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Абстракт  

Автор статьи демонстрирует новый электронный учебник, предназначенный для 

уровня А1-А2. Этот учебник включает в себя основы русского языка, предназначен 

студентам русистики, но и интересующимся русским языком.  
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V rámci projektu FRVŠ byl na Katedře ruského jazyka a literatury zpracován on-line 

kurz Inovace studijních předmětů – Základy ruštiny, který si klade za cíl reagovat na nové 

tendence ve výuce cizího jazyka a sladit referenční úrovně Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky. Cílem projektu bylo vytvořit ucelený a provázaný systém 

komplexního pojetí počáteční úrovně praktického ruského jazyka odpovídajícího požadavkům 

kladeným na kvalitní odbornou přípravu jak v bakalářském programu prezenční formy studia 

oboru Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy, tak také s 

možností využití  kurzu v programu praktického jazyka Celoživotního vzdělávání a tzv. 

Univerzitě třetího věku. Kurz může sloužit zároveň všem zájemcům o počáteční etapu výuky 

ruského jazyka jak na základních, tak i středních školách, případně pro širokou veřejnost.    

Projekt Inovace studijního předmětu – Základy ruštiny plně koresponduje s 

Dlouhodobým záměrem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity do roku 2010. 

Předkládaný projekt je též v souladu s Dlouhodobým záměrem Masarykovy univerzity, 

respektuje jeho priority, rámcové činnosti a cíle. Projekt přímo navazuje na požadavek 

zvyšování kvality studia, posílení jeho efektivity, proces racionalizace všech oblastí činnosti v 
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rámci univerzity i fakulty, podporuje budování prestižní vzdělávací instituce. Navržená 

inovace studijního předmětu též přímo vychází v univerzitním měřítku ze záměru nové formy 

studia a postupné vytváření důležitých distančních opor (e-learningový kurz), jež se 

soustřeďují především na realizaci odborné technické podpory pro učitelské obory základního 

školství. Dlouhodobý záměr počítá vzhledem k evropské integraci i s podporou a zajištěním 

větší mobility vysokoškolských studentů. Z těchto důvodů je třeba též neustále usilovat o 

zlepšení jazykové kompetence studentů a je třeba počítat s dalším zaváděním nových 

programů nebo jejich částí. Jen tak je totiž možné dosáhnout kvalitních výsledků v jazykovém 

vzdělávání a naplnit zásady internacionalizace výuky.  

Problematika integrovaného, vzájemně provázaného a komplexního řešení přípravy 

praktických jazykových dovedností oborové výuky ruského jazyka v rámci programu 

Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy (výuka od základu) 

studentů bakalářského studia nebyla doposud v České republice řešena na žádném 

vysokoškolském pracovišti či instituci s pedagogickou orientací či podobným studijním 

programem. Současná koncepce Základů ruštiny a návaznost předmětu na vyšší stupně 

jazykové přípravy odpovídá též nárokům referenčních úrovní Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky. 

Pro inovovanou koncepci Základů ruštiny byl sestaven nový sylabus předmětu1, na 

jehož základě studenti postupují od nulové úrovně znalostí ruského jazyka nenásilnou, 

plynulou formou. Referenční úrovně jazykových kompetencí studenta jsou naplňovány v 

jednotlivých ročnících a předpokládají určité znalosti a dovednosti (např. v úrovni A1 a A2 

student dokáže přizpůsobit dobře pamětně nacvičené jednoduché fráze prostřednictvím 

omezeného repertoáru lexikálních substitucí. Umí napsat jednoduchý text na témata, která 

dobře zná nebo o která se zajímá. S přechodem k úrovni B úzce souvisí schopnost orientace a 

bezproblémového dorozumění v situacích, které mohou nastat při cestování, základní 

komunikaci s rodilým mluvčím. Podle uvedeného rozdělení referenčních úrovní byla 

provedena excerpce vhodného studijního materiálu. Důraz byl kladen na využití 

multimediálních technologií (e-learningový kurz pro podporu správné výslovnosti), vytvoření 

„knihovničky“ studenta s ruskojazyčnými adaptovanými texty, základními gramatickými jevy 

a vzájemnou propojeností plánu fonetického, gramatického a komunikativního. Při realizaci 

                                                 
1 Podzimní semestr: Azbuka.  Konverzační témata: Seznámení Jak se máte? Mluvíte rusky? Jaké znáte cizí 
jazyky? Fonetická a gramatická část. 
Jarní semestr: Kolik máte dětí, bratrů sester? Dnes nemám čas. Volný čas. Cestování. Jak se dostanu… Kde 
bydlíte? Fonetická a gramatická část. 
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nahrávek i sestavení textových materiálů byli využiti rodilí mluvčí, členové katedry RJaL PdF 

MU.  Textový materiál byl čerpán také z ruskojazyčných zdrojů (výukové texty, učebnice, 

Internet).  

Výsledky inovace předmětu Základy ruštiny jsou od podzimního semestru 2008 

prezentovány v přímé kontaktní výuce bakalářského programu prezenční formy studia oboru 

Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy.  

Vytvořený e-learningový kurz je po obhájení v únoru 2009 trvale vystaven pro 

veřejnost na webové stránce 

https://is.muni.cz/el/1441/podzim2008/RJ2BP_ZRS1/index.qwarp dále je odkaz na 

stránku uveden na web prezentaci pracoviště http://www.ped.muni.cz/wrus/. 

V počáteční etapě výuky (referenční úroveň A1) je pozornost věnována především 

zvládnutí grafického systému ruského jazyka, čtení, poslechu a výslovnosti. Dále je kladen 

důraz (referenční úroveň A2) na osvojení si základních frází spolu s jejich následným užitím v 

nejjednodušších komunikativních situacích. Velká pozornost je věnována i kompetenci 

sociokulturní a strategické. Takto koncipovaným výběrem témat je možno kvalitně navázat na 

2. ročník praktické výuky ruského jazyka a přejít k referenční úrovni B1 evropského 

referenčního rámce. K vyšší efektivitě práce přispěje i využití nových výukových podpůrných 

materiálů a multimediálních technologií. 

Inovovaný navržený systém praktické odborné jazykové přípravy sjednotí a postupně 

graduje výuku tohoto předmětu v celém bakalářském studijním programu, tj. výuky 

praktického ruského jazyka, realizuje vzájemnou provázanost a plynulý přechod mezi 

jednotlivými referenčními úrovněmi, celkově tak zkvalitní odbornou přípravu studentů 

ruského jazyka bakalářského programu, výhledově zajistí i přímou návaznost na vyšší stupně 

jazykové přípravy. Byl sestaven e-learningový kurz pro přímou podporu výuky praktické 

fonetiky a praktických řečových dovedností. Kurz byl utvářen se zvláštním důrazem na česko-

ruskou interferenci, speciální pozornost je věnována projevům negativního transferu z 

mateřského jazyka, dále je realizována analýza segmentálních a suprasegmentálních prvků 

jazyka, jež výrazným způsobem ovlivňují osvojení si zásad správné výslovnosti a zvládnutí 

jednotlivých intonačních konstrukcí v ruském jazyce.  

Důležité bylo zároveň vytvoření nezbytných studijních materiálů a klasických 

výukových podpor, tj. „knihovničky“ studenta, tedy souboru adaptovaných textů pro podporu 

a rozvíjení komunikativních dovedností a jazykových kompetencí studenta ruštiny. Texty 

byly vybírány, seřazovány a následně adaptovány s ohledem na jednotlivé referenční úrovně 

vstupních i výstupních znalostí ruského jazyka dle Společného evropského referenčního 
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rámce pro jazyky. Materiál může sloužit k doplnění a rozšíření slovní zásoby studenta, 

zároveň se tak posílí i jeho jazykové kompetence a schopnost komunikovat v cizím jazyce. 

Referenční úrovně jazykových kompetencí studenta budou naplňovány v jednotlivých 

ročnících podle předloženého schématu: úroveň A1 a A2 jsou považovány za nejnižší úroveň 

(odpovídají stupni znalostí cizího jazyka na základních školách). V této referenční úrovni 

dokáže student přizpůsobit dobře pamětně nacvičené jednoduché fráze prostřednictvím 

omezeného repertoáru lexikálních substitucí. Umí napsat jednoduchý text na témata, která 

dobře zná nebo o která se zajímá. S přechodem k úrovni B úzce souvisí schopnost orientace a 

bezproblémového dorozumění v situacích, které mohou nastat při cestování, základní 

komunikaci s rodilým mluvčím. Inovovaná koncepce předkládá postup, na jehož základě 

budou studenti postupovat od nulové úrovně znalostí ruského jazyka nenásilnou, plynulou 

formou.  

Podle uvedeného rozdělení referenčních úrovní byla provedena excerpce vhodného 

studijního materiálu a adaptace textů pro přímou kontaktní výuku. Důraz byl kladen na 

využití multimediálních technologií (e-learningový kurz pro podporu správné výslovnosti) a 

internetových ruskojazyčných zdrojů. Zásadní složkou předmětu je zdokonalování ústního 

projevu po stránce fonetické, lexikální i gramatické. Studenti souběžně rozvíjejí své 

dovednosti poslechu a čtení při práci s texty a multimediálními nosiči. Základní osnovou pro 

výuku studentů se stala následující sestava: 

 

I. Azbuka  

II. Základní fonetický materiál. Poslech výslovnosti. Nácvik  

III. Knihovnička studenta.Teoretický a praktický nácvik ruské 
výslovnosti a konverzace. Poslech výslovnosti  

IV. Gramatika. Základní morfologický materiál. Cvičení  

V. Knihovnička studenta. Konverzace. Jarní semestr výuky ruského 
jazyka od počátku. Práce se slovní zásobou a se slovníkem  
 

Každá z uvedených kategorií obsahuje další podkapitoly, např. tzv. „knihovnička“ 

studenta je dále rozdělena na následující podsystémy: 

Intonační konstrukce č. 1 
Intonační konstrukce č. 1 /el/1441/podzim2008/RJ2BP_ZRS1/um/ch03.html 

Konverzace. Seznámení 
/el/1441/podzim2008/RJ2BP_ZRS1/um/dokumenty/ik/seznameni.pdf   
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2. Intonační konstrukce č. 2 
Intonační konstrukce č. 2 /el/1441/podzim2008/RJ2BP_ZRS1/um/ch03s02.html 

Jednoduchá ruská věta. Teoretický výklad. Cvičení 
/el/1441/podzim2008/RJ2BP_ZRS1/um/dokumenty/ik/Jednoducha_ruska_veta._Teoreticky_v
yklad._Cviceni.pdf   

Konverzace. Jak se máte? 
/el/1441/podzim2008/RJ2BP_ZRS1/um/dokumenty/ik/Jak_se_mate.pdf   

 

3. Intonační konstrukce č. 3 
Intonační konstrukce č. 3 /el/1441/podzim2008/RJ2BP_ZRS1/um/ch03s03.html 

Jednoduchá ruská věta 2 
/el/1441/podzim2008/RJ2BP_ZRS1/um/dokumenty/ik/Jednoducha_ruska_vDta_2.pdf   

 

4. Intonační konstrukce č. 4 
Intonační konstrukce č. 4 /el/1441/podzim2008/RJ2BP_ZRS1/um/ch03s04.html 

Konverzace. Jaké znáte cizí jazyky? 
/el/1441/podzim2008/RJ2BP_ZRS1/um/dokumenty/ik/Jake_znate_cizi_jazyky.pdf   

 

5. Další intonační konstrukce 
Intonační konstrukce č. 5 /el/1441/podzim2008/RJ2BP_ZRS1/um/ch03s05.html 

Intonační konstrukce č. 6 /el/1441/podzim2008/RJ2BP_ZRS1/um/ch03s06.html 

Intonační konstrukce č. 7 /el/1441/podzim2008/RJ2BP_ZRS1/um/ch03s07.html 

 
 

Fonetický materiál je prezentován ve dvou celcích – Základní fonetický materiál. 

Poslech výslovnosti. Nácvik a dále pak v rámci „knihovničky“ studenta, kde jsou 

procvičovány intonační konstrukce 1 – 7. Fonetická cvičení si mohou studenti poslechnout, 

jednotlivá cvičení jsou nahrána rodilou mluvčí a studenti si mohou každé jednotlivé slovo 

poslechnout podle potřeby mnohokrát za sebou. U nácviku delších vět či krátkých básniček je 

nahrán celý úsek, aby studenti mohli vyslechnout a zopakovat větný celek nebo několik 

intonačních konstrukcí za sebou.  

Základem daného projektu je přímé propojení základního fonetického a praktického 

jazykového nácviku. Např. intonační konstrukce č. 2 (tázací věty s tázacím slovem) jsou 

nacvičovány na krátkých tázacích větách, které jsou zároveň zařazeny do praktického jazyka 

v tématu „Jak se máte“, např:  

Ответьте на вопросы (Соблюдайте ИК и произношение.) Найдите в словаре 

необходимые вам слова. 

Что значит выражение «дела идут плохо»? 
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Что значит выражение «дела идут хорошо»? 

Когда, по вашему мнению, люди счастливы? 

Когда, по вашему мнению, люди несчастны?  

Что вас удивляет в русских? 

Какие черты характера русских вам симпатичны? 

Чем отличаются черты характера русских от жителей нашей страны? 

Konverzace pro studenty jarního semestru (tedy referenční úrovně A2) je vedle 

dialogů (témata Kolik máte dětí, bratrů a sester, Dnes nemám čas. Pracuji…) koncipována na 

základě textového materiálu, nového lexika, odpovědí na otázky a materiálu pro pobavení, 

tzv. „Davajtě pošutim“. V každém tématu je student upozorňován na nutnost správné 

výslovnosti, dotazován na intonační konstrukce, které by měl znát ze zimního semestru a 

případně zopakovat. Je mu také připomínána nutnost práce se slovníkem, zvláště při práci nad 

textovým materiálem. Např.: Každý student cizího jazyka by měl používat překladový 

(případně i výkladový) slovník. Zkuste si v široké nabídce slovníků najít ten, který vám 

bude nejvíce vyhovovat. Nezapomeňte také na možnost využití internetových volně 

dostupných slovníků. Při práci s textem nezapomínejte na správnou výslovnost a 

intonační konstrukce. Vraťte se k teorii i praxi nácviku a vše si znovu zopakujte (téma 

Kde bydlíte?). 

Gramatický materiál je uveden ve IV. části Gramatika. Základní morfologický 

materiál. Cvičení. Slovesa, zájmena, podstatná jména a číslovky mohou studenti nejprve 

nastudovat z teoretického hlediska a poté si prakticky vyzkoušet přečtený materiál. K ověření 

správnosti pak slouží klíč, který je připojen ke každé podkapitole. 

Předložený zpracovaný projekt základů ruského jazyka by měl posloužit nejen všem 

rusistickým pracovištím a zájemcům o výuku nového jazyka, ale také těm, kteří si po mnoha 

letech chtějí ruštinu zopakovat. 

 

 
 


