české inteligence, 
gulazích či repatriaci Čechů z Volyně do Čes
koslovenska v několika vlnách. V neposlední 
řadě zaujmou články o krajanských spolcích. 
O tom všem v knize píší autorka, potomci 
z Volyně nebo přesídlenci žijící v Čechách.

„Je určena novodobým reemigrantům  – 
potomkům Čechů z  Ukrajiny, ale také již 
usazeným reemigrantům v Česku pro jejich 
hlubší identifikaci s jazykem a kulturou země, 
kde nyní žijí. Čítanka poslouží krajanům na 
Ukrajině pro výuku českého jazyka a sezná
mení s historií a reáliemi země, která je pro 
ně vlastí předků, kam mají možnost se vrátit,“ 
popsala Dagmar Martinková, která vystudo
vala historii a  archivnictví v  magisterském 
oboru a historii se zaměřením na mezinárod
ní vztahy a evropská studia. V současnosti je 
doktorandkou oboru České a českosloven
ské dějiny na Univerzitě Karlově a  spravuje 
regionální muzeum v Bohdalicích na Vyškov
sku, ve kterém Čítanku (nejen) pro volyňské 
Čechy dne 18. září 2020 pokřtila. 

V  čítance najdou krajané informace 
o  svých kořenech a  také oblastech, kde 
se volyňští Češi v Čechách po válce usadili 
a  spoluvytvářeli poválečnou historii. Čtou 
v ní malí čtenáři i pamětníci různé jazykové 
úrovně. Pro krajany je čtení textů zábav
né, zajímavé články udrží jejich pozornost 
a procvičí znalost slovíček. Čítanka má ori
ginální ilustrace dětí z krajanských spolků 
na Ukrajině, také dobové i současné foto
grafie a čítá téměř 340 stran.

Čtení o etnických Češích a jejich potom
cích je velmi přínosné pro uchování vzpo
mínek a  povědomí o  historii volyňských 
Čechů. Žytomyrští krajané si knihu velmi 
oblíbili a texty čteme jako doplňkovou čet
bu při výuce češtiny a reálií.  

Literární zdroj

MartinKoVá, D. (2020): Čítanka (nejen) pro volyňské 

Čechy. Praha: Sdružení čechů z Volyně. 

Krajané si prohlížejí novou čítanku
čítanka, O cestování na Volyň 
a caru Alexandrovi II.

si z kupé vždycky myslím, že bych tam měl 
stát, jít, být. Často bývají ozářena prudkým 
sluncem a působí jako z jiného, půvabnější
ho světa. Tady dole, mezi námi, co míříme 
do města, se drží šero a zima. Dívá se nás 
tam víc. Možná bychom o té osvícené pra
lesní stráni, která je o kousek blíž nebi než 
zemi, dokázali společně promluvit. Lehce 
bychom se dohodli, překonali ostych, ro
zuměli si. 

Jsem tu, jdu přes svah po zvířecím 
ochozu, co patří kamzíkům, kteří tady ne
žijí. Tenké ploché kameny – často vypadají 
jako umělé, tak pravidelné mají tvary – mi 
pod nohama kloužou ze stráně. Půvab 
a lehkost, které jsem s ostatními pozoroval 
z vlaku, zmizely. Je to napínavé, nebezpečné 
území. Čím to?“ (Borkovec, 2021, s. 25) 

Literární zdroj

BorKoVeC, P. (2021): Sebrat klacek. Praha: Fra. 
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Zahlédnul jsem ho na záchodě. Pama
toval jsem si ho, jak si můžete pa
matovat jen někoho, kdo vás mohl 

zničit. Herr Hoffmann. Ingenieur Herr Hoff
mann. Za války k nám do fabriky jezdil na 
kontroly. Kontroloval každý detail, aby ne
docházelo k sabotážím. Vypadal spíš jako 
brunátný hospodský, ale byl to machr přes 
jemnou strojní mechaniku. Ale i my jsme 
byli machři. Nikdy na to nepřišel. 

„Herr Hoffmann?“ Řekl jsem a poklepal 
mu na rameno. Byl mnohem vypasenější 
než za války. 

„Ja,“ řekl a překvapeně se na mě podí
val. Okamžitě mě poznal. 

„Herr Firkula?“ A pak česky: „Pivo?“
„No budiž, Herr Hoffmann, ale tady to se 

nedá pít,“ povzdechl jsem si. Přijel prý chodit 
po horách. Já jsem sem chodil ob den, mám 
to za rohem. Když jsem po osmačtyřicá

tém zdrhal, ani ve snu mě nenapadlo, že se 
tenhle nácek dostane na falešný pas až do 
Argentiny a bude si spokojeně užívat svého 
technického nadání v nadnárodní firmě. Ale 
já jsem se taky neměl špatně. Dobrý strojař 
se uchytí vždycky a všude. Někdo by si mohl 
myslet, že jsem měl chuť vytáhnout pistoli 
a střelit ho rovnou do čela. Za všechen ten 
strach. Jenže, já jsem měl dobrý pocit. Že 
jsme ho přečůrali. A měl jsem pravdu. Pro
tože netrvalo ani jednu sklenici piva, aby se 
mě nezeptal. Zase česky. Pocházel z Liberce 
a česky uměl skoro stejně jako německy. 

„Jak jste to tenkrát dělali?“
Po těle se mi rozlil takový příjemný, 

sladký sirup.
„Nejdřív se vás na něco zeptám já.“
„Na ja, prosím, prosím,“ řekl galantně.
„Co byste dělal, kdybyste na to přišel? 

Poslal byste mě na šibenici?“

„Mně a dalších nejmíň dvě stě lidí, co 
se mnou dělali?“ Pokračoval jsem pomalu.

„Kdo říká, že jsem na to nepřišel?!“ Řekl 
taky pomalu.

„Nepřišel!“ Rozčílil jsem se. 
„Ptám se, protože si to chci ověřit. Ne, 

protože to nevím.“ Řekl ještě pomaleji.
„Tak schválně!“ Vyzval jsem ho. A vů

bec jsem mu nevěřil. Nechtěl jsem si při
pustit, že by nás mohl zachránit. Že jsme 
ho nakonec nepřečůrali.

Vyráběli jsme tenkrát součástky do 
vrtulí německých bojových letadel. A ne
kontroloval nás jenom Ingenieur Hoff 
mann. Ale z něho jsem měl největší vítr. 
On jediný představoval skutečné nebez
pečí. Ti ostatní byli sice taky inženýři, 
ale neměli žádnou představivost. Herr 
Hoffmann ji měl. Viděl jsem návrhy jeho 
patentů.

LitERÁRNÍ 
KOUtEK

Z války jsem 
si pamatoval 
hlavně neustálé 
mravenčení 
v zádech. 
Zesilovalo, 
když zesilovalo 
nebezpečí. čekal 
jsem na něj. 
Nemohl jsem 
se ho nabažit... 
Když jsem to 
mravenčení poznal, 
nemohl jsem bez 
něj vydržet.

Chtěl jsem vás 
vidět. Složit vám 
poklonu. tady v té 
zemi, o které jsem 
si myslel, že tady 
bude klid. A on 
není. Nikde nikdy 
žádný klid...

„Bylo to geniální. Klobouk dolů, Herr Firku-
la. Zasloužil jste si žít ne jeden, ale dalších sto 
dlouhých životů. Nemohl bych vás udat, to 
by jaksi utrpěla má profesionální čest. A jsem 
rád, že vám to mohu říci,“ řekl obřadně.

„A pokud si to ověřím, že jsem měl 
pravdu, tak… Tak to budu moci zase po 
užít. No není to krása?“ Rozplýval se a pak 
pokračoval. 

„Nedostanete zaplaceno jako tenkrát, 
ale znova ten váš nápad poškodí… jak bych 
to tak řekl… poškodí to zase zlé lidi. Navíc to 
ani k ničemu jinému není, nemám pravdu?“

Takže to nebyla náhoda. On tady na mě 
čekal. No to snad ne!

„Víte, Herr Firkula, já jsem nebyl nacista. 
Musel jsem do strany, ale proto, abych za
chránil svou nemocnou matku. Jinak bych 
byl dávno v Latinské Americe jako má žena. 
Víte, ona byla německá Židovka, oba jsme 
z Liberce, na ja, ale ještě před válkou jsme 
se naoko rozvedli a ona odjela, já zůstal 
s maminkou, protože ta by cestu nevydr
žela. I kvůli tomu jsem byl ve straně, měl 
jsem strach v ní nebýt. Jako tolik lidí. Já vím, 
že mě to neomlouvá, samozřejmě, že mě to 
neomlouvá. To se omluvit nedá. Ale zase 
jsem mohl škodit a zachránit i spoustu lidí. 
Kolik lidí s vámi dělalo Herr Firkula?“

„Sto osmdesát tři,“ hlesl jsem. 
„No vidíte, třeba mi bůh odpustí, když 

jsem zachránil tolik lidí, no ne?“
Pořád jsem mu ale nevěřil. Jestli si to 

chce ověřit, tak třeba na to nepřišel do 
opravdy. Proč by si to jinak ověřoval. No 
ne? Jako by mi četl myšlenky.

„Já si to chci ověřit, protože na tom zase 
závisí pár lidí a nemůžu udělat chybu, jako 
jste ji tenkrát nemohl udělat vy, Herr Firkula.“

V baru se setmělo, poslední hosté od
cházeli. Seděli jsme tam pak už jenom my 
dva. Trosečníci z dávných bouří, kteří pořád 
ještě nedorazili do přístavu a už do něj nikdy 
nedorazí. „Jak se vám tady líbí? V Argenti
ně?“ Běžná otázka, která, pokud jste turista, 
očekává rychlé a nadšené kývnutí hlavou. 

„Na ja, Herr Firkula, doma je jenom jed
nou, nicht wahr?“ Kývnul jsem, přestože 
jsem si to nemyslel. 

„A co vám tady chybí?“ 
Zeptal jsem se. 

„Hory.“
„Tady v Patagonii vám 

chybí hory?“ Užasl jsem.
„Chybí mi, jak voněly. 

Ty naše hory. Tady nic ne
voní. Araukárie mi přijdou 
jak z vosku. Jak umělé. 
Ale já si nechci stěžovat, 
protože však víte, čím 
víc si člověk stěžuje, tím 
víc je to una mierda.“ Po 
užil to slovo s gustem, mohl říct Scheisse, 
ale španělská mierda v sobě má jistou ele
gantní lehkost. I z jeho úst rychle vyklouzla 
a zahřmělo v ní německé r.

„Vám nechybí nic?“ 
„Pivo.“
„Pivo, na ja. Pivo tady stojí za pendrek, 

to máte pravdu.“ Tyhle emigrantské řeči 

s námi byly, abychom se měli čeho chytit. 
Jako trámy ztrouchnivělého dřeva, které
ho se chytáme a kousek na něm plaveme, 
ale proud nás stejně unáší a nevíme kam. 

„Jak asi víte, Herr Firkula, tady se to taky 
všechno změnilo. Zavolali si mě. Vojenská 
junta, jako německého leteckého inženýra 
s nacistickou, ehm, minulostí, kterému dali 
pas. Všechno se to opakuje. Co nadělám, 
že? Víte, pořádají teď takové lety, shazují lidi 
dolů, do moře. Nemůžu to zastavit, ale můžu 
to alespoň trochu pokazit. Jako vy tenkrát.“ 
Instinktivně jsem se porozhlédl. V baru  
nikdo nebyl, ale staré, dáv
no pod zem zakopané in
stinkty se okamžitě vrátily. 
Je to past? Jak mě vůbec na
šel? Tady, na konci světa?

„Jak jste mě tady našel?“
Povzdechl si. 
„Nebuďte skromný, 

Herr Firkula. Najít vás není 
vůbec těžké. Stačí zajít na 
patentový úřad v Buenos 
Aires. Tam mi dali adresu.“

Měl pravdu. Dávno jsem 
si nedával pozor. Měl jsem 
pocit, že sem, tak daleko od 
všeho, za ledovými fjordy, 
do tohohle baru, kam cho
dí jen indiáni a dřevorubci, 
nikdo nikdy ani nepáchne. 

„Jste tady pěkně zašitý, 
Herr Firkula. Moc pěkně. 
Ale ještě jednou, třeba na 
oplátku byste mohl z té vaší nory trochu 
popolézt, co vy na to?“

„Co když na to tentokrát přijdou? Doba 
se změnila. Vrtule se změnily.“ Vytáhl z kap
sy kabátu kladívko. Bylo navlas stejné jako 
tenkrát. Tahle naše malá kladívka, tyhle naše 
malé atomové bomby, které posílaly němec
ká letadla k zemi. Hoffmann si vychutnal 
moje překvapení. Takže na to doopravdy 
přišel. Bylo mi, jako bych prohrál válku.

„Ukážete mi to sám, bitte? Čekám na 
to tak dlouho. Nenašel bych vás, kdybych 
nepodal patent i tady v Argentině. Byl jste 
v podobné sekci jako já. Té letecké. A tak 

jsem si řekl, že si to ověřím. 
Nebo vlastně to nepotřebu
ju. Vlastně je to jen záminka. 
Chtěl jsem vás vidět. Slo
žit vám poklonu. Tady v té 
zemi, o které jsem si myslel, 
že tady bude klid. A on není. 
Nikde nikdy žádný klid. Víte, 
možná, že naše nadání je vy
koupené ztrátou toho klidu. 
Lidi bez fantazie, lidi, co ni
kdy nic nevymyslí, s ničím si 
nezahrávají, nic nezkoumají, 

mají svatý pokoj. Měnil byste, Herr Firkula?“
„Jak to myslíte?“
„Dal byste klid za váš talent?“ Po klidu 

jsem asi netoužil. Upřímně řečeno se mi 
tady ten patagonský klid v lesích pod le
dovci pěkně zajídal. A Hoffmann to o mně 
věděl. Uměl odhadnout nejen závady na le
tadlech, ale zjevně i na lidech. Z války jsem 

si pamatoval hlavně neustálé mravenčení 
v zádech. Zesilovalo, když zesilovalo ne
bezpečí. Čekal jsem na něj. Nemohl jsem 
se ho nabažit. V každé vteřině smrtelného 
nebezpečí, když se tenhle brunátný pápr
da v uniformě promenádoval po fabrice, 
se ve mně tohle mravenčení roztahova
lo a já jsem měl pocit, že žiju na doraz, 
stovky životů najednou a že můžu klidně  
umřít. V odboji jsem nebyl proto, že bych 
chtěl kdoví jak pomáhat vlasti. Ale když 
jsem to mravenčení na první tajné schůzce 
poznal, nemohl jsem bez něj vydržet. 

„Tak dobře, Herr Hoff-
mann.“ Vzal jsem do ruky 
malé kladívko. Bylo to 
z naší fabriky. 

„Je to vaše, na ja, měl 
jsem pocit, že si jedno mu
sím schovat. Nevěděl jsem, 
jestli by nějaké jiné bylo stej
ně dobře vyvážené.“ Zase 
jako by mi četl myšlenky. 

Mravenčení mi přešlo 
do rukou. Herr Hoffmann 
mi podal plechový popelník. 

„Bitte…“ pobídnul mě. 
Třikrát, v tolikrát opa

kovaném rytmu jsem do 
něj klepnul. Ťuk… ťuk. 
A zlehounka… ťuk, pak jed
no rázné ťuk. To poslední. 
To, co poslalo k zemi to
lik letadel. Po jisté době. 
V tom byla krása onoho 

posledního, rázného ťuk. Plech se nezna
telně vyboulil, protože nestačila jen ta tři 
jemná ťuk, ale to poslední, čtvrté způso
bilo neznatelné vyboulení plechu a vrtule 
se postupem času začala poškozovat. Sa
botáž se nedala dokázat. Závady se začaly 
projevovat až po čase a v nepravidelných 
intervalech. Nedalo se dokázat, ani nikdo, 
kromě Hoffmanna, neměl podezření, že 
závada vzniká u nás ve fabrice, kde se ne
dělaly žádné složité technické procedury. 
Byli jsme jen obyčejná montovna, kde se 
nic nedalo zkazit. 

Hoffmann při posledním ťuk ráz
ně mlasknul. Zamnul si ruce, až klouby 
zapraskaly. Schoval kladívko do kapsy 
u manšestrového saka. 

„Já teď půjdu, Herr Firkula, a nikdy jsme 
se neviděli. Nikdy jsem vás neviděl a ne
znám vás. Ale kdo ví, v jaké válce se zase 
potkáme, nicht wahr?“

Díval jsem se, jak odchází. A s ním celý 
můj život tam za mořem. Všechno, co 
jsem znal, všechno, čeho jsem se bál a co 
jsem potřeboval. Roky po válce, kdy jsem 
se snažil splynout se zemí pampy, sopek, 
chladného oceánu a hor, byly jakž takž 
snesitelné, bylo v nich jemné mravenčení. 
Ale teď v tomhle ráji, kde se pod ledovci 
rozprostírá klid samoty a poruší ho jen ob
čas kroužení kondora a šustění jako křídel 
při přistání, které připomíná jemný hukot 
letadla… „Počkejte!“ Zastavil jsem ho ve 
dveřích. Vzal jsem si z věšáku kabát. „Ne
přišel jste na to. Není to celý.“  

ilustrace Magda andresová 8382
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Svatava Škodová / ředitelka Letní školy slovanských studií 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Pavla Poláchová / ředitelka Letní školy slovanských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého

LEtNÍ ŠKOLY 
SLOVANSKÝCH 
StUDiÍ

M yšlenka uspořádat první letní kurz 
češtiny pro zahraniční účastníky 
vznikla ve 30. letech 20. století, 

ale jejímu uskutečnění zabránila druhá svě
tová válka, a tak se její tradice začíná až 
v roce 1948, kdy se evropské poměry ales
poň trochu uklidnily. O klidu pouze zdánli
vém svědčí to, že následně v roce 1949 sice 
proběhl její druhý ročník, avšak již v násle
dujícím roce komunistická strana uzavřela 
Československo za tzv. železnou oponu, což 
ve svém následku znamenalo uzavření LŠSS. 
Třetí ročník se uskutečnil po desetileté pře
stávce v roce 1959. Předcházelo mu jednání 
české delegace na Mezinárodním slavistic
kém kongresu v Moskvě, kde se v závěrech 
kongresu podařilo formulovat požadavek na 
obnovení LŠSS. Od roku 1959 se pak LŠSS 
konala nepřetržitě každý rok, a její účastníci 

L etošní 35. ročník (2. covidový) se 
koná od 17. července do 15. srpna 
2021 a přináší bohatý a rozmanitý 

program, který nenaruší ani samozřejmé 
dodržování všech nařízených hygienic
kých opatření. Dopoledne se již tradičně 
ponesou ve znamení intenzivní výuky 
češtiny (5 vyučovacích jednotek denně), 
odpoledne pak budou vyplněná volitelným 
a zájmovým programem. V nabídce jsou 
české i anglické přednášky (z umění, his
torie, hudby, českého jazyka, ekonomie), 
workshopy (konverzační, gramatický, lite
rární, překladatelský) nebo lekce jiných 
slovanských jazyků (ruštiny a polštiny) 
či kurzy korektivní výslovnosti. Nedílnou 
součástí Letní školy jsou i filmový klub, 
pěvecký sbor či tradiční folklorní večer za 
doprovodu cimbálové muziky. 

Letní škola 
slovanských studií 
v Praze po roční 
přestávce

Letní škola slovanských studií 
v Olomouci letos po pětatřicáté

Ne nadarmo mi kolegové historici připomínají, že 
Letní škola slovanských studií v Praze je zrcadlem 
společenských událostí, a to nejen českých, ale 
i světových. V minulém a letošním roce mám tuto 
metaforu při přípravě LŠSS neustále na mysli.

Stejně jako před rokem vrací Letní škola slovanských studií do prostor Filozofické fakulty 
Univerzity Palackého život. Jsou to opět zahraniční studenti, kdo má privilegium usednout 
po dlouhé době do lavic a objevovat během kontaktní výuky kouzla českého jazyka.

se tak stávali součástí nelehkých okamžiků 
českého dění, jako byla zvláště invaze vojsk 
Varšavské smlouvy do Československa 
v roce 1968 a v srpnu 1969 zásah českoslo
venských ozbrojených složek proti demon
strantům. Poslední pohromou, která se LŠSS 
přímo dotkla, byla povodeň v roce 2002… 
tedy poslední až do loňského roku, kdy 
hned od ledna 2020 začaly probíhat inten
zivní organizační přípravy na přivítání cca 
150 účastníků z téměř čtyřiceti zemí světa. 
Když byl v březnu 2020 vyhlášen v ČR nou
zový stav, nikdo ještě netušil, že tato událost 
bude mít za následek přerušení kontinuity 
LŠSS po 61 letech! 

64. ročník LŠSS v Praze, který měl v roce 
2020 proběhnout, nebyl přímo zrušen, 
ale byl kvůli světové pandemii koronaviru 
přesunut na další rok, tj. na rok 2021. Po 
ohlášení posunu začaly na sekretariát LŠSS 
přicházet dopisy od účastníků, kteří litovali, 
že nebudou moci do Prahy přijet, ale také 
od dlouholetých lektorů, kteří si vlastně 
léto bez Letní školy neuměli ani představit. 

V  letošním roce jsme se tedy při pří
pravě Letní školy vrátili v čase! Znovu pro
cházíme podklady, které jsme připravovali 
vloni, revidujeme je a  upravujeme podle 
současných hygienických opatření a snaží
me se zajistit vše, aby LŠSS byla letos v létě 
bezpečným místem pro všechny účastníky, 
ale i vyučující a organizátory. 

V  samotném programu výuky se 
toho mnoho nezmění, i  letos nabídneme 
dopoled ní výuku češtiny pro čtyři stupně 
pokročilosti. Kurz tradičně zahrnuje pět 
vyučovacích hodin denně. Podle pokroči
losti studentů je výuka strukturována na 
jazykový kurz, individuální lekce korektivní 
výslovnosti pod vedením profesionálních 
fonetiků, volitelné semináře z  oblasti lite
ratury, gramatiky, reá lií a  letos nově např. 

i  z  oblasti právnické češtiny pro nerodilé 
mluvčí. Neoddělitelnou součástí LŠSS se 
staly také workshopy, které v letošním roce 
budeme směřovat do uliček a parků Prahy, 
kde se nám bude dobře dýchat. Pokročilí 
studenti budou navštěvovat přednáškový 
cyklus, v  němž pro ně budou přednášet 
přední odborníci nejen v oblastech české
ho jazyka a literatury, ale i historie a kultury 
v širokém slova smyslu. Stejně jako indivi
duální lekce korektivní výslovnosti jsou ne
oddělitelnou součástí LŠSS v Praze i různé 
možnosti seznamování se s Českým národ
ním korpusem jako jedinečným nástrojem 
pro poznávání češtiny a s možnostmi jeho 
využití při studiu češtiny jako cizího jazyka. 

Věříme také, že nijak neutrpí odpolední 
kulturní program, během nějž navštěvuje
me galerie a muzea. Rozdíl bude snad jen 
v tom, že se na tyto vycházky budeme vy
dávat jen po malých skupinkách. 

Naprostou novinkou letošní Letní školy 
bude její první online verze, kterou jsme při
chystali pro ty účastníky, kteří kvůli pande
mii nebudou moci přijet osobně. Všichni už 
víme, že zvládnout výuku online je možné 
a že i pomocí tohoto média může probíhat 
výuka nejen kvalitně, ale i zábavně. Účastní
ci této verze LŠSS se vůbec nemusí obávat, 
že se budou jen učit. I pro ně připravujeme 
speciální doprovodný kulturní program. Už 
teď speciálně pro ně natáčíme různá videa 
a chystáme různé kvízy a diskuse online. 

V letošním roce také v rámci LŠSS pro
běhne X. mezinárodní sympozium o  češti
ně jako cizím jazyku s  názvem Bohemisti-
ka 2021. I  tady jsme se museli přizpůsobit 
a bude to první sympozium, které proběh
ne v  přednáškových sálech FF UK, odkud 
budeme online propojeni do celého světa 
s účastníky, kteří se nebudou moci zúčastnit 
osobně. Všichni věříme, že setkání touto for
mou navzdory vzdálenostem pomůže pro
pojit bohemistickou odbornou veřejnost.  

Mnohé tedy na letošní Letní škole 
slovanských studií bude jiné. Vzdát se 
musíme např. slavnostního zahájení 
v  aule Karolina a  úvodního koncertu, 
společného zpívání, vaření, divadla, vý-
prav ve velkých skupinách atd. Přesto 
však věříme, že i  letošní běh přinese 
mnohá pozitivní překvapení a že si jeho 
účastníci odnesou nejen prohloubené 
znalosti o  české republice, zdokonale-
né dovednosti v češtině, ale především 
mnohá přátelství a osobní vazby k Pra-
ze, která se určitě stane i jejich městem. 
Držte nám, prosím, palce! 

Pokračujeme i  v  prohlubování spolu
práce s univerzitními studentskými spolky: 
s univerzitní iniciativou Zaparkuj – oživujeme 
veřejný prostor chystáme večery pod širým 
nebem plné her, hudby a dobrých filmů, pod 
taktovkou studentského divadla Na Balko-
ně pak divadelní workshopy. V kooperaci 
s dalšími studenty Univerzity Palackého 
připravujeme i oblíbený cyklozávod po olo
mouckých památkách zakončený opékáním 
buřtů či sportovní odpoledne.

Studenti nezůstanou během svého mě
síčního pobytu jen v Olomouci, o víkendech 
poznají další krásy Moravy. Vydají se mimo 
jiné za horským vzduchem do Beskyd, ochut
nají minerální prameny a lázeňské oplatky 
v Luhačovicích, vyzkouší si život na Velké 
Moravě v archeoskanzenu Modrá, navštíví 
proslulou Květnou zahradu v Kroměříži.

Zdroj

Summer School of Slavonic Studies [online]. Cit. 2021-06-01.  

<www.lsss.upol.cz>. 

Vaříš, vařím, vaříme… Horkou novin
kou tohoto léta je unikátní kulinářský 
projekt – ve spolupráci s Vydavatelstvím 
Univerzity Palackého se podílíme na vy
dání českoang lické kuchařky, kterou si 
naši studenti odvezou jako památku na 
35. ročník letní školy. 

Kolik studentů letos do hanácké met-
ropole přijede, ještě nevíme, pevně však 
věříme, že se nenechají odradit mimořád-
nými cestovními překážkami a tento let-
ní pobyt v Olomouci dá opět vzniknout 
novým přátelstvím na celý život. 

lšSS FF UP 2020 
Foto: radana Koudelíková
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www.lsss.upol.cz
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Krajiny češtiny

Redakce DZS 
Mgr. Zuzana Šepsová, PaedDr. Olga Vlachová

Redakční rada časopisu Krajiny češtiny
Ing. Dana Petrova (DZS), předsedkyně redakční rady 
Mgr. Ladislav Bánovec (MŠMT)
doc. PhDr. Božena Bednaříková, Dr. (FF UP) 
doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (FF UK) 
PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. (FF UK) 
Ing. Jitka Morčušová (DZS) 
PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. (ÚJOP UK) 
PhDr. Eva Rusínová (FF MU) 
Mgr. Zuzana Šepsová (DZS) 
PaedDr. Olga Vlachová (DZS)
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Mgr. Petra Bačuvčíková, Ph.D. (FF UP, UTB Zlín)
Mgr. Darina Hradilová, Ph.D. (FF UP)
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Matúš Žiga / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

K urzy jsou určeny pro zahraniční 
studenty, odborníky (pedagogy, 
překladatele, tlumočníky) a  aka

demické pracovníky z oblasti bohemistiky 
a slavistiky. Svým širokým záběrem jsou však 
otevřeny všem zájemcům o český jazyk, 
literaturu, dějiny a kulturu. V rámci svých 
vzdělávacích bloků nabízejí jednotlivé LŠSS 
kurzy českého jazyka rozličných úrovní, 
výběrové semináře zaměřené na studium 
české literatury, kultury a dějin, volnoča
sové aktivity zahrnující divadelní, hudební 
a taneční představení, exkurze, poznávací 

Letní školy slovanských 
studií 2021
Letní školy slovanských studií (dále jen „LŠSS“) jsou studijní kurzy pořádané několika 
veřejnými vysokými školami v České republice. Kurzy se konají každoročně v průběhu 
letních měsíců (červenec, srpen, září) a jejich délka se pohybuje od tří do čtyř týdnů 
v závislosti na náplni kurzu zvolené jednotlivými pořádajícími školami.

výlety apod. Ministerstvo školství, mládeže 
a  tělovýchovy ČR (MŠMT) nabízí téměř 
padesáti zemím 336 stipendií ke studiu na 
LŠSS, která spočívají v úhradě kurzovného, 
ubytování a stravování a bezplatném vstupu 
na kulturní aktivity pořádané v rámci LŠSS. 
MŠMT zveřejňuje nabídku stipendií k účasti 
na kurzech LŠSS prostřednictvím zastupi
telských úřadů České republiky v zahraničí 
a na svých webových stránkách1. Přihlášky 
kandidáti zasílají kompetentním orgánům 
partnerských smluvních zemí (většinou to 
bývá zastupitelský úřad, místní ministerstvo 

Jihočeská univerzita v českých budějovicích,  
Filozofická fakulta
Datum konání: 15. 8. – 6. 9. 2021
Adresa: 
Branišovská 31a
370 05 České Budějovice
Kontaktní pracovnice: Mgr. Barbora Poslušná 

 bposlusna@ff.jcu.cz
 +420 387 774 801

Web: http://www.ff.jcu.cz/zahranicni-vztahy/summer
-school-of-slavonic-studies-1 

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta,  
Kabinet češtiny pro cizince
Datum konání: 24. 7. – 21. 8. 2021
Adresa: 
Arne Nováka 1
602 00 Brno
ředitelka: PhDr. Eva Rusínová 

 eva@phil.muni.cz
 +420 549 495 970

Web: https://kabcest.phil.muni.cz/en/study/summer- 
-school-2021

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Datum konání: 23. 7. – 19. 8. 2021
Adresa: 
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
ředitelka: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. 

 svatava.skodova@ff.cuni.cz, lsss.praha@ff.cuni.cz 
 +420 221 619 262, +420 221 619 255

Web: http://lsss.ff.cuni.cz/  

Přehled LŠSS

Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy 
Datum konání: 5. 7. – 30. 7. 2021
Adresa: 
Jiřího náměstí 1/8
290 01 Poděbrady
Vedoucí kurzu: Mgr. Helena Nagyová  

 helena.nagyova@ujop.cuni.cz
 +420 733 159 866

Web: http://ujop.cuni.cz/en/course/summer-school-of-sla-
vonic-studies 

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Datum konání: 17. 7. – 15. 8. 2021
Adresa: 
Křížkovského 10
779 00 Olomouc
ředitelka: Mgr. Pavla Poláchová 

 lsss@upol.cz
 +420 776 267 676

Web: www.lsss.upol.cz  

Západočeská univerzita v Plzni, Ústav jazykové přípravy
Datum konání: 10. 7. – 30. 7. 2021
Adresa: 
Univerzitní 22
306 14 Plzeň
Kontaktní pracovnice: Bc. Daniela Kopřivová 

 dkoprivo@ujp.zcu.cz, isls@ujp.zcu.cz
 +420 377 635 210

Web: www.isls.zcu.cz 

1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. 

Cit. 2021-04-16. <http://www.msmt.cz/mezinarodni-

vztahy/letni-skoly-slovanskych-studii>.

nebo jiná agentura). Termín je každoročně na 
začátku března (kompetentní orgán jej vždy 
upřesňuje). Zájemci se mohou na Letní školy 
slovanských studií přihlásit i jako samoplátci, 
kteří si hradí veškeré náklady sami. V roce 
2020 se kvůli pandemii konala pouze LŠSS 
v Olomouci. Letos dochází např. v Praze ke 
kombinaci prezenční a online výuky. 
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