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K P R O B L E M A T I C E POZITIVNÍHO A NEGATIVNÍHO T R A N S F E R U
P Ř I VYUČOVANÍ R U S K É M U J A Z Y K U

Jarmila Krystýnková

Při osvojování a praktickém užívání cizího jazyka se uplatňuje v podstatě
trojí vliv mateřštiny - pozitivní, negativní a nulový.
Pozitivní vliv je založen na existenci společných jevů - totožných nebo
blízkých. Žákovy teoretické a praktické znalosti mateřštiny mú pomáhají při
osvojování cizího jazyka. V současné době nelze souhlasit s názory stoupenců
přímé metody, kteří v mateřštině jednostranně spatřovali jen překážku při učení
se jinému jazyku. Pokud jde navíc o osvojování řeči blízce příbuzné (ruština),
je kladný vliv češtiny neobyčejně důležitý a významný. Rychlý pokrok, který
pociťuje začátečník, stává se pro něho silným motivačním faktorem (proti tomu
srov. např.počáteční výuku angličtiny či němčiny). Na druhé straně je ovšem
třeba si uvědomit, že u nás dříve docházelo k záměrnému zdůrazňování "snad
nosti" ruštiny, jejíž zvládnutí se považovalo za velmi jednoduché. K tomu
přispívala i malá náročnost učitelů (kupř. jejich tolerance "české" výslovnosti),
takže se v žácích vytvářel přístup k ruštině jakožto k jazyku "lehkému", připo
mínajícímu slovenštinu, které také rozumíme bez zvláštního učení. To vše vedlo
ve vyučování ruštině k neutěšeným výsledkům. V dnešní době se naopak spíše
snažíme hned od počátku žáky seznamovat s originální ruskou mluvou, upozor
ňovat na hlavní úskalí, připomínat, že se sice jedná o jazyk příbuzný, slovan
ský, ale přece jen cizí a jako k takovému je k němu nutno přistupovat.
Záporný vliv mateřštiny se projevuje negativním transferem - interferencí.
Ta se týká jak vnější formy jazyka (způsobu vyslovování hlásek, přízvuku,
intonace, tvarů a slov), tak jeho formy vnitřní (přenášení významové struktury
slova, způsobu spojování slov, přenášení idiomatičnosti z mateřského jazyka do
cizího aj.). Chyby Vznikající působením tohoto negativního transferu se někdy
označují jako interferémy. Mechanismus záporného přenosu Izé vysvětlit i
psychologicky. Žák, který se začíná učit cizí řeč, má ve svém vědomí pevně
zafixován systém jazyka mateřského. Vyjadřovací způsob mateřštiny, ha který
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je zvyklý, mu připadá přirozený a obecně platný, a proto má sklon vnášet jej
i do dalšího studovaného jazyka.
Při vyučování ruštině se však někdy setkáváme i s jevem protikladným s tendencí odlišit i ony prostředky, které se v obou. jazycích shodují. Žáci se
záměrně, leč nesprávně snaží o jejich diferenciaci.
Během učení se cizí řeči, zvláště příbuzné,; pozorujeme též zpětný vliv
znalosti této řeči na chápání určitých jevů mateřštiny a na jejich užívání, byť
pochopitelně podstatně slabší. Pozitivní působení je možno vidět např. v tom,
že žák prizmatem cizího jazyka lépe chápe svou mateřštinu (kupř. funkci pádů,
mnohoznačnost slov, rekci aj.); poznává, že tytéž myšlenky se vyjadřují v blíz
kém jazyce zcela jinak. Negativní vliv osvojování si cizí řeči může se projevit
zejména u mladších dětí, které ještě bezpečně neovládají normy češtiny (např.
především v grafice a pravopisu). I později však studenti často podléhají vlivu
ruštiny při překladu (kupř. nadbytečné užívání zájmenného podmětu, vynechá
vání spony, užívání rusismů v lexiku apod.).
Dříve bylo velmi rozšířeno pouze užší chápání interference jako záporného
přenosu mezi dvěma různými jazyky (tzv. interference interlingvní). Řada chyb
však vzniká i působením již zvládnutých jevů jazyka cizího (tzv. interference
intralingvní). Kromě toho se vyskytuje i interference kombinovaná, vyvolávaná
vlivy mezijazykovými a vnitrojazykovými (srov. c *Hamaiuou - český tvar
s Natašou, ruské tvary dyiuaů, IUKOJIOU).
Soustřeďme se nyní blíže na příklady negativního transferu v jednotlivých
jazykových oblastech.
Grafika a pravopis: V počáteční výuce žáci přenášejí do ruského kontextu
česká písmena, která mají v ruštině odlišnou hláskovou platnost. Časté jsou
chyby vznikající nerespektováním slabičného principu ruské grafiky. Typické
je i přenášení české pravopisné normy do ruštiny (*HeMi4U, *HeMoey, *KHUZU,
*OKemquHbi nucajuA, *KOAeKmw) včetně problémů s interpunkcí.
L e r i k u m : Sem patří např. chyby způsobené česko-ruskou homonymií
(*Muphax 3UMa, *&naMHasi eoda, *eaoKHaa My3buca, *6bimb cnoKoen, *He
x/ted, *iuK<MbHbw zod), z mylného přenosu českých slov nebo afixů do ruštiny
{*OHU cnopmywm, *MU meunuiua, *6bicmpocnv>, *dacyMeHmapHbm, *3aner»
Běžný bývá i doslovný překlad slovních spojení z češtiny (*cdejiarm> 3K3ajueH,
*H pad mimam, *cunbHUŮ naú).
Gramatika: Morfologická interference se projevuje např.v přizpůsobování
ruských slov příslušným tvarům českým (** c HUKĚM m eoeopuna, *3ma mpaMeaů, *nnpodaeam, *Kynunu> Kapmouucu, *OHU codepMcaxm, *oKpechocmu
syntaktická pak v nesprávném převodu českých strukturních zvláštností do
ruštiny (*eu Mne amo (xaaana, *M ne mam, ecnu npudy) a v chybné jmenné a
slovesné rekci {*immepecoeambcsi o Myxacy, *padoeambcx m nodaptca, *Ó
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doeoAeH c paóomoů, *3a6omumbcji o peóewai, *xodunv> no yAvufiX, *6opo
npomw epaeaM).
Dále je možné hovořit o tzv. interferenci zjevné, kdy dochází ke zřejmému
narušení normy a tudíž k očividné chybě, a interferenci tzv. skryté, spočívající
v tendenci žáka používat prostředky oběma jazykům společné (x xony ecrnt,
numb x Mne xwemcx eam, mam; MU 6ydeM Humamb, zoeopumb x MU npm
maeM, noeosopuM; Mo/itume! ne uiyMwne! x Mannamb! ne uiyM&nbS).
Výsledkem působení uvedených druhů interference je pak vznik určitého
deformovaného jazyka, který se někdy označuje termínem "třetí systém" (sedím,
cuMcy - *cuduM; vidli jsem chlapce, A euden MOMHUKOS - *s eudeA MOAWU
nexcamb - Aency, 6eMcaim, - óezy - *6eoKy). Úkolem cizojazyčného vyučován
je likvidovat tento "třetí systém": snažit se všemi prostředky maximálně omezo
vat negativní transfer a vést žáky k užívání ruštiny normativní a nedeformované.
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