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AicryajibHbie npo&ieMM oóytmm pyccKOMy muicy - III 

Dne 15. května 1998 uspořádala katedra rusistiky Pedagogické fakulty Masary
kovy univerzity v Brně již potřetí jednodenní seminář na téma AKtnywibHbte npo6.ie.Mbi  
očynenun pyccKOMy H3UKy e cospeMembiva yaioeuia, jehož se zúčastnili nejen rusisté 
z Česka, ale i ze Slovenska. Za nepřítomnou vedouc! katedry přivítala účastníky a zahá
j i la jednáni doc. PhDr. J. Krystýnková, CSc. Během celodenního zasedáni bylo 
proneseno celkem 14 referátů. 

Nejprve byly vyslechnuty příspěvky z oblasti jazykovědné. Jako první vystoupil 
S. Žaža (FF M U Bmo). V referáte JlaKOHunnocmb ebtpaMceHUR epyccKOM Mune uvedl 
celou řadu případů, kdy zejména hovorová ruština oproti češtině (kterou charakterizuje 
větší explicitnost) upřednostňuje lakoničnost výpovědi. Otázkami komunikace ve sféře 
úředního jednání se zabývala v příspěvku KoMMyHUKauun e oónacmu denoevtx 
KOHmaxmoe A. Hirková (PdF UPJŠ Prešov). O tom, jak funguji v současné ruštině 
a češtině nepůvodní předložky, pohovořil ve svém vystoupeni Pyccxue Henepeooópca-
Hbte npedjioeu u ux neutcmie napomenu A. Brandner (FF M U Bmo). B. Rudincová 
(FF O U Ostrava) se ve svém pojednání CnooiCHbie HauMenoernux anno3umueHoeo 
muna u ux uemcKue 3KeueaneHmbi (npoójieMbi nepeeoda) podělila s potížemi vznika
jícími při překladu do češtiny ruských přístavkových spojeních typu 6u3mc--Muma, 
6aHK-Had3op apod.; jde o slovní obraty, které se vyskytují v odborném jazyce jako ter
míny. Spojení přístavku s řídícím členem bývá tak těsné, že se j im vyjadřuje jediný 
pojem. V češtině je takový způsob tvoření výrazů méně běžný. Z. Liptaková (PdF U K 
Praha) se v referáte Problematika obtížných jevů ruské skladby v současném vyučování 
ruštině zaměřila na analýzu syntaktických chyb, jichž se dopouštějí studenti středních 
škol. M. Rykovská (PdF Z U Plzeň) ve svém vystoupení MexcnpeÓMemHbie cewu Ha 
3aHRmuxx no cmpaHoeedeHwo poukázala na to, jak lze připravit a vést semináře ze 
zeměvědy, aby se v něm prolínaly jednotlivé jazykovědné discipliny, které jsou součásti 
studijního programu. Historii minci a hodnotu platidel užívaných v Rusku rozebrala 
Z. Nedomovi (FF O U Ostrava) v příspěvku Py6jib - xocapb - epou (Pyccme deneoic-
Hbte eduHUUbi eiepa u cezodwi u ux ompootcenue « » u w ) . Přítomným přiblížila nejen 
jejich historii, etymologii a sémantiku, ale uvedla též celou řadu fřazeologismů, v nichž 
se tyto výrazy vyskytují. 

Následovaly referáty z oblasti literatury a kultury. Jako první vystoupil D. Jakl 
(FF O U Ostrava) s pojednáním Poután E. KawepMaHa «TyHHaib» KOK odtm U3 ucmon-
HUKoe poMaHa-oHmuymonuu E. 3aMsmuHa «Mbi». Nastínil obdobné paralely v obou 
dílech. O některých shodných rysech v prozaickém díle J. Nerudy a N . V . Gogola 
pohovořila T. Le Xuanovi (PdF M U Brno) v příspěvku HH Hepyda u H. B. Tozonb. 
HeKomopbie oóufue lepím* ux meoptecmea. O zkušenostech z rozboru uměleckého 
díla v hodinách ruštiny se podělila s přítomnými O. Guziova (PdF UPJŠ Prešov) 
v referáte AHOJIUS xydooicecmeeHHozo mexcma na ypoxax pyccKOZo fuuKa. Oblast 
kulturologická byla v popředí zájmu A. Hlaváčka (PdF U K Praha). Ve svém 

44 

http://npo6.ie.Mbi


OPERA SLAVICA VIII, 1998,4 

vystoupení O Hexomopbtx npoůneMax KyjibmypoMoauu KOK yneÓHoů ducuunjimbi se 
pokusil vymezit místo předmětu dějiny kultury ve studijním plánu posluchačů-rusistú. 
Dějiny ruského myšlení jsou poznamenány silným sklonem k mystcismu. Příčinou toho 
také mj. bylo rozšířeni zednáfského hnutí v Rusku v 1. pol. 18. stol. za vlády Kateřiny 
II. Tyto otázky byly tématem referátu S. Koryíánkovť (PdF M U Bmo) Pont, 
juacoHcmea e pmaumuu pyccKoů dyxoemú u oóuiecmeeuHOÚ jimcnu. R. Grenarová 
(PdF M U Brno) se ve svém pojednání PyccKan ucmopun u HeKomopae aKmyauibHbte 
npočJieMbi layveHUR u npenodaeamui ucmopuu pyccKoeo u coeemcKOío o6it(ecmea 
cezoóHH zamýšlela nad obsahem studijních disciplin dějiny Ruska a dějiny ruské 
kultury. 

Celodenní seminář byl uzavřen dvěma referáty z oblasti metodiky a didaktiky 
ruského jazyka. S. Jelínek (PdF U K Praha) v příspěvku Výběr a uspořádáni učiva ve 
3. díle učebního souboru «Padyza» seznámil přítomné s obsahem této části učebnice 
ruštiny, která má být završením učebnicového komplexu. Při jeho sestavování byl 
uplatňován princip komunikativnosti, který na rozdíl od 70. let je v současné době 
chápán komplexněji: rozumí se jím rozvoj čtyř dovednosti - čteni, psaní, poslechu, 
mluveni. O úloze učitele při vyučovacím procesu pohovořila ve svém vystoupení 
K npoÓJieMamuKe KOMMyHumuuu npenodaeameM co cmydeumaMU e Kitacce i. K r y -
stýnková (PdF M U Brno). 

Po každém předneseném referátu následovala diskuse. Celkový ráz pracovního 
semináře lze považovat za zdařilou akci, na níž účastnici prezentovali výsledky své 
odborné badatelské činnosti. Jednotlivá vystoupeni se mohou stát přínosem pro další 
zkvalitňováni výuky ruskému jazyku. 

Aleš Brandner 

Památce doc. PhDr. Zdenka F. Oliveria, DrSc. 

Rok 1997 prošel bez toho, že by se v některém našem nebo zahraničním časopise 
(pokud je nám známo 1) objevil nějaký jubilejní článeček k nedožitým sedmdesátinám 
doc. PhDr. Zdenka F. Oliveria, DrSc , jednoho z našich předních rusistů a obecných 
lingvistů. Chtěli bychom toto opomenutí odčinit adpoA dodatečně tím, že připomeneme 
tuto výraznou osobnost při 20. výročí jeho náhlé smrti. 20. září 1978 odešel nečekaně 
ze života v plném rozmachu svých tvůrčích sil, podlehnuv po několikatýdenním pobytu 
v pražské nemocnici leukémii. Jeho jméno proto není zaregistrováno v biografickém 
slovníku Kto jesť kto v sovreménnoj rusistike (Moskva - Helsinki 1994), jelikož tam 

1 Až v době korektury tohoto článku vysel v Lidových novinách 18. 9. 1998 (na s. 11) článeček 
Jiflho M a r v a n a snadpisem „Český jazykovédec". Marvan byl Olivínovým nástupcem 
v Melboume. 
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