
Úvodní slovo

Vážení čtenáři,
první číslo časopisu Nová čeština doma a ve světě v roce 2020 přináší celkem šest 
pest rých příspěvků, které redakce i přes nelehké období pandemie Covid-19 shro-
máždila a uspořádala s cílem připravit svému publiku další zajímavé čtení.

Úvodní strany časopisu jsou věnovány dvěma recenzím. První z nich je od doc. Ivany 
Bozděchové na knihu s názvem Kapitoly o češtině jako jazyku nemateřském, jejímž auto-
rem je doc. Hrdlička. Prof. Marie Čechová přispěla recenzí knihy Syntax mluvené češtiny, 
vydané v roce 2019 kolektivem autorů Hoffmannová, Homoláč a Mrázková.

V pořadí třetím příspěvkem je studie Paradigmatika substantiv a adjektiv v sub-
standardních varietách češtiny z hlediska oboru čeština jako cizí jazyk od Karla Ku-
licha. Autor v ní představuje vícestranné pojetí deklinačních paradigmat v nespisov-
ných útvarech češtiny na základě neutrální a hovorové varianty spisovné češtiny. 
Přiloženy jsou tabulky s přehledy deklinačních paradigmat. 

Pokud jste někdy učili Američany či Kanaďany češtinu, zcela jistě vás zaujme pří-
spěvek od Karen von Kunes, která v současnosti působí na univerzitě Yale ve Spoje-
ných státech amerických, kde zodpovídá za výuku českého jazyka, literatury a filmu. 
Kunes ve svém článku poukazuje na nevhodnost některých učebnic češtiny pro ci-
zince s ohledem na systém vzdělání, který je v USA primárně založen na analytickém 
a logickém myšlení. Na příkladech textů v učebnicích Česky, prosím od Cvejnové také 
uvádí, proč jsou některé texty neadekvátní a jakým způsobem je lze obměnit.

Marie Štěpánová ve svém článku představuje možnosti uchování a mezigenerač-
ního předávání českého jazyka a kultury Čechů žijících v Argentině. Studie vychází 
z autentických výpovědí nejstarších generací krajanů. Studie doplněná autorčinými 
fotografiemi ukazuje, že zájem o uchování nejen jazyka, ale i českých tradic v Argen-
tině existuje.

Na závěr vás, milí čtenáři, bezpochyby pobaví příspěvek od Mileny Vonkové, která 
se zabývá využitím humoru a vtipu ve výuce češtiny pro cizince. Autorka rovněž 
představuje svou publikaci Česky s humorem a přikládá několik ukázek pracovních 
listů se zábavnými ilustracemi. Věřím, že toto číslo pro vás bude inspirativní a na-
jdete v něm mnoho přínosných podnětů pro vaši pedagogickou činnost. Přeji pří-
jemné čtení. 
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