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TOJibKO nepBoň CTHMyjiHpyiomeň peruiHKe, HO H BTopoň penjiHKe anajiora - peruiHKe-
peaKUHH. 

Eojibiuoe MČCTO B noco6nH OTBCHHTCH HaiiHOHajibHoft cneuH(j)HKe arHKeTa. 
Oco6eHHOCTbio ^aHHoro yneĎHoro nocoĎHH aBJwerca TO, HTO TcopcTmccKne 

Bonpocw, CBH3aHHbie c KaTeropneň STMKCTHOCTH, H criuiHCTHKa STHKCTHLIX <t>opM HC-
cncayiOTCJi He TO/ibKO Ha Marepnajie pyccKOfí pa3roBopHoň perní, HO H Ha Marepnane 
npon3Be^eHHií pyccKHX nHcarejieft 19-ro-20-ro BCKOB. ABTOP HCXOAHT HS npaBHJib-
HOH npe^nocbuiKH, HTO JUIS xsuKOBoro yneÓHoro npouecca nepBOCTeneHHoe SHaneHHe 
HMeeT TOT (JiaKT, HTO B XyjlOXCeCTBeHHOM npOHÍBe^eHHH H3UK OTpaKeH TpOUKO - KaK 
WHBad peib, KaK jiHTeparypHaH Hopiua H KaK npoH3Be.neHHe HCKyccraa. 

OrpbiBKH H3 npoH3BeaeHHň nHcaTenefl 19-ro Bena H 20-X ro^oB 20-ro BeKa 
nosBO^nioT BoccraHOBHTb cjioxcHyio CHcreMy STHKCTHOCTH H3o6paxcaeMoro nepno.ua. 
OHH Moryr 6biTb Hcnojib30BaHbi TaioKe KaK MaTepHan no HCTOPHH pyccKoro peneBoro 
3THKCTa. 

Hcnojib3yeMbie npninepbi H3 npon3Be,neHHft coBpeMCHHbix nposaHKOB H nxraroB, 
orpaHcaioiiiHe coBpcMeHHyio peib, HMeioT cBoeft uenbio noKa3aTb ynoTpe6jieHHe Bupa-
weHHií peweBoro 3THKCTa B IKHBOH peieBoH fleficTBHTejibHOCTH. 

ripenJiaraeMoe yve6Hoe noco6ne noMoraer npoHMKHyrb B TařÍHbi xsuKa xy.no- 
5KecTBeHHbix npoH3BefleHHÍí pyccKHX nHcaTejrefl, npeacTaBHTb B nojiHOM o6i>eMe KaTe-
ropmo 3THKeTH0CTH, onpeaeJiHTb oco6eHHOCTH peneBoro 3THKeTa B xyaoKecTBeHHOM 
TCKCTC 

rTpeacraBJíeHHbiH Marepnan npcacTaBjmeT HHTepec npeacne Bcero nnx (JIH/IOJIO-
roB-pycHCTOB, npenoflaBaTe^eň H CTyneHTOB sy30B, cryr.aeHTOB-HHOCTpaHU.eB, a Taxace 
Bcex, KTO HHTepecyercH npo6jieMaMH peieaoro o6meHH», KaK MaTepnan, Heo6xo;m-
MbiR nna noHHMaHHfl TCKCTOB xyjiowecTBeHHOft jiHTepaTypu H VCTHOÍÍ pewn Hocm-ejiefí 
pyccKoro »3biKa. 

ywedHoe noco6ne npcaHasHaneHO AJW HcnojibsoBaHHH B Byaax, cpeaHHX yneGHux 
3aBefleHHHX H Ha Kypcax pyccKoro H3WKa KaK HHocrpaHHOro KaK B C H r , TaK H 3a ero 
npeaejiaMH. 

Mupoicu feuda 

Nová skripta k výuce ruštiny pro začátečníky jako volitelného předmčtu na vyso
kých Školách 

Svobodová, J. - Rykovská, M.: Ruský jazyk pro začátečníky, I. a II. díl. Západočeská 
univerzita v Plzni, 2000, 95 a 91 stran. 

Plzeňské rusistky J. Svobodová a M . Rykovská si zadaly dosti obtížný úkol -
sestavit učební pomůcku pro výuku ruského jazyka u studentů-začátečníků, kteří rušti
nu studují na Pedagogické fakultě ZČU jako volitelný předmět. Pro začátečníka před
stavuje značný problém nejen ruské písmo, ale i výslovnost a intonace, takže promyslet 
koncepci úvodních lekci u takovýchto učebních materiálů je skutečně nelehké. 
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Jak autorky samy předesílají, jejich záměrem bylo především rozvíjení komunika
tivních schopnosti a dovedností studentů a hlavním cílem pak praktické zvládnutí 
ruského jazyka jako prostředku komunikace. Tomuto cíli podřídily i vyber a uspořádání 
učiva, jeho výklad a procvičováni. 

První díl skript obsahuje šest lekcí, klíč k vybraným cvičením a jako přílohu 
5 stran pro nácvik psaní a čtení azbuky. Lekce jsou zaměřeny na běžná lexikálně kon
verzační témata, jako je seznamováni, rodina, návštěva u známých, orientace ve městě 
a doprava, nákupy a oblékání. Na začátku každé lekce uvádějí autorky stručný přehled 
probírané lexikální a gramatické látky. Výklad a nácvik gramatických jevů je prováděn 
výběrově a zaměřuje se na zvládnutí základních praktických znalostí v oblasti jazyka 
(výslovnost, pravopis a gramatika). Cvičení a texty jsou opatřeny přízvuky, což je 
zejména pro počáteční etapu výuky ruského jazyka velmi důležité. Textový materiál 
a dialogy seznamují s kulturou země a dávají možnost rozvíjení.dialogické i monolo-
gické řeči. 

Autorky se snažily o propojení gramatických a lexikálně gramatických cvičení 
s konverzačními tématy, tam, kde je to funkční, uplatňují porovnávání ruštiny 
s češtinou; nácviku daného jevu předchází jeho stručný popis, charakteristika. Učební 
materiály jsou oživeny podle technických možností autorek symboly a obrázky, což 
stránky vhodně člení. 

Velkým kladem je snaha o pestrost textů a cvičení. Zařazené texty jsou vtipné, 
svěží, nechybí ani anekdoty a zábavné úkoly, ovšem propojované s probíranou látkou. 
V některých případech dokonce z anekdoty vychází nácvik gramatických jevů či slovní 
zásoby. Autorky zařadily ruská přísloví, zajímavé informace o původu slov či frazeolo-
gismů, zajímavosti z ruských reálií, ve slovní zásobě nezapomínají na aktuální výrazy 
(např. Kapmcxpejib-íppu, (ppumiopbi, MUKpoeojiHoem netb, cynepMapitem, nuififepux, 
6ymuK, rwacmuKoebie Kapmovmi, aj.), zařazují cvičení na opakování látky předešlých 
lekci. Velice užitečná jsou cvičeni zaměřená na odhad významu jednotlivých slov či 
celých vět nebo celků podle kontextu nebo na základě předchozích znalosti. 

Jako poněkud předimenzovaná se jeví první lekce, kde se posluchači teprve učí číst 
a psát v ruštině. Je zde poměrně velké množství gramatických pouček - kromě pouček 
vztahujících se k výslovnosti jsou studentům předkládány k osvojení jevy z morfologie 
a syntaxe: vynechávání sponového slovesa 6w/»b v přítomném čase, vyjádření 
protikladu, časování nejjednodušších (tedy beze změny kmenové souhlásky) sloves 
1. časování v čase přítomném i minulém, rozdíly v rodě podstatných jmen mezi 
češtinou a ruštinou, 3. pád sg podstat, jmen mužského a ženského rodu, časování 
nepravidelných sloves udmu a examb, číslovky od 1 do 20 (pouze v 1. pádě), 6. pád 
podst. jmen mužského rodu včetně odlišné koncovky v případech e necy, e cady a včet
ně rozlišování používáni předložek e x HO. Zaleží samozřejmě také na tom, kolik 
vyučovacích hodin má být této lekci věnováno. 

N a I. díl těchto skript navazuje souběžně vydaný díl II. Učební materiál je rozvržen 
do 7 lekci zaměřených na další témata z každodenního života: péče o zdraví, povoláni, 
zevnějšek a charakterové vlastnosti, sport, roční období, počasí a svátky, aj. a je opět 
doplněn klíčem k vybraným cvičením. Cvičení a texty jsou opatřeny přízvuky, ovšem 
uj iž známé slovní zásoby přízvuky nebývají uváděny. V úvodu každé lekce je opět 
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zařazen stručný přehled probírané látky. Stejně jako v I. dfle vzniká i zde otázka, zda by 
nebylo účelnější zařadit tyto přehledy také do obsahu skript, aby tak studentovi byla 
umožněna snadná orientace. 

Druhý díl těchto skript dává posluchačům dobrou možnost rozvinout své doved
nosti komunikace v ruském jazyce, rozšířit své znalosti z ruských reálií. Studenti se 
naučí kromě nových slovíček a gramatických jevů také řadě praktických věci: naučí se 
v ruštině oslovovat, psát adresu na dopis do Ruska, sestylizovat blahopřání a poděko
vaní, vzkaz, žádost, aj. Autorky neopomíjejí ani nácvik a opakování výslovnosti a pra
vopisná cvičení. Podobně jako v I. díle i zde je zařazena celá řada pěkných, zajímavých, 
humorných textů, informaci o ruské kultuře, literatuře, lidovém uměni, reáliích země
pisných, historických, politických, aj., kterým jsou ostatně věnovány celé dvě lekce 
(5. a 6.). Vynikajícím nápadem bylo zařazení lekce s tématem: Wmo noKcuanib 
dpy3bHM?, kde se studenti v ruštině dozvědí spoustu zajímavosti o západních Čechách 
a získají řadu tipů, kam zajít a zajet se svými zahraničními přáteli, co j im ukázat a co 
jim k tomu povědět. 

V některých lekcích je však obsaženo hodně gramatických pouček, hodně výkladu 
a málo cvičení na předkládanou látku - např. na s. 62-63 (skloňování podst. jmen 
středního rodu npaewio, none, npoiaeedemte), na s. 76 {Poznámky ke skloňování jmen 
místních a osobních), aj. Při výuce bude zřejmě potřeba vykládanou látku doplnit 
o bohatší procvičování. 

Jak autorky samy uvádějí, byly omezeny stanoveným rozsahem publikace, což je 
zřejmě i důvod toho, proč tato učební pomůcka neobsahuje žádné shrnutí slovní záso
by, ať u jednotlivých lekcí či jako slovníček pro celá skripta. 

Rozhodně lze říci, že autorky vypracováním těchto skript splnily svůj záměr vytvo
řit učební texty, podle nichž by studenti mohli zvládnout základy ruského jazyka 
a naučit se komunikovat v ruštině v běžných situacích. Předkládaná skripta lze uvítat 
jako potřebnou a užitečnou pomůcku pro výuku ruštiny na vysokých školách. 

Marta Vágnerová 
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