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Japonština, arabština či čínština? 
Ohlédnutí za desetiletím výuky exotických jazyků na FF OU 

Rostoucí ekonomický a kulturní vliv 
zemí Dálného východu a Arabského 
poloostrova na dění v globalizo-
vaném světě se zejména v posled-
ních letech odráží ve zvyšujícím se záj- 
mu o studium asijských jazyků. Je-
jich znalost je zároveň bonusem 
k  dobrému profesnímu uplatnění 
na současném trhu práce. Již v aka-
demickém roce 2004/2005 nabídla 
tehdejší děkanka Filozofické fakul-
ty doc. Eva Mrhačová studentům 
Ostravské univerzity v rámci vo-
litelných výběrových předmětů 
čtyřsemestrální studium japonštiny, 
arabštiny, čínštiny, vietnamštiny a rom- 
štiny vedené rodilými mluvčími. 
O rok později se pětice exotických 
jazyků rozšířila o starobylý sanskrt,
v roce 2008, po příchodu automobilky 
Hyundai do Nošovic, byla nabídka 
operativně rozšířena o korejštinu. 
Pro realizaci výuky přislíbil asij-
ský investor finanční pomoc, svým 
závazkům nedostál, proto bylo studi-
um korejštiny z důvodu vysokých 
finančních nákladů v roce 2009 po-
zastaveno.

V současné době zajišťuje Filo-
zofická fakulta formou výběrových 
předmětů výuku japonštiny,  arabšti-

ny, čínštiny a romštiny; uchazeči 
z řad veřejnosti mohou tyto ja-
zyky studovat v rámci progra-
mu celoživotního vzdělávání. 
Největšímu zájmu se od samotného 
počátku výuky exotických jazyků 
těší japonština, jejíž studium je pod- 
porováno zejména organizací Ja-
pan Foundation a Asociací učitelů 
japonštiny v ČR. Díky podpoře Ja-
pan Foundation se studovna Filo-
zofické fakulty pyšní bohatým 
japonským knižním fondem, který 
kromě výkladových a frazeologic-
kých slovníků, zpěvníků a cvičebnic 
obsahuje i japonskou beletrii, pub-
likace o japonské historii, životním 
stylu a v neposlední řadě i sedmnáct 
dílů japonského vydání encyklope-
die Britannica. 

Představitelé výše uvedených in-
stitucí jsou v pravidelném kontaktu 
s lektorkou japonštiny paní Mami 
Navrátilovou a podporují úsilí ve-
dení Filozofické fakulty směřující 
k  rozšíření studia japanistiky.  Pro-
zatím poslední společné jednání 
se uskutečnilo 20. srpna, kde pan 
Mamoru Morita, představitel Japan 
Foundation spolu s panem Koshim 
Hirayamou, předsedou Asociace učite-

lů japonštiny v ČR, proděkanem 
pro zahraniční vztahy fakulty doc. 
Markem Otiskem a paní lektorkou 
Mami Navrátilovou dohodli další 
koncepci studia japonštiny. Od 
následujícího akademického roku, 
kterým vstoupíme do druhého de-
setiletí výuky exotických jazyků na 
Ostravské univerzitě, nabídne Filo-
zofická fakulta zájemcům studium 
v modulu Úvod do studia japon-
ské filologie. Tato forma studia 
nabídne vedle stávající výuky jazyka 
bloky přednášek z vybraných ka-
pitol  japonské historie, současné 
literatury, filmu a soudobé japonské 
společnosti.

Informační technologie jsou 
již nedílnou součástí studia 
jazyků. Bc. Eva Žůrková, absol-
ventka bakalářského oboru ČJ – 
AJ a v současné době studentka 
bakalářského oboru Informační 
technologie ve vzdělávání, z vlastní 
iniciativy připravila elektronickou 
studijní příručku japonštiny.  Kromě 
teorie a slovní zásoby zde nalezneme 
řadů příkladů k procvičení učiva dané 
lekce, což přispěje k snadnějšímu os-
vojení probírané látky – viz www.
japonština.cz.cc. 

Počínaje rokem 2009 si “naši“ stu-
denti japonštiny formou mezinárodní 
zkoušky ověřují znalosti v konkurenci 
studentů filozofických fakult, kde 
je japonština akreditovaným studij-
ním oborem. A skvělými výsledky 
potvrzují, že i v této konkurenci lze 
uspět (doposud máme tři držitele 
certifikátu mezinárodní zkoušky z ja- 
ponštiny, stupeň N5). 

Výčet by nebyl úplný, kdybych 
nezmínila další vyučované exo-
tické jazyky: čínštinu, arabštinu 
a romštinu. Nemají sice podporu 
mezinárodních vzdělávacích nadací, 
nicméně díky osobitému výukovému 
stylu a pedagogickým schopnostem 
rodilých mluvčí se těší u studentů 
i veřejnosti stále velkému zájmu.  
Věříme, že tento trend bude i nadále 
pokračovat. 
             Jana BOLKOVÁ
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