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Jako recenzentka obou dílů Radugi mohu potvrdit že zmíněná lingvodidaktická 
koncepce není pouhou proklamaci, ale krok za krokem důsledně uplatňovanou realitou. 

K nezanedbatelným kladům patří i netradiční uspořádání učebního materiálu ve 
třech tematicky propojených liniích (základní,rozširujicI a doplňující), což usnadňuje 
uCiteli uplatnit diferencovaný přístup ve výuce. Vyučující může brát zřetel k rozdílné 
úrovni skupin i jednotlivců, přihlížet k jejich zájmům i učebnímu stylu. 

Je samozřejmé, že texty z réáli(,originální literární texty i informace o literatuře 
a autorech musí odpovídat jazykovým možnostem žáků, a mají-li plnit i funkci moti
vační, musí počítat i s jejich mentalitou. Protože jazyková učebnice by měla sloužit 
delší období, je přirozené, že texty jsou vybírány také tak, aby obstály z nejrůznějšich 
pohledů měnícího se společenského hodnocení. Texty v učebnici nemohou suplovat 
časopiseckou literaturu či denní tisk ani nahrazovat učebnici literatury. 

Pokud se autor recenze zmiňuje o struktuře lekcí české Radugi. zdá se mi, že jeho 
vyjádřeni nevychází z pochopení uplatňované lingvodidaktické koncepce a zůstává 
u pouhého popisu jevových stránek, aniž by postihl podstatu.(Viz konstatování, že 
stavba lekcí připomíná angličtinu pro jazykové Školy.) 

Slovenská učebnice Vstreči s Rossijej, autoři E. Kollárová, L . B. Trušinová, je 
skutečně výpravnější. Přináší množství překrásných reprodukcí, informací z oblasti 
kultury a uměni. Je bohužel koncipována na přímé metodě výuky, což 1. Pospíšil pova
žuje spíše za klad. 

Závěrem bych chtěla zdůraznit, že učební soubor Raduga představuje komplex 
mnoha vzájemně propojených složek. Nechceme-li se v hodnocení dopouštět omylů, 
nelze z komplexu vyjmout jen jednu stránku a tu podrobit kritice bez přihlédnuti k je
jímu místu a funkci ve vztahu k ostatním složkám i ve vztahu k jejímu uživateli. 

Stanislava Boudníková 

Ještě k recenzi na Radugu 

Nesouhlasná poznámka Stanislavy Boudnlkové k mé recenzi má racionální jádro: 
recenze je opravdu nekomplexni (co je však komplexní?), ale to byl záměr: jejím smys
lem bylo upozornit na jeden aspekt učebnic ruštiny, totiž na absenci určitých úseků 
ruských dějin. Přitom však souhlasím s tím, že učebnice nesupluje dějiny literatury ani 
obecné dějiny, nicméně podívejme se jen na učebnice jiných jazyků, v nichž zcela 
organicky vstupujeme nejen do lingvodidaktické koncepce, ale také do myšlení, dějin 
a kultury, které jsou oním jazykem vyjadřovány. Recenzované učebnice pokládám 
zajisté za užitečné (vím, jak je těžké takové učebnice psát) a nechtěl jsem a nechci 
snižovat jejich hodnotu a didaktický význam. Autoři a j im koncepčně blízcí maji arciť 
právo na obranu, ale myslím, že jejich nejlepší obranou je samo dílo: moje nekomplex
ni hodnocení je koneckonců jen jedním z mnoha. Někdy se mi zdá, že napsat trochu 
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kritickou recenzi je u nás vnímáno skoro jako soudní žaloba. Ponechávám si tedy své 
názory, aniž je nékomu vnucuji, a jiní ať si zase ponechají své. 

Ivo Pospíšil 

Informace o Českém a Mezinárodní komitétu slavistů 

Na své schůzi 26. června 1998 zvolil Český komitét slavistů své nové vedení. Na 
návrh dosavadního předsedy prof. dr. Slavomíra Wotlmana, C S c , zvolil novým před
sedou Českého komitétu slavistů prof. PhDr. Ivo Pospíšila. DrSc., vedoucího Ústavu 
slavistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, a sekretářem doc. PhDr. Milo
še Zelenku, C S c , vedoucího Literárněvědného oddělení Slovanského ústavu A V ČR 
v Praze. V průběhu XII. mezinárodního kongresu slavistů, který se konal ve dnech 
27. srpna až 2. září 1998 v Krakově, kooptoval Mezinárodni komitét slavistů do svých 
řad prof. Ivo Pospíšila a prof. Slavomíra Wollmana zvolil svým čestným členem. Mezi
národni komitét rozhodl, že XIII. kongres se bude konat ve slovinské Lublani. Novou 
předsedkyni se proto stal zástupce Slovinska prof. Alenka Šivic-Dular. 

Sídlem Českého komitétu slavistů zůstává Slovanský ústav A V ČR. Valentinská 
I, 110 00 Praha 1., tel. 02/232 30 96, úřední hodiny předsedy a sekretáře jsou každé 
úterý 10-11 hod., úřední hodiny předsedy v Bmě každý čtvrtek 11-12 hod. na Ústavu 
slavistiky FF M U , A. Nováka 1, 660 80 Bmo, budova D, 4. patro. tel. 05/41 121 138. 
41 121 150. 

(řeď) 

51 


