Editorial
Milé čtenářky a čtenáři,
v osmém čísle časopisu CASALC Review Vám předkládáme pestrou mozaiku poznatků, informací a zpráv, které mapují dění ve světě jazykového vzdělávání na vysokých školách, a těšíme se z toho, že je s Vámi autoři příspěvků mohou sdílet.
Tak jako bývají mozaiky pestré rozmanitými barvami, nabízí i nové číslo CASALC Review různorodou paletu témat a informací. V části Didaktika cizích jazyků se tentokrát
věnujeme komunikativnímu přístupu ve výuce německého jazyka. Stejná rubrika nabízí
rovněž text s cennými poznatky z oblasti výuky kompenzačních technik zahraničních
studentů medicíny, tedy výuky češtiny pro cizince. Mozaiku témat obohatí také náměty
k výuce akademických dovedností a praktické rady v článku kolegyň Kamily Panešové
a Lucie Poslušné, které získaly inspiraci při absolvování kurzu na London School of Economics and Political Science.
Podobně jako minulá čísla CASALC Review, i toto nejnovější poskytuje prostor pro
sdílení zkušeností. Kolegové z Kabinetu jazykové přípravy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Oddělení jazyků Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity
zavedou čtenáře na svá pracoviště, aby tak načerpali inspiraci pro práci svých jazykových center.
Vedle mezinárodní konference projektu IMPACT, která se konala v lednu 2015 v Brně,
přiblíží rubrika Zprávy také konferenci o e-learningu ECEL, kterou pořádala Aalborg
University v Kodani. Atmosféru inspirativního semináře, který se konal v rámci projektu IMPACT, připomene příspěvek zaměřený na kolaborativní učení. Hispanisty jistě
zaujme představení nové vysokoškolské učebnice De prácticas en España, určené studentům na úrovni A1 CEFR.
Věřím, že jarní sluníčko i naše články dodají čtenářům energii a prosvětlí jim nadcházející dny.
Příjemné chvíle nad stránkami časopisu CASALC Review přeje čtenářkám a čtenářům
Lenka Fišerová, redaktorka CASALC Review
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Kommunikativ- und kompetenzorientierter
Deutschunterricht
Výučba nemeckého jazyka založená na komunikácii a kompetencii
Ľudmila Solenská
Abstrakt: Komunikatívny prístup, kompetencie a interkultúrna komunikácia sú spojenia, ktoré sa
v súvislosti s výučbou cudzích jazykov často skloňujú medzi odbornou i laickou verejnosťou a zároveň
sa na oboch stranách spájajú s rôznou interpretáciou. Preto je žiaduce, aby sme sa ako pedagógovia z času na čas opäť zamysleli nad obsahom a zmyslom týchto pojmov, ich správnou aplikáciou
v procese vyučovania. K uvedeným fenoménom sa vo svojom príspevku vraciam z pohľadu potrieb
vyučujúcich i študentov v rámci odbornej jazykovej prípravy na hodinách nemeckého jazyka.
Kľúčové slová: kompetencie, komunikácia, performancia, porozumenie, zrozumiteľnosť, nepochopenie, stratégie, sebareﬂexia
Abstrakt: Kommunikativer Sprachunterricht, Kompetenz, interkulturelle Kompetenz sind Begriffe,
die im Zusammenhang mit dem Fremdsprachenunterricht unter Laien sowie Fachleuten oft wiederholt, aber auf beiden Seiten auch unterschiedlich interpretiert werden. Angesichts dieser Tatsache es
ist empfehlenswert, wenn die Pädagogen von Zeit zu Zeit immer wieder über den Inhalt, Sinn und die
richtige Anwendung von diesen Terminen im Unterrichtsprozess nachdenken. In meinem Aufsatz
betrachte ich das erwähnte Phänomen im Kontext der Bedürfnisse der Lehrenden und Lernenden
im fach- und handlungsorientierten Deutschunterricht.
Schlüsselwörter: Kompetenz, Kommunikation, Performanz, Verstehen, Verständlichkeit, Mißverständnis, Strategien, Selbseinschätzung
Abstract: In my article I would like to highlight the problem of communicative competence in foreign
language teaching. I compare the language and communicative competence of a speaker with respect
to intercultural aspect of communication and understanding between people coming from different
cultures. I address the phenomenon “competence” in context of teacher’s didactic mastery in the
process of learning.
Key words: competence, communication, performance, understanding, comprehension, misunderstanding, strategy, self-reﬂection

1 Einleitung
Organisation und Inhalt des Fremdsprachenunterrichts werden durch pädagogische
sowie fachlich-sachbezogene Lernziele bestimmt. Phänomene der Individuation und
Sozialisation, die als pädagogische Lernziele bezeichnet werden, sind in einem lebenslangen Lernprozess stets wechselseitig wirksam und dadurch sind sie im Schulunterricht sowie in der Erwachsenenbildung relevant. Verantwortung und Einsicht in die
eigenen Grenzen und Möglichkeiten beleuchten zugleich die Tatsache, dass die indi-
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viduelle Persönlichkeitsentwicklung nur unter sozialem Vorzeichen abläuft. Unter der
Fähigkeit, Situationen des Miteinanders und Füreinanders zu intensivieren und Situationen des Gegeneinanders zu entschärfen ist die Sozialisation zu verstehen, also Erwerb der Fähigkeit zum Zusammenleben in verschiedenen Formen der sozialen Interaktion.
Die sozialen Beziehungen zu regeln, d. h. zu knüpfen, aufrechtzuerhalten und gegebenenfalls abzubrechen ist die prinzipielle Aufgabe der Sprache. Sie ist eigentlich der Gebrauchsgegenstad, der das Zusammenleben ermöglicht, also ein sehr konkretes Werkzeug, dessen Beherrschen von jedem Individuum in einem Prozeß sozialer Interaktion
für eben diese Interaktion gelernt werden muss. Oft wird die Sprache leider als ein
abstraktes Gebilde dargestellt und anschließend im Fremdsprachenunterricht oft auch
so behandelt. Das ganze Zeichensystem wäre ohne praktische Anwendung sinnlos.
Daraus ergibt sich, dass im Fremdsprachenunterricht eine ausgeglichene Arbeit am
Sprachzeichensystem und deren kommunikativer Aplikation angestrebt werden muss.
Kenntnisse in Wortschatz und Grammatik erhalten erst durch die praktische Anwendung in kommunikativen Handlungssituationen Kraft und Sinn. Da sieht man am besten den Unterschied zwischen „Wissen“ und „Können“. Anderseits ist die Vielfalt
kommunikativer Partnerbezüge erst durch Regelkenntnisse im sprachlichen Zeichenvorrat möglich. Zum Aufbau der kommunikativen Kompetenz gelangen wir also nicht
nur durch pures Buchlernen, sondern vor allem unter Einbezug sozialer Organisationsformen im Unterricht.

2 Kommunikativ orientierter Deutschunterricht
2.1 Kommunikative Kompetenz
Unter dem Begriff „kommunikative Kompetenz“ versteht man die Fähigkeit, die Sprache funktionell und entsprechend der kommunikativen Situation zu nutzen, indem es
um die bewusste Auswahl des Sprachmaterials und dessen angemessene Begründung
geht. Wir sprechen über das natürliche Benehmen in der Kommunikation. Sie berücksichtigt soziale Kenntnisse, indem sie bestimmte Regeln und linguistische Kenntnisse
respektiert, was als Wissen des Sprachsystems zu verstehen ist, sowie die Interpretationsfähigkeit (Identiﬁkation der in der gegebenen Kommunikationssituation relevanten
sozialen und linguistischen Kenntnisse). Im Unterschied zu der kommunikativen Kompetenz bezeichnet man die sprachliche Kompetenz als Fähigkeit, einen grammatisch
richtigen von dem grammatisch falschen Satz zu unterscheiden sowie die Fähigkeit,
grammatisch und syntaktisch neue Sätze zu bilden und zu verstehen. Der sprachlich
kompetente Mensch verfügt über einen ausreichenden Wortschatz, versteht die Bedeutung der Wörter, ist erfahren im Umgang mit fraseologischen Einheiten, versteht und
nutzt Redewendungen und Witze usw. Solange es aber an kommunikativer Kompetenz mangelt, müssen die sämtlichen Äusserungen überhaupt nicht angemessen der
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konkreten kommunikativen Situation sein und das ganze kommunikative Verhalten
wirkt oft unpassend bis lächerlich.
Der kommunikativ orientierte Unterricht geht von der Pragmalinguistik aus – der Teorie der Sprechakte. Er orientiert sich auf den realen Nutzer der Sprache (wo – wann
– wie etwas zu sagen ist) und befasst sich mit dem Mechanismus der Sprache in einer konkreten Situation mit Berücksichtigung der Beziehung zwischen Partner sowie
des Zieles der Kommunikation. Man konzentriert sich dabei auf die Stellungsnahme
und das Benehmen der Menschen in der Interaktion. Dabei werden drei Ziele verfolgt:
das pragmatische, das kognitive und das formative. Das pragmatische Ziel konzentriert
sich auf die adäquate Sprech- und Sprachmeisterung jeder kommunikativen Situation
im Kontext der praktischen Vorbereitung der Lernenden auf die Kommunikation in
verschiedensten Situationen. Das kognitive Ziel (Erkenntnisvermögen) bleibt auch in
der kommunikativen Auffassung des muttersprachlichen Unterrichts beibehalten. Der
Bereich der relevanten Kenntnisse vergrössert sich nur um einige neue Erkenntnisse über Kommunikationsprozesse, z.B. um bisher vernachlässigten Erscheinungen auf
dem Gebiet der medialen Erziehung, des aktiven Hörens oder des kreativen Schreibens. Beim formativen Ziel geht es darum, den Lernenden solche Mittel für die Verständigung beizubringen, die gesellschaftlich gefragt sind. Das betrifft die Befolgung
der kommunikativen Normen, die Respektierung der Prinzipien von der gesellchaftlichen Interaktion, wie Prinzipien der Zusammenarbeit und Höﬂichkeit. Man sollte über
das Vermögen verfügen, eigene Meinungen, Stellungsnahmen und Gefühle offen aber
höﬂich zu sagen, sich bemühen, andere zu verstehen, Probleme und Konﬂikte konstruktiv (durch sachliche Kommunikation) zu lösen. Es ist wichtig, gesellschaftlich unerwünschte (agressive und manipulative) Kommunikationsmethoden zu unterscheiden
und den Weg zu ﬁnden, wie man sich dagegen wehren kann.
An lebendiger Sprache ist es am wichtigsten, was man damit tut. Viel wichtiger als
der Satz ist für das Gelingen der Kommunikation die Äußerung selbst. Die funktionale
Beschreibugskategorie, wie etwas begründen, sich entschuldigen, auf Frage Antwort
geben usw. sind wesentlicher als die morphologischen oder syntaktischen Strukturen.
Deshalb dürfen im Fremdsprachenunterricht Korrektheit und Grammatizität nie alleiniges Ziel sein. Eine entscheidende Rolle für die gelungene Kommunikation schreibt
man der Verständlichkeit und der Angemessenheit zu.
2.2 Interkulturelle Kommunikation
Im sprachlichen Handeln und in der Kommunikation geht es nicht nur um die Vermittlung der rein sachbezogenen Information. Parallel damit wird etwas über die Kommunizierenden und ihr Zueinanderverhältnis angezeigt. Wenn es in der Fremdsprache
kommuniziert wird, handelt es sich in der Regel um die interkulturelle Kommunikation. Und dieses Gebiet ist sehr störungsanfällig. Nach Ehlich (1986, S. 45) „Ist sie
eine sich immer neu reproduzierende Gefährung ihrer selbst als Verfahren und bedarf der Bearbeitung durch die an der Kommunikation Beteiligten“. Der Schlüssel für
6
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die Kommunikation mit der fremden Kultur ist die Kenntnis eigener Sprache und eigener Kultur unter dem Aspekt einer möglichen Sicht der Welt, die in der fremden
Kultur anders ist, aber dieselbe innere Logik hat. Also die eventuellen Probleme in
der Kommunikation beziehen sich nicht auf böse Absichten oder Mängel des Gegenübers, sondern auf kultur-bedingte Unterschiede. Dadurch kommt es zu Mißverständnissen, die auch durch das Vermögen zur Metakommunikation zu beseitigen sind. Jeder an fremdkulturellen Kommunikationsprozessen Beteiligte kann bestimmt mehrere
Beispiele für Mißverständnisse oder Fehlkommunikation nennen. Aus dem linguistischen Aspekt gibt es mehrere Wege für die Operationalisierung dieser Unterschiede
im Diskurs. Nach Clyne (1981, S. 81) sollten folgende Aspekte ermittelt werden:
a) Der Grad der Verbalität der Kommunikation: d. h. die Bedeutung und der Anteil
verbaler mündlicher Äußerungen (gegenüber schriﬂichen) in der Kommunikation.
b) Der Grad der Formalität in der Kommunikation: d. h. die Bedeutung und Verbindlichkeit von Gesprächs- und Vertextungsroutinen in bestimmten kommunikativen
Situationen.
c) Der Rhytmus des Diskurses: d. h. die Länge von Gesprächsschritten bzw. Texteinheiten, ihr Verhältnis zueinander und ihre Verteilung zwischen den Kommunikanden.
d) Der Grad der Linearität des Diskurses: z. B. der deutsche wissenschaftliche Diskurs zeichnet sich durch eine dominante Orientierung auf den Inhalt und durch
eine starke Redundanz aus.
In der russischen Sprachwissenschaft wurde für die Erklärung von Konﬂikten in
der interkulturellen Kommunikation der Begrifft „Lakune“ (Wissenslücke) eingeführt.
Nach Antipov (1989, S. 184) „Lakunen sind ein Terminus zur Bezeichnung dessen,
was in der einen Kultur vorkommt, nicht aber in der anderen.“ Es werden dabei nicht
nur sprachliche, sondern auch kulturelle Besonderheiten berücksichtigt – mentale, verhaltensspeziﬁsche, perzeptive, ethnographische. Die Lücken des fremdkulturellen Verstehens muss man mit Kenntnissen und Wissen ausfüllen.
2.3 Interkulturelle Germanistik
Die interkulturelle Germanistik beschäfticht sich hauptsächlich mit der kulturräumlichen Vermittlungsdimension der Rezeption zwischen Kommunikanden. Sie möchte
dazu beitragen, dass interkulturelle Kommunikationsprozesse für beide Seiten zum
Erfolg führen. Aus diesem Gesichtspunkt fühlt sich die interkulturelle Germanistik
dem Fremdsprachenunterricht verpﬂichtet, dessen Aufgabe in der Entwicklung einer
kommunikativen Kompetenz gesehen wird, die dem Fremdsprachenlerner erfolgreiches Handeln mit und in der fremden Sprache ermöglichen soll. Der Brennpunkt der
Probleme in der interkulturellen Kommunikation sind nicht sprachliche Fehler, die natürlich die Verständigung auch erschweren und komplizieren, sondern viel mehr stört
die Kommunikation das abweichende Verhalten. Aus eigener Erfahrung wissen wir,
Empirická studie / Empirical Study
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dass man dem Nicht-Muttersprachler die grammatischen Fehler verzeiht, das abweichende Benehmen ist aber viel problematischer. Es ist nicht zu bezweifeln, dass der
Fremdsprachenunterricht eine angemessene sprachliche Kompetenz vermitteln muss.
Mit unterschiedlicher Gewichtung muss man nach Schröder (2008, s. 3) auch folgende
Kompetenzenebenen in der mündlichen und schriftlichen Kommunikation berücksichtigen:
a) Strategische Kompetenz, d.h. verbale und non-verbale Kommunikationsstrategien,
die Verstehens- und Ausdrucksprobleme aufgrund unzureichender Sprachkompetenz oder unklarer Situationen auffangen – z.B. Anrede, Pausenfüllung.
b) Diskursive Kompetenz, d.h. Wissen über Eröffnung, Beendigung und Aufrechterhaltung von Diskursen oder über die Beseitigung der auftretenden Störungen, über
verschiedene Textsorten usw.
c) Sozio-pragmatische Kompetenz, d.h. Wissen über die sozio-kulturellen Rahmenbedingungen von Kommunikation (Höﬂichkeit, Distanz, usw.).
Die kommunikativen Fehler sind typisch nicht nur für Kulturen, die historisch, geographisch, gesellschaftlich, politisch oder religiös voneinander entfernt sind, sondern
auch für angrenzende Kulturen, die sich oberﬂächlich voneinander nicht unterscheiden. Und eben bei diesen nahestehenden Kulturen verzeiht man die Fehlkommunikation weniger als bei fernen „exotischen“ Kulturen. Interkulturelle Germanistik
kann in diesem Zusammenhang dem Fremdsprachenunterricht neue Dimensionen in
Theorie sowie Praxis eröffnen. Der größte Unterschied zu dem klassischen Deutschlernen besteht darin, dass man den Lernenden parallel mit der Sprache auch die
Interpretations- und Handlungsmöglichkeiten für interkulturelle Kommunikationsfälle
vermittelt. Dabei steht nicht nur das Verstehen, sondern vor allem die Verständigung
(Prozess und gleichzeitig Produkt der Kommunikation) im Vordergrund. Es ist die höhere Kunst, in eigenem Verhalten das Fremde und im Fremden das Eigene zu sehen.
Und diese Sichtweise könnte im neu gefassten Deutschunterricht integriert und vermittelt werden.

3 Kompetenzorientierter Unterricht
Aus dem oben geschriebenen und erwähnten geht hervor, dass der Begriff „Kompetenz“ einerseits ein Deckwort, anderseits ein Gespenstwort für viele Fremdsprachenlehrer geworden ist. Oft wird die Frage gestellt, wie eigentlich ein kompetenzorientierter Unterricht aussehen soll, ob es ein isolierter Lehr- und Lernprozess ist, wo die Inhalte bleiben oder ob es überhaupt eine neue Richtlinie im Unterricht ist. Ich verwende
die Referenzdeﬁnition von Weinert (2001, s. 27), die mich am meisten angesprochen
hat:
„Kompetenzen sind die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit
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verbundenen motivationalen, volitionalen (d.h. absichts- und willensbezogenen) und
sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.“
Kompetenz ist also der handelnde Umgang mit Wissen. Das, was ich weiß, muss ich
auch zeigen. Linguistisch gesagt, die Kompetenz schließt auch die Performanz mit ein.
Bei den Fremdsprachen handelt es sich um methodische, interkulturelle und funktionale (sprachliche Mittel und kommunikative Fertigkeiten) kommunikative Kompetenzen. Eine geschlossene Lehr- und Lernperiode (Semester, Jahr, Kurs) stellt die konkrete Veredlungsperiode, während derer man zielbewusst von den niederstuﬁgeren zu
den höherstuﬁgeren Kompetenzen gelangt. Motivation, Interesse, Einstellungen, Verantwortungsbewusstsein, Lernwille und Wissen der Lernenden beinﬂussen die Qualität des Lernprodukts und das alles unter der fachlichen Überwachung des Lehrers.
Der ganze Prozess wird von vier Stellgrößen beeinﬂusst: Vorwissen und Vorstellungen,
Arbeitsaufträge, Reﬂexion und Metakognition, Informationen.
Das Aktivieren des Vorwissens benötigt bestimmter sprachlicher und inhaltlicher Voraussetzungen. Man muss grammatisch ausgerüstet werden und über die sprachlichen
Mittel zum Thema und Besprechungsgegenstand verfügen. Nicht weniger wichtig sind
das thematische Vorwissen und die Relevanz des Themas für die Lebensrealität der
Lernenden. In dieser Phase ist es zu empfehlen, z.B. Berichte über eigene Erfahrungen, Bewertung von Aussagen, Versprachlichen von Zeichnungen oder Erstellen von
Begriffsnetzen zu nutzen. Die wichtigste Phase im Prozess der Entwicklung von Kompetenzen sind die konkreten Arbeitsaufträge, die auf ein auswertbares Produkt gezielt
sind. Der Lehrer muss den Kompetenzstand der Lernenden berücksichtigen und gestufte und individualisierte Aufgaben geben. Da kommen verschiedene Strategien zum
Einsatz, wie z. B. Lern- und Lesestrategien oder Experimentierhilfen. Sie strukturieren
das Lernen, regen kognitive Prozesse an und dabei entstehen mannigfaltige authentische Produkte wie Diagramme, Tabellen, Zusammenfassungen, Protokolle, Mindmaps,
Begriffsnetze u. a. Man wechselt die Darstellungs- und Präsentationsformen, Textsorten, Inhalte.
Um das Vorwissen zu veredeln und sich zum Sinnprodukt zu erarbeiten, braucht man
neue Informationen, die herausfordernd und authentisch sein sollten. Außerdem müssen sie an die Lernenden angepasst werden. Der Lehrende entscheidet, wann man
einen Lehrervortrag, einen Sachtext oder z.B. eine Recherche im Internet einsetzt.
Damit man bei den Studierenden das gefragte und verlangte autonome Handeln erreicht, muss bei ihnen auch die Fähigkeit zur Reﬂexion und Metakognition gefördert
werden. In der Endphase des Unterrichtsprozesses ermitteln sie selbst den eigenen
Wissens- und Könnenszuwachs durch Vergleich ihrer Vorstellungen und Erwartungen
vor dem Prozess und des Standes nach dem Prozess. Eine Anregung für die Bewertung
kann auch ein didaktischer Posttest sein oder das Vergleichen von eigenen Input und
Outputprodukten – Begriffsnetze, Bewerten von Tabellen usw sein. Die Selbsteinschät-
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zung wird zuletzt mit der Fremdeneinschätzung (Lehrer oder Kommilitonen) konfrontiert.

4 Zusammenfassung
Wenn Lehrer einen kommunikativ und kompetenzorientierten Lernprozess steuern
wollen, müssen sie dementsprechend ausgebildet werden. Im Mittelpunkt ihrer Ausbildung steht die Bewältigung authentischer Anforderungssituationen. Alle Lernaufgaben weisen einen thematischen Zusammenhang auf und integrativ fördern sie unterschiedliche Kompetenzen über die vier Fertigkeiten. Sie sind vor allem handlungs- und
ergebnisorientiert. Aus Fehlern sollten die Lernenden lernen. Nur in der Atmosphäre
des Lernens können Problemstellungen behandelt werden und die eigenständige Bearbeitung unterstützt werden. Wenn das Gelernte und Verankerte überprüft werden soll,
ist darauf zu achten, dass nur eine Kompetenz getestet wird, das Richtige bewertet
wird und eine eindeutige Lösung angeboten wird. Die Persönlichkeit des Lehrers wirkt
im ganzen Lernprozess als eine zweite Motivation, wobei der Lehrende die Rolle des
Vermittlers und Ratgebers übernimmt. Autorität baut man kraft des Wissens und Könnens (des kompletten Handels) und nicht kraft der Macht und des Postens auf.
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Výuka kompenzační strategie v češtině pro studenty
lékařství a stomatologie a její význam
Importance and Teaching Compensatory Strategies in English
for Doctors and Dentists
Dita Macháčková
Abstrakt: Strategická kompetence je jednou z mimojazykových složek komunikačních kompetencí,
získávaných mj. při výuce cizího jazyka. Podstatou této kompetence je schopnost vyrovnat se s nepředvídatelnými jazykovými úskalími cizojazyčné komunikace. Přestože se velká část úspěšného
zvládnutí takových situací odvíjí od osobnostních rysů člověka, je zapotřebí tuto kompetenci rozvíjet
jak na poli improvizace, tak i za pomoci různých kompenzačních technik. Při přípravě budoucích
lékařů a stomatologů je vzhledem ke speciﬁčnosti lékařského prostředí a komunikačních partnerů
zařazení této problematiky do výuky velmi důležité.
Klíčová slova: kompenzační strategie, čeština pro cizince, recepce, produkce, anamnéza, vyšetření
Abstract: Strategic competence is one of the extra-linguistic components of communication competencies that are acquired, among other, when learning a foreign language. The core of this competence is the ability to cope with unpredictable language difﬁculties of communication in a foreign
language. Although coping with such situations depends largely on the personality traits, it is necessary to develop not only improvisation strategies, but also various compensatory techniques. Due to
the speciﬁcity of the medical environment and communication partners, it is of great importance to
include this issue into language training of future physicians and dentists.
Key words: compensatory strategies, Czech for foreigners, perception, production, case history,
medical examination

Rozvíjení kompenzační strategie je důležitá součást výuky cizích jazyků, tím spíše v oblasti terciárního vzdělávání, které studenty připravuje v převážné většině na jejich budoucí profesní zaměření, avšak někdy také na praxi uskutečňovanou již během jejich
studia.
Takovým příkladem je výuka češtiny pro mediky studující v angličtině. Přestože se teoretická výuka zprostředkovává v jazyce anglickém, praktická výuka vyžaduje od studentů částečnou znalost jazyka českého, neboť nelze předpokládat, že veškerý zdravotnický personál se dohovoří anglicky. U pacientů je situace ještě komplikovanější, neboť
zde vstupují do hry tři faktory: a) obecně jejich znalost/neznalost anglického jazyka, b)
jejich věk – věkový průměr pacientů je spíše vyšší, tudíž lze předpokládat převážně (již
pasivní) znalost ruštiny, c) zdravotní stav pacientů – zde je nutné brát v úvahu fakt, že
pokud se člověk necítí dobře, jeho schopnost jazykové (i jiné) produkce značně klesá.
Je tedy zřejmé, že potřeba dorozumět se s pacientem v češtině je nezbytná.
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Přestože mohou být studenti vybaveni dostačující znalostí jazyka, v praxi se setkávají s různými nepředvídatelnými situacemi, jazykovými i mimojazykovými. Mezi jazykové patří např. zapomenutí slov či jejich správných forem, použití dialektu či nespisovné češtiny partnerem v komunikaci atd., do mimojazykových můžeme zahrnout např. komplikované pacienty (špatně slyšící, mentálně postižené, nekomunikativní atd.). Velkou roli hraje i fakt, že časová dotace na výuku češtiny pro cizince je
nedostačující vzhledem k očekávanému cíli, o to více je tedy třeba studenty připravit
na pohotové jazykové jednání, tzn. rozvíjet jejich kompenzační schopnosti. Nemocnice
navíc představuje poměrně citlivou půdu, značně odlišnou od běžného života: hovoří se
na choulostivá témata, klienty jsou ve velké míře staří lidé, obě strany, tj. pacient i medik, se nacházejí ve stresové situaci, pacient kvůli zdravotním problémům (většinou
bolesti) a obavám, medik pro míru zodpovědnosti a nejistotu jazykovou i odbornou,
často je třeba reagovat v časové tísni atp.
Základním a zároveň nejtěžším jazykovým úkonem bývá anamnéza, a to rodinná,
osobní, profesní, sociální, gynekologická (u žen) a anamnéza nynějšího onemocnění.
Klinický přínos správně provedené anamnézy se liší podle předpokládané diagnózy,
obecně se však udává, že až v 50 % dovede anamnéza lékaře přímo k diagnóze. Nácvik kompenzačních postupů proto není jen záležitostí cizího jazyka, nýbrž má význam
i pro jeho profesní působení v rodném jazyce.
Na výuku kompenzační strategie je třeba (v souladu se SERR) nahlížet ze tří hledisek:
recepčního, produkčního a sociálního. Při recepci se student ocitá v roli posluchače
(přímá anamnéza) či čtenáře (dotazník), při produkci v pozici mluvčího, resp. tazatele.

Kompenzační postupy v rovině recepce a produkce
Student cizího jazyka pojmenuje svoji řečovou nejistotu v oblasti recepce jako „nerozumím“, v oblasti produkce „nevím, jak se to řekne“. Je tomu skutečně tak? Učitel ví,
že ne, a důležité je, aby si to uvědomil i student a naučil se úspěšně komunikovat
i se svým omezeným gramaticko-lexikálním materiálem. Samozřejmě čím je jazyková
vybavenost mluvčího nižší, tím omezenější a složitější jsou možnosti kompenzačních
strategií. Především je nutné zaměřit se na opačnou stránku, tj. čemu studenti rozumějí a co umějí říci.
Recepce – kompenzační techniky
Studenty odnaučujeme používání (google-)překladače, naopak se snažíme o vybudování schopnosti správně používat klasický slovník, byť pouze kapesní. Je třeba je upozornit na úskalí českého hláskového systému a z toho vyplývající speciﬁka řazení hlásek (např. krátké a dlouhé vokály, písmena s háčkem, spřežka „ch“ atd.). Dále je dobré
trénovat schopnost odvozovat význam slov od základů slov známých či nalezených
ve slovníku (např. Mám pětileté dítě. = pět + let; Denně mě bolí hlava. = den; Měla jsem
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žloutenku. = žlutý, Můj muž trpí hluchotou. = hluchý; Po autonehodě špatně chodím. = auto
atd.).
Na podobném principu funguje využití internacionalismů, ovšem zde je třeba upozorňovat na zrádná slova, tzv. False Friends, srov.:
Trpím na migrény. = angl. migraine, něm. die Migräne, fr. migraine, it. emicrania,
rus. мигрéнь.
Maminka měla angínu. = zánět krčních mandlí, ovšem angl. angina má význam
angina pectoris.
Další možností je naučit se zpracovat klíčová slova ve smysluplnou výpověď, ačkoli
posluchač/čtenář nerozumí všem slovům. Zde je potřeba připomenout, že výhodou
anamnestického rozhovoru (oproti běžnému) je poměrně velká předpověditelnost odpovědí. Studenti klíčová slova znají, používají je v otázkách a lze předpokládat, že se
(byť v obměněné podobě) objeví i v reakcích pacientů. Např.:
Medik: Je Váš tatínek zdravý?
Pacient: Táta se léčí na ortopedii. Před dvěma lety měl těžkou autohavárii, pak měl několik operací. Od té doby špatně chodí. (Čermáková, 2008, s. 93)
Představíme-li si, že pacient je cizinec a špatnou češtinou nám odpoví za pomoci pouze
klíčových (podtržených) slov, pak je velmi pravděpodobné, že mu budeme rozumět.
Pokud klíčová slova zredukujeme ještě více, dostáváme se sice na minimální obsahovou
hranici, ale protože je tazatel schopen zajistit další informace doplňujícími otázkami,
dojde k dorozumění. Např.:
Táta se léčí na ortopedii. – Kde/proč/na co se léčí?
Táta se léčí na ortopedii. – (Jaký) má otec ortopedický problém?
V takovéto situaci je nezbytně nutné, aby medik ujistil sebe i pacienta, že se dorozuměli. Radíme proto studentům stejnou taktiku, jakou používají čeští lékaři s česky
hovořícími pacienty, tj. při zápisu zjištěných informací „přeříkávat“ odpovědi pacientů
a za každou dokončenou informací se pohledem i slovně ujistit, zda pacient souhlasí.
Např. Takže jste měl příušnice, zarděnky a spálu, ano?
Velmi užitečným postupem, jak minimalizovat nedorozumění, je mu předcházet. Při
anamnestickém dialogu lze opět velmi dobře využít znalosti problematiky, a proto je
v mnoha případech možné nabídnout pacientovi potenciální odpovědi – ať už se jedná
o pouhý příklad, nebo výčet všech možností. Pacienti totiž často nevědí, co nebo jak
odpovědět, nabídka reakcí je proto vítaná pomoc pro formulaci odpovědi nebo rozpomenutí se, což se obvykle projeví použitím stejných slov jako v otázce. Student takto
může do značné míry eliminovat riziko neporozumění. Srov.:
Medik: Kdy Vás to nejvíc bolí?
Empirická studie / Empirical Study
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Pacient: Hmm, jak bych Vám to řekl. Třeba, když se probouzím, tak to docela jde, pak něco
posnídám, jdu nakoupit – a už to začíná! Do oběda to nějak vydržím, pak si schrupnu,
takže to je dobrý, ale pak, to byste nevěřil, pane doktore, jak je to strašný! A každou hodinu
horší a horší, večer se sotva doplazím do postele.
Medik: Kdy Vás to nejvíc bolí? Ráno, odpoledne, večer?
Pacient: No, asi večer, jo, večer. Ráno to ještě jde, ale pak už to začíná…Večer je to fakt
nejhorší!
Poměrně úsměvná, ale mnohdy spásná je řeč těla. Jedná se spíše o techniku produkční,
nicméně v této oblasti je nabíledni využít možnosti identiﬁkace objektu ukázáním,
zejména co se týče částí těla. Pokud si tedy student osvojí pokyn „Ukažte mi, kde…“,
jistě vyvázne z nejedné jazykové komplikace.
Jestliže medik nerozumí určitému slovu i přes několikeré opakování pacientem a má
pocit, že toto slovo je důležité, pak je dobré požádat pacienta, aby dané slovo napsal.
Jednak ho nikdo z nich nezapomene, jednak je často písemná forma slov „čitelnější“
než ústní, takže mnohdy takovýto banální krok přispěje k vyřešení jazykového problému.
Produkce – kompenzační techniky
Kompenzační postupy v oblasti produkce jsou často obdobné jako u recepce.
Stejně jako u porozumění je při chystané jazykové produkci důležité naučit se spoléhat
na své dosavadní jazykové dovednosti a na slovník, příp. jiné kompenzační strategie,
tedy vyloučit pomoc tzv. překladačů. Přestože schopnost a přesnost překládat větné
celky se u těchto programů neustále zvyšuje, praxe ukazuje, že zejména u ﬂektivních
jazyků je tato schopnost stále nedostatečná. Výsledkem bývají hybridní, až defektní výpovědi. Zvláště u odborné terminologie, která se opírá o úzus, je obtížné najít vhodné
slovo, tím méně v kapesním slovníku. Pokud se tedy student pokusí vytvořit větu sám,
za pomoci výše uvedeného, pravděpodobnost dorozumění je mnohem vyšší. Srov.:
Otázka ve výchozím jazyce (angl.): Is it spasmodic, throbbing or like a build-up of
pressure?
Otázka v cílovém jazyce: Jsou (bolesti) křečovité, bodavé, tlakové? (Čermáková, 2008,
s. 132)
Překlad pomocí google-překladače: Je to křečovité, bušení srdce nebo jako nahromadění
tlaku?
Možnosti studenta: Je to křeč, jako křeč, vyhledání substantiva křeč, demonstrace křeči;
jako nůž, jako bodat, vyhledání substantiva nůž, verba bodat, demonstrace bodání; tlak,
jako tlak, tlačí to, vyhledání substantiva tlak, verba tlačit, demonstrace tlaku atd.
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Základní strategií suplující neznalost (či selhání paměti) mluvčího je použití opisu.
I tuto, běžnou, techniku je třeba neustále procvičovat. Tím se u studentů vypěstuje
návyk používat různé strategie a vymýšlet nové. Cvičení gramatická a lexikální jsou
přínosná pro paměť, ale nezbytně nutné je provádět nácvik v určitém kontextu, např.
při tzv. role play. Opis je možné realizovat mnoha způsoby, např. synonymem (otec –
táta, zdravé zuby – dobré zuby), antonymem (nemocný – ne zdravý, ne noc – den), hyperonymem (oběd – jídlo), hyponymy – tj. několika slovy (ovoce – jahody, jablka, hrušky),
slovem obecného významu s identiﬁkací (punčocháče – to oblečení + ukázat prstem),
slovy popisujícími vlastnost (žloutenka – ta žlutá nemoc; krev – ta červená voda v těle), širším popisem, hlavně s využitím sloves (zácpa – když nemůžete na záchod/toaletu/velkou;
nechutenství – nechce jíst) atd.
Někdy bývá úspěšný student, který se pokusí sdělit potřebné slovo v jiném jazyce,
např. ve svém rodném jazyce, v anglickém jazyce či jiném. Může se stát, že podoba
slov bude asociovat český výraz, příp. výraz v jiném cizím jazyce, který pacient ovládá.
Zvláště u Slovanů bývá tento postup úspěšný, ale i jiné jazykové skupiny, zvláště
z indoevropské jazykové rodiny, nalézají mezi sebou shodné či podobné lexikum.
Např. angl. muscle (sval) může u pacienta ovládajícího němčinu evokovat něm. der
Muskel; rus. головá, české hlava, angl. medicine české medicína, tedy lék atd.
Technika identiﬁkace objektu ukázáním byla zmiňována výše, u mluvčího se může
uplatnit v plném rozsahu. V této souvislosti je záhodno připomenout i možnost demonstrace, především nějaké činnosti, a proto využitelné u sloves, např. ležet, chodit atd.,
zvláště při vyšetření pacienta, tedy instrukcích. Jelikož se ale jedná o situace komické,
až tragikomické a je třeba určitého hereckého umění a exhibicionismu, pokládám tento
postup spíše za okrajový.1
Při vyšetření, které následuje po anamnestickém dialogu, je třeba instruovat pacienta
tak, aby mohl úspěšně následovat pokynů vyšetřujícího, tedy medika. Problematickým
jevem zde bývá zvládnutí imperativu. Jako možná alternativa však dobře poslouží použití futura nebo modálních sloves (oboje bývá dobře zvládáno), kde plnovýznamové
sloveso zůstává v inﬁnitivu. Např.:
Nejezte dvě hodiny! – Nebudete/nemůžete 2 hodiny jíst.
Dejte bradu na prsa! – Můžete dát bradu na prsa? Dáte bradu na prsa.
Kompenzační postupy v rovině sociální
Student by se měl při setkání s pacientem představit a sdělit mu, že ho bude vyšetřovat. (Dobrý den, jmenuji se Pedro. Jsem medik a budu vás vyšetřovat.) Tyto počáteční
fráze by měly být nacvičeny tak dobře (i bezchybná výslovnost a sebevědomé vystupování), aby ze strany pacienta mohla vzniknout jak jazyková, tak i odborná důvěra,
1 Nicméně nemohu si nevzpomenout na úsměvnou historku ze státních zkoušek, kdy studentka (tedy navíc
žena) předváděla močícího muže, neboť ve stresu zapomněla na slovo „močit“ ve všech jazycích, které ovládala…
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přestože pokračování konverzace nebude už probíhat tak „hladce“. Úsměv zde není jen
příjemný, ba nutný! Osvědčuje se také pacienta chválit, posiluje se tím vzájemný pocit
porozumění.
Medik by se měl chovat především rozhodně. Přestože sám je nejistý, pacient by to
neměl poznat. Navíc pacient se může (celkem oprávněně) domnívat, že student neví,
jak odborně postupovat, zatímco se jedná pouze o jazykový problém. Je proto důležité,
aby se student nebál požádat o pomoc – lékaře, sestru, jiného studenta. V každém
případě je třeba, aby se pacientovi omluvil a vysvětlil mu další postup, např. Promiňte,
ale nerozumím, zavolám lékaře/kolegu.
S tímto souvisí i potřeba neustále procvičovat „chronicky“ známé fráze, jako
např. Promiňte. Na shledanou! Prosím, a to v kontextu. Praxe potvrzuje, že přestože studenti ve svém rodném jazyce tyto zdvořilostní formule běžně používají, tedy můžeme
předpokládat, že jsou tzv. „slušně vychovaní“, a zároveň je naprosto bezpečně znají
v cílovém jazyce, velice často nejsou s to je použít v reálných situacích. Především je to
v situacích nových, neznámých, dále v případě jazykové izolace (např. dva rodilí mluvčí
a jeden cizinec) nebo v problémových situacích, což prostředí nemocnice jistě je.
Je přínosné, když se student naučí zapojit pacienta do jazykové problematiky. Mnohdy
jsou pacienti rádi, že z pozice „bezradného“ nemohoucího se na chvíli mohou stát
„plnohodnotným“ partnerem, někdy dokonce rádcem, a značně tím medikům ulehčují
situaci. Je samozřejmě důležité odhadnout, za jakých okolností je vhodné tuto strategii použít (těžký úraz vs. pravidelná kontrola bez akutních potíží) a u koho, tedy býti
i psychologem.
Důležité je také vybavit studenta znalostí (z pohledu sociálního a zdravotního) důležitých speciﬁk dané kultury. Tím se dá předcházet možným nedorozuměním. Spektrum
těchto informací je velmi široké, omezíme-li se na kontakt s pacientem, pak zásadní je
následující:
a) správné oslovování (používání vokativu, používání pane/paní a příjmení, příp. titulu, ne např. paní Heleno atd.),
b) důraz na vykání (zvláště důležité u studentů, kteří se často pohybují mezi českými
vrstevníky a nerozlišují pak vhodné a nevhodné výrazy či formy) – např. Otevři
ústa! Otevřete hubu!,
c) základní informace o stylu života v ČR (to je velmi důležité u sociální anamnézy),
např. dělba domácích prací, role prarodičů, situace starých lidí, typické obydlí atd.,
d) abusus, tedy nadužívání, v ČR především alkoholu, mezi který česká společnost
nepočítá pivo.
Je zřejmé, že velmi záleží na temperamentu, intelektu a dalších rysech osobnosti, jak
se student v praxi vypořádá s jazykově komplikovanými situacemi, z nichž většina je
nepředvídatelná. Lze ale nacvičovat známé a osvědčené techniky, které jim v kritickém
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okamžiku mohou pomoci situaci zvládnout, a také posilovat jejich důvěru jak v získané
jazykové kompetence, tak i ve schopnost vypořádat se s úskalími náročné komunikace,
jakou anamnestický rozhovor a vyšetření pacienta bezesporu je.

Reference
Čermáková, I. (2008) Talking Medicine. Praha: Karolinum. 234 s.

Autorka
Mgr. Dita Macháčková, e-mail: ditusamachonte@seznam.cz
Autorka vystudovala češtinu a ruštinu na FPE ZČU v Plzni, kde po dokončení studia začala vyučovat ruskou literaturu, ruštinu pro bohemisty a češtinu pro cizince, které se věnuje dodnes. Češtinou pro cizince se začala zabývat
při svém studijním pobytu v Litvě v roce 1998. Od roku 2004 působí na LF UK v Plzni, kde vede semináře češtiny
pro cizince a ruštiny pro lékaře. Několik let se pravidelně účastní MLJŠ ZČU v Plzni, od r. 2012 jako koordinátorka
sekce češtiny. Zabývá se morfologií češtiny pro Slovany a Neslovany, češtinou pro lékaře a stomatology. Od roku
2010 je interní doktorandkou na ZČU v Plzni. Je členkou AUČCJ.
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Postřehy z kurzu TEAP na LSE
Kamila Panešová a Lucie Poslušná
V září 2014 jsme se zúčastnily intenzivního kurzu výuky angličtiny pro akademické
účely (Teaching English for Academic Purposes, TEAP) pořádaného jazykovým centrem
London School of Economics and Political Science.
LSE je prestižní, světově známá vysoká škola, a tomu také odpovídá speciﬁcký proﬁl tamní akademické obce: zahraniční studenti tvoří téměř 70 %, ze zahraničí je však
i velká část pedagogů (40 %). Nejčastěji přicházejí z Číny, Hongkongu, Tchaj-wanu,
USA a Německa. Prostředí LSE je tedy výrazně mezinárodní a multikulturní, s větším podílem studujících v magisterských oborech. LSE je pochopitelně tzv. English-medium university, tj. angličtina je jazykem výuky v oborových předmětech. V průběhu
kurzu bylo důležité mít tyto skutečnosti na paměti, protože ne všechna doporučení
a postupy lze automaticky přenášet do našich podmínek.
Role jazykového centra je v takovéto mezinárodní instituci klíčová, a to i přesto, že
studenti hlásící se na LSE musí dosáhnout skóre 7 (ke studiu práv dokonce 7,5) v testech IELTS a jejich jazykové dovednosti jsou na úrovni C1 již při nástupu na školu.
Mladí lidé přicházející z různých zemí a kultur totiž často potřebují nejen rozvíjet znalosti obecné angličtiny, ale také pochopit speciﬁka jazyka užívaného na anglofonních
univerzitách.
Jazykové centrum na LSE poskytuje výuku angličtiny v několika programech (EAP Pre-sessional, EAP Foundation, EAP Insessional Support) a výuku jiných moderních jazyků
v kurzech na úrovni A2–C2 (ruština, čínština, němčina, španělština, francouzština
a poněkud překvapivě katalánština, sponzorovaná katalánskou vládou). Dále jazykové
centrum nabízí různé doplňkové služby (individuální kurzy, korektury, překlady) a také
pro nás zajímavou zvláštnost, výuku angličtiny pro potřeby učitelů: v kurzu Teaching
LSE Staff nabízí individuální pedagogickou, jazykovou a mnohdy i psychologickou pomoc zahraničním odborníkům, kteří mají problémy při výuce své specializace v angličtině. Do sekce výuky pro učitele spadá také „náš“ kurz TEAP.
Kurz TEAP je v intenzivní variantě týdenní, zahrnuje 16 hodin přednášek a 3 hodiny
náslechů. Dva hlavní školitelé, Chris Sciberras a Gemma Stansﬁeld (kteří mimochodem přednášeli na lednové mezinárodní konferenci Language Centres in Higher Education v Brně), nás během seminářů seznámili jak s metodologickými zásadami, které
na LSE při výuce akademické angličtiny uplatňují (autentičnost žánrů, kritické myšlení, autonomie studentů), tak s příklady praktické výuky (viz rozvrh). Pro potřeby
našeho kabinetu se ukázaly jako nejpřínosnější přednášky týkající se tvorby sylabů,
akademického psaní a čtení a testování. Kromě toho jsme měly možnost navštívit a sledovat tři hodiny tak zvaného pre-sessional kurzu, do kterého se hlásí již přijatí studenti,
kteří potřebují před začátkem svého studia na LSE jazykové znalosti v krátké době
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upevnit (Critical Reading and Listening, Academic writing, Presentations and Pronunciation).
MONDAY
Introduction to
LSE/ methodology/
ESAP v EGAP
Teaching writing
(macro)

TUESDAY
Academic
Vocabulary
(observation task)
Observation 1

Helping students
with listening

Teaching Writing
(micro)

Resources
(off-line/on-line)

Creating online
resources
(resources task)

WEDNESDAY
Observation 2

THURSDAY
Syllabus Design

FRIDAY
Assessment in EAP

EAP learners/
autonomy/ critical
thinking
English for
Teaching Purposes

Teaching Reading
Skills

Teaching seminar
and presentation
skills
Course Feedback/
Reﬂection/
Assessment of
on-line resources

Observation 3

Online resources
workshop
(resources task)

Jako teoretický podklad k přednáškám v kurzu TEAP slouží publikace EAP Essentials
(Alexander, O. et al. (2008). EAP Essentials. Reading: Garnet Publishing). Zaujalo nás,
že Garnet Publishing je v Británii jedním z předních nakladatelství v oblasti akademické angličtiny – u nás jsme se s nabídkou jejich titulů dosud nesetkaly. Zmíněnou
publikaci můžeme vřele doporučit, je to kniha, která ideálně propojuje nezbytný teoretický výklad s konkrétními příklady a studiemi z praxe (case studies). Součástí je také
CD, na kterém je ke každé kapitole několik aktivit využitelných v hodinách.
Velmi zajímavé pro nás bylo srovnání výuky angličtiny na LSE s praxí na naší fakultě.
Na LSE se zaměřují na výuku specializované akademické angličtiny, tzv. ESAP (English for Speciﬁc Academic Purposes). Větší důraz se klade na schopnost pochopit a kriticky ohodnotit hlavní myšlenky přednášek či akademických textů a schopnost správně
nejen vyjádřit, ale i doložit vlastní úvahy a zjištění. Správnost gramatiky a použité
slovní zásoby je sekundární, i když ne zanedbávaná. Tomu odpovídá i nabídka kurzů
během trimestru – studenti si volí jen ze dvou modulů, Academic Writing a Communication, časová dotace každého kurzu je 50 minut týdně. V obou případech je velký důraz kladen na autentičnost výuky, to znamená, že výstupem kurzu akademického psaní
je učitelem několikrát zrevidovaná esej, která odpovídá požadavkům učitelů z odborných předmětů. Kurzy komunikace se soustředí buď na přípravu a nácvik prezentací,
nebo simulují práci v seminářích (tutorials).
Na FSV UK vyučujeme angličtinu speciﬁckou pro jednotlivé obory, které naše fakulta nabízí (ESP), ale přirozeně sylaby kurzů doplňujeme o výuku dovedností potřebných při vysokoškolském studiu (strategické čtení, psaní abstraktů, nácvik prezentací,
apod.), takže se vlastně přístupu k jazykové výuce na LSE blížíme. Loni jsme pak
otevřeli nový kurz věnovaný obecné akademické angličtině (EGAP), ve kterém mohou
studenti své akademické dovednosti dále prohlubovat.
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Kurz TEAP byl pro nás rozhodně přínosný – získaly jsme představu o tom, jaká jsou
současná teoretická východiska pro výuku akademického jazyka, jak se angličtina vyučuje na významné mezinárodní univerzitě a odnesly jsme si i některé zcela praktické
tipy pro práci v hodinách. Především jsme si ale potvrdily, že se ubíráme správným
směrem v přípravě našich studentů na studium na zahraničních vysokých školách.
Odkaz na stránky kurzu TEAP: http://www.lse.ac.uk/language/EnglishProgrammes/
EnglishforTeachingPurposes/TEAP%20for%20Social%20Sciences.aspx

Autorky
Mgr. Kamila Panešová, e-mail: kamila.panesova@fsv.cuni.cz
Autorka vystudovala anglický jazyk a literaturu a latinský jazyk na Filozoﬁcké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Od roku 1999 působí jako odborná asistentka v Kabinetu jazykové přípravy Fakulty sociálních věd Univerzity
Karlovy v Praze, kde vyučuje angličtinu pro politology.
Mgr. Lucie Poslušná, e-mail: lucie.poslusna@fsv.cuni.cz
Autorka vystudovala učitelství anglického jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku
2007 působí jako odborná asistentka v Kabinetu jazykové přípravy Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
v Praze, kde vyučuje angličtinu pro ekonomy a akademickou angličtinu. Je autorkou několika učebnic angličtiny
pro děti i dospělé.
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• Kabinet jazykové přípravy Matematicko-fyzikální fakulty
Univerzity Karlovy v Praze
(Miluša Bubeníková a Alexandra Křepinská)
• Oddělení jazyků Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity
(Klára Pavlínová a Petr Kos)

Kabinet jazykové přípravy Matematicko-fyzikální fakulty
Univerzity Karlovy v Praze
Miluša Bubeníková a Alexandra Křepinská
Kabinet jazykové přípravy (dále – KJP) byl na MFF UK založen v roce 1993 v souvislosti se zrušením Katedry odborné jazykové přípravy Pedagogické fakulty UK. Tato
katedra dosud zabezpečovala výuku cizích jazyků (angličtina, němčina, ruština a francouzština) nejen na Pedagogické fakultě, ale také na dalších fakultách Univerzity Karlovy – Fakultě tělesné výchovy a sportu, Matematicko-fyzikální a Přírodovědecké fakultě. Prvními lektory nového kabinetu se stali učitelé, kteří dosud působili na katedře
jazyků Pedagogické fakulty UK.
Při příležitosti 20. výročí založení KJP v roce 2013 bylo spočítáno, že KJP prošlo za
toto období 58 vyučujících. Největší ﬂuktuace probíhala na postech zahraničních lektorů, kteří se často měnili po roce působení. V době založení měl KJP 7 učitelů cizích
jazyků na plný pracovní úvazek, z nichž doposud v KJP působí 3. V současné době má
KJP 13 lektorů, z toho 4 jsou rodilí mluvčí vyučující angličtinu.
V průběhu let se výuka cizích jazyků transformovala zejména s ohledem na potřeby
fakulty a měnící se úroveň znalostí nastupujících studentů. V tomto vývoji se projevovaly zejména dvě základní tendence: 1) mezi jazyky dostala jednoznačnou prioritu
angličtina tím, že bakalářský stupeň studia není možné ukončit bez úspěšného absolvování náročné zkoušky z angličtiny na úrovni B2–C1 Společného evropského jazykového rámce; 2) dochází ke stále většímu zapojování studia odborné anglické terminologie a odborných anglických textů do základní jazykové výuky. Zatímco v minulých
letech byl odborný anglický jazyk vyučován především v jednosemestrálních specializovaných kurzech, určených pro studenty vyšších ročníků po absolvování zkoušky, v současné době je test z odborného jazyka jednou z částí písemné zkoušky. Také v rámci na
ni navazující ústní zkoušky student se zkoušejícím diskutuje o odborném textu, který
si předem vybral a připravil. Základním materiálem pro studium odborného jazyka
jsou skripta napsaná pracovníky KJP (srov. Křepinská, Bubeníková, Mikuláš, 2013).
Podobu výuky pozitivně poznamenala i kompletní proměna technického zázemí pracoviště. Dnes je samozřejmostí, že každý vyučující má svůj počítač a základní literaturu
obohacuje o materiály z internetu, učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou.
Jaká je tedy současná nabídka kurzů, ve kterých mohou studovat nejen studenti MFF,
ale i studenti z dalších fakult Univerzity Karlovy?
Studenti prvních a druhých ročníků mají možnost studovat v základních kurzech
angličtiny, které jsou koncipovány jako přípravné ke zkoušce. Do akademického
roku 2013/2014 existovaly 4 jazykové úrovně těchto kurzů, od akademického roku
2014/2015 se nebude otevírat kurz pro začátečníky vzhledem k tomu, že v posledních
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letech už úplní začátečníci na fakultu nepřicházeli. Zůstávají zachovány tři úrovně:
mírně pokročilí (s dvojnásobnou časovou dotací – 2krát 90 minut týdně), středně pokročilí a pokročilí (s dotací 1krát 90 minut týdně). Po úspěšném absolvování povinných
testů, vypracování seminárních prací a splnění požadované docházky (maximálně 3 absence za semestr) dostávají studenti na konci semestru zápočet, ohodnocený 1 kreditem do fakultního kreditního systému.
Studenti doktorského studia mají své vlastní kurzy Angličtiny pro doktorandy na pokročilé úrovni. Součástí tohoto studia je rovněž povinná zkouška z angličtiny (všeobecné
i odborné).
V průběhu let se prohloubila a rozšířila nabídka specializovaných kurzů angličtiny,
jež jsou studentům doporučovány zejména po úspěšném absolvování povinné zkoušky.
Vedle jednosemestrálních kurzů Angličtina pro informatiky, Angličtina pro fyziky, Akademická angličtina a Obchodní angličtina, jsou to dvousemestrální přípravné kurzy pro
cambridgeské zkoušky First Certiﬁcate in English, Certiﬁcate in Advanced English a Certiﬁcate of Proﬁciency in English. Zvláštní postavení má dvousemestrální kurz Angličtina
pro matematiky (English for Mathematicians), který může být zakončen přímo na MFF
mezinárodně uznávanou zkouškou UNICERT® III (úroveň C1), pro niž získal Kabinet
jazykové přípravy akreditaci před dvěma roky. Na podzim 2013 získali tento certiﬁkát
první tři úspěšní absolventi kurzů u závěrečné zkoušky. O získání akreditace pro program UNICERT® III a prohloubení studia odborného anglického jazyka na MFF se
velkou měrou zasloužil mladý pracovník KJP Mgr. Martin Mikuláš, jenž kromě angličtiny vystudoval také matematiku. Jeho kvaliﬁkované znalosti v obou oborech zaznamenali garanti projektu UNICERT® v Evropě. Několikrát se zúčastnil metodologických
seminářů UNICERT® v Německu (na Univerzitě Göttingen vedl seminář s názvem
Akademický diskurs v angličtině pro matematiky) a byl vyzván k hodnocení jazykových
programů UNICERT. Na jaře roku 2012 byl zvolen členem výkonného výboru Institutu pro akreditaci jazykové výuky na univerzitách ve střední Evropě – UNICERT®
LUCE v Bratislavě.
Studenti MFF maximálně využívají možnosti studia dalších jazyků (francouzština,
němčina, ruština a španělština), v nichž se za poslední léta rozšířila nabídka vyučovaných úrovní. Od roku 2012 je nabízen i kurz Čeština pro cizince, o který je stále
rostoucí zájem nejen mezi zahraničními studenty denního studia, ale i mezi doktorandy
a mladými vědeckými pracovníky, kteří přijíždějí na fakultu v rámci mezinárodních
výměnných programů. Obecně platí, že do všech jazykových kurzů, které otevírá KJP,
mohou docházet studenti všech stupňů studia (bakalářského, magisterského i doktorského) a při volné kapacitě i zaměstnanci fakulty a studenti jiných fakult UK.
KJP je od založení Česko-slovenské asociace učitelů cizích jazyků na vysokých školách
(CASAJC) v roce 1999 jejím kolektivním členem. Pracovníci KJP se účastní seminářů
a konferencí pořádaných touto asociací a i neformálně si vyměňují zkušenosti a poznatky s kolegy – učiteli jazyků na jiných vysokých školách. Mimořádně plodně se vy-
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vinula spolupráce s Katedrou anglistiky na Univerzitě sv. Cyrila a Metoda v Trnavě na
Slovensku, s níž pracovníci KJP navázali dlouhodobější kontakt v rámci jejich projektu
konferencí, pořádaných každé dva roky pod názvem Applied Natural Sciences primárně
určených pro setkávání přírodovědců z nejrůznějších oborů. V sekci Humanitní vědy,
pedagogiku a výuku cizích jazyků v přírodních a technických vědách (Humanities, Pedagogy
and Foreign Languages in Natural and Technical Sciences) je možné do hloubky a s vědomím blízkosti oborů, jež studují naši studenti, diskutovat o metodách a praktických
zkušenostech z výuky odborného anglického jazyka na vysokých školách s přírodovědným a technickým zaměřením.
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy patří v České republice k nejlepším,
ale také k nejnáročnějším vysokým školám. Tomu odpovídá úroveň jejích studentů,
kteří jsou ve své většině velmi tvořiví, hloubaví a vysoce motivovaní pro studium svých
oborů. Mnozí z absolventů nacházejí uplatnění ve vědě, ale také v mezinárodních ﬁrmách a společnostech, a již za studia si uvědomují, že bez dobré znalosti cizích jazyků,
a zejména angličtiny, by bylo jejich uplatnění nemyslitelné. Proto jsou studenti MFF
v jazykových kurzech převážně aktivní, otevření přijímání nových poznatků a cizojazyčné komunikaci. Práce s takovými studenty je inspirativní a přináší uspokojení.

Literatura
Křepinská, A., Bubeníková, M., Mikuláš, M. (2013) Angličtina pro studenty MFF UK, Praha.
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Autorky
PhDr. Miluša Bubeníková, Ph.D., e-mail: milusa.bubenikova@mff.cuni.cz
Autorka je zástupkyní vedoucí Kabinetu jazykové přípravy MFF UK, kontaktní osoba KJP pro CASAJC. Učí anglický jazyk všeobecný a odborný. Je spoluautorkou skript Angličtina pro studenty MFF UK.
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skript Angličtina pro studenty MFF UK.
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Oddělení jazyků Přírodovědecké fakulty Jihočeské
univerzity
Klára Pavlínová a Petr Kos
Oddělení jazyků Přírodovědecké fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích
zajišťuje výuku jazyků především pro studenty Přírodovědecké fakulty, kurzy však mohou navštěvovat studenti z celé univerzity. Základním vyučovaným jazykem je angličtina. Oddělení však nabízí i výuku dalších jazyků jako je španělština, němčina, francouzština a ruština.
V současné době má oddělení jazyků 16 členů, z nichž polovina je zaměstnána na plný
úvazek.
Základním východiskem výuky jazyků na PřF JU je chápání angličtiny jako „lingua
franca“ globálního světa. Cílem je zajistit, aby byl absolvent studia schopen pohybovat
se a pracovat v mezinárodním prostředí, porozumět čtenému i mluvenému textu, vyjádřit svůj názor, argumentovat, obhájit svou pozici, a to jak v mluveném, tak v písemném projevu. Tomuto cíli je pak podřízena výuka i forma závěrečné zkoušky v různých
stupních studia.
V bakalářském studiu je výuka zaměřena především na obecný jazyk s důrazem na
jeho využití v pracovním prostředí. V magisterském studiu se těžiště výuky přesouvá na
akademickou angličtinu, akademické psaní, rozvíjení schopnosti argumentace a kritického myšlení. V doktorském stupni studia se výuka zaměřuje na angličtinu odborného
stylu a rozvoj jazykových dovedností speciﬁckých pro tyto studenty.

Závěrečné zkoušky
Základním pilířem systému výuky angličtiny na PřF JU je povinná závěrečná zkouška,
a to jak v bakalářském, tak v magisterském a doktorském studiu. Tyto zkoušky jsou
povinné pro všechny studenty fakulty.
Závěrečná bakalářská zkouška je na úrovni B2 dle SERR a kromě zvládnutí gramatiky testuje úroveň receptivních dovedností. Od září 2013 si mohou studenti jako alternativu k bakalářské zkoušce vybrat mezinárodně uznávanou zkoušku TOEIC. Tito
absolventi jsou tak při nástupu do praxe vybaveni dokladem o znalosti jazyka, který
jim umožní se pohybovat v mezinárodním pracovním prostředí.
Závěrečná magisterská zkouška je na úrovni C1 a skládá se z testu TOEFL ITP, ústní
debaty a psaní argumentačního textu. Všichni absolventi studia jsou tak vybaveni mezinárodně uznávaným certiﬁkátem a zkouška rovněž ověřuje studentovu schopnost anglicky vysvětlit a obhájit svůj názor.
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Doktorská zkouška testuje, zda je student dostatečně jazykově vybaven pro publikování
a práci v mezinárodním vědeckém týmu.

Členové Oddělení jazyků Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích (foto E. Špírková)

Kurzy
Oddělení jazyků nabízí studentům bakalářského studia celou řadu kurzů jak základní
obecné angličtiny, tak širokou a pestrou nabídku kurzů pro pokročilé studenty a kurzů
speciálních. V bakalářském studiu mohou studenti kromě základních kurzů angličtiny
(úroveň A2–B2 dle SERR), které probíhají paralelně jak s českými učiteli tak s rodilými mluvčími, navštěvovat pokročilé kurzy praktického a idiomatického jazyka (úroveň B2–C1). Kromě těchto základních kurzů obecného jazyka oddělení nabízí specializované odborné kurzy ESP English for Science, English for IT a English for Workplace.
Studenti mohou rovněž navštěvovat kurzy anglické konverzace nebo intenzivní blokové
kurzy jako přípravu na zkoušku TOEIC či TOEFL.
Magisterské studium je zaměřeno na akademickou angličtinu. Po úvodním kurzu, kde
se studenti seznámí s akademickým jazykem a jeho speciﬁky, mohou navštěvovat kurzy
akademického psaní a kurz přípravy na zkoušku TOEFL. Paralelně probíhají kurzy
s rodilými mluvčími.
Pro PhD. studenty nabízíme kurz angličtiny pro doktorandy a angličtinu odborného
stylu.
Všechny kurzy angličtiny jsou nepovinné a studenti si mohou zapisovat více kurzů
i z jiných stupňů studia. Naprostá většina studentů kurzy navštěvuje, nejčastěji dva za
semestr. Celý systém se vyznačuje velkou ﬂexibilitou a prostupností. Po rozřazovacím
testu jsou studentům prvního ročníku doporučeny nejvhodnější kurzy, avšak v dalším
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průběhu studia si studenti vybírají kurzy dle svého uvážení a potřeb. K otestování
své úrovně mohou využít on-line rozřazovací testy Dialang a TOEIC placement test.
Systém je podporován on-line materiály určenými k samostudiu, které jsou studentům
k dispozici na webových stránkách oddělení.
Ve výuce je uplatňován komunikativní přístup a metody výuky jako jsou kooperativní
učení, task-based learning či blended learning. Důraz je kladen na rozvíjení samostatnosti a zodpovědnosti studentů a individuální přístup. Studenti jsou vedeni k vnímání
širšího kulturního kontextu výuky jazyka a ke komunikaci v mezinárodním prostředí.
Oddělení rovněž spolupracuje s univerzitním centrem pro speciﬁcké potřeby studentů.

Odborná činnost a mezinárodní spolupráce
Oddělení jazyků v posledních letech vybudovalo tým odborníků, který intenzivně pracuje na tvorbě a zdokonalování vlastního systému závěrečných zkoušek a jejich hodnocení.
Oddělení jazyků PřF JU usiluje o trvalé zvyšování odbornosti členů týmu a zapojuje
se do programů spolupráce s dalšími pracovišti v České Republice i v zahraničí. Během posledních let byla navázána spolupráce s několika univerzitami (Department of
Writing and Linguistics, Georgia Southern University, USA; Language Centre, Free
University of Bolzano/Bozen, Itálie; Language Center, University of Zurich and ETH
Zurich, Švýcarsko; Language Centre, Aalto University, Finsko; Sussex Centre for Language Studies, University of Sussex, Velká Británie; Centro de Lenguas, Catholic University of Valencia „San Vicente Mártir“, Španělsko). Oddělení jazyků PřF JU je členem asociace CASAJC/ CercleS. Jsme rovněž zastoupeni v tzv. Wulkowské skupině,
což je každoroční pracovní setkání ředitelů jazykových center Evropské unie ve Wulkowě v Německu.
V lednu 2013 se oddělení jazyků stalo Veřejným testovacím centrem ﬁrmy ETS Global.
Kromě zkoušky TOEIC Listening and Reading a zkoušky TOEFL ITP nabízíme mezinárodně uznávané zkoušky z němčiny a francouzštiny WiDaF a TFI. S ﬁrmou ETS
Global rovněž spolupracujeme v oblasti dalšího vzdělávání a metodické přípravy učitelů
středních a jazykových škol v pozici TOEIC Propell Instructor pro Českou republiku.
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29

o
bx
s
muv
casakcy
z tfrg d lp
e
i
ujh
Zprávy
Reports
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Language Centres in Higher Education: Sharing
Innovations, Research, Methodology and Best Practices
Pavel Šindelář a Marta Rybičková
V lednu 2015 se do Brna sjeli odborníci na problematiku rozvoje jazykových dovedností ve vysokoškolském prostředí z 25 zemí. Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity zde v rámci projektu IMPACT pořádalo mezinárodní konferenci Language Centres in Higher Education: Sharing Innovations, Research, Methodology and Best
Practices. Akce připravovaná od jara 2014 vyvolala velký zájem, proto byli pořadatelé
dokonce nuceni odmítat zájemce o pouhou účast na akci. I tak se nakonec v Brně na
půdě Fakulty sociálních studií setkalo 250 hostů z řad akademiků, pedagogů, vědců
a zástupců veřejného i soukromého sektoru, aby si vyslechli a diskutovali nad příspěvky stovky přednášejících, zastupujících akademická pracoviště z Londýna, Helsinek, Berlína, Granady, Curychu, Groeningenu, Osla, Bruselu, Rigy, Wroclawi, Birminghamu, Salzburgu, Parmy, Šanghaje a mnoha dalších. Záštitu nad touto prestižní
akcí převzal rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.
Konference začala ve čtvrtek 15. ledna sérií šesti půldenních předkonferenčních seminářů a dílen připravených speciálně pozvanými hosty. S některými jsme se již na
seminářích IMPACTu setkali: Graciella Sbertoli spolupracovala se skupinou pro kolaborativní učení, Kateřina Vodičková s testovacím týmem, Leena Karlsson a Kenneth
Kidd při své předchozí návštěvě inspirovaly tým pro autonomní učení, Helen King,
specialistka na latinskou lékařskou terminologii, je ve stálém kontaktu s učiteli latiny
v Česku. Předkonfereční workshop připravil také Russel Stannard, známý britský popularizátor využívání nových technologií ve výuce jazyků, jeho workshop nesl název
Tools that can make the teaching and learning more engaging. Sabina Schaffner, ředitelka
jazykového centra na univerzitě v Curychu, připravila worskhop na téma Peer coaching
as a means of peer learning in organisations. Na tomto worskhopu se sešli zájemci o efektivní využívání zpětné vazby pro kvalitní práci v týmech.
Od čtvrtečního odpoledne do sobotního poledne se pak odehrával hlavní konferenční
program, ve kterém se střídala vystoupení v plénu, příspěvky v odborných sekcích
a workshopy. Hostitelskou instituci, Centrum jazykového vzdělávání MU, mezi hlavními řečníky reprezentoval Libor Štěpánek, který se od května 2015 ujme role nového ředitele Centra. Vystoupil s prezentací upozorňující na stále podceňovaný a přitom zásadní význam kreativity pro pedagogickou práci v terciální sféře. Profesor Vijay
K. Bathia, považovaný v odborných kruzích za klasika v oboru kritické analýzy žánru
psaného projevu, přicestoval do Brna až z Hongkongu, aby prezentoval využitelnost
svých teorií v jazykovém vzdělávání ve vysokoškolském prostředí. Již zmíněný Russell Stannard z univerzity ve Warwicku představil svou vizi zapojení technologií do
vzdělávání širokému konferenčnímu publiku na řadě konkrétních ukázek a příkladů
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ze své vlastní pedagogické práce. Posledním zvaným řečníkem byl ředitel jazykového
centra mezinárodně proslavené London School of Economics – Nick Byrne. V Brně
hovořil o výzvách, před kterými naše společnost stojí ve světě proměňující se jazykové
kultury. Upozornil zejména na fakt, že vytrvale klesající počet studentů, kteří studují
cizí jazyk jako svůj hlavní obor, je doprovázen rapidním nárůstem zájmu o studium cizího jazyka coby nástroje pro akademickou i profesionální kariéru. Jazykové vzdělávání
se tak stává logickým základem vysokoškolského pedagogického portfolia a zároveň
i vhodným marketingovým nástrojem univerzit pro lákání uchazečů o vysokoškolské
studium.
Jednotlivé sekce (paralelně jich běželo sedm) se věnovaly tématům multilingualismu,
testování jazykových dovedností, jazykových center a jejich lidských zdrojů, designu
jazykových kurzů, češtině pro cizince, latině pro lékaře, angličtině pro právníky, výuce
soft skills i inovacím, výzkumu, metodologii a sdílení zkušeností v jazykovém vzdělávání. Hlavní program doplnila tzv. poster session, při níž čtrnáct odborných týmů a institucí sdílelo své výzkumy a poznatky formou komentovaných informačních plakátů.
Odborný program završila série deseti konferenčních workshopů.

Účastníci na společenském večeru při vystoupení cimbálové muziky
(foto J. Sláma)

Vedle hlavního programu proběhlo v rámci konference i setkání CercleS Focus Groups:
Teacher Training and Staff Exchange vedla Helena Šajgalíková z Ekonomické univerzity
v Bratislavě, skupinu Testing and Assesment vedl Johann Fischer z univerzity v Göttingenu, skupinu Multilingualism vedl Thomas Vogel z univerzity ve Viadrině (Frankfurt nad Odrou) a práci skupiny CerleS Conference and Event Management řídila Jaana
Franti z univerzity v Helsinkách. Do nabitého programu se organizátorům podařilo
začlenit také výroční členskou schůzi CASAJC (Asociace učitelů jazyků na vysokých
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školách v ČR a SR, člen CercleS), na které bylo zvoleno nové vedení a schváleny nové
stanovy.
Organizační tým pořídil ze všech konferenčních vystoupení video a audio záznamy,
které jsou již nyní atraktivní formou zpřístupněny odborné veřejnosti na adrese
http://slideslive.com/cjv/language-centres-in-higher-education-2015.
Na vybrané konferenční příspěvky se můžete těšit na stránkách příštího ročníku tohoto
časopisu.
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E-learning ve vzdělávání: konference ECEL 2014
Ivana Čechová
E-learning se bezesporu stal celosvětovým fenoménem a postupně se začlenil do našeho soukromého i profesního života. Současně s rozvojem společnosti se vyvíjí i možnosti a přístupy ke vzdělávání. Základní vizí e-learningu je podle Egera „taková integrace e-learningu do vzdělávání, která zvýší přístup ke vzdělávání a zajistí vyhovující kvalitu vzdělávání za přijatelnou cenu“ (Eger, 2005). Technologie jsou však jenom
prostředníkem pro získání a zpracování informací, podstatnější jsou patřičné znalosti,
které jsou na těchto informacích založeny. Pro zabezpečení úspěšnosti výuky založené
na využití ICT je zapotřebí vzájemně skloubit obsah sdělení s využitím technické dokonalosti zařízení. ICT představují především technologickou podporu výuky, ale pro
pedagogy a pro studenty je vzdělávací obsah (e-content) to nejpodstatnější. Při jeho
tvorbě je třeba věnovat pozornost odlišnostem digitální a papírové podoby studijního
materiálu.
ICT by měly být využity nejen pro podporu a rozvoj celoživotního učení, ale měly
by také proniknout do všech forem výuky a do rozvoje moderních, vysoce kvalitních
a efektivních metod učení. Odborníci v oblasti vzdělávání si stále častěji kladou následující otázky: Jaké možnosti má e-learning v současné době? Jak využit e-learning
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ke zlevnění vzdělávání, jeho snazší dostupnosti a zvýšení motivace studentů? Jaké jsou
možnosti a hranice individualizace studia?
Odpovědi na tyto otázky a mnohé další je možné nalézt ve sborníku 13. Evropské konference k e-learningu (konference ECEL 2014), která se konala ve dnech 30.–31. října
2014, a jejímž pořadateli byla v tomto roce Aalborg University v Kodani ve spolupráci
s ACPI, britskou společností zabývající se organizací konferencí po celém světě.
Konferenci zahájil prof. Chris Dede z Harvardské univerzity v USA příspěvkem s názvem New Wine in No Bottles: Immersive, Personalized, Ubiquitous Learning, dalším
mluvčím v rámci plenárního zasedání byl Torben Elgaard Jensen z kodaňské univerzity. Po skončení plenárního zasedání se konference rozdělila do několika paralelních
sekcí, například:
• Social networking and Web 2.0
• Evaluating e-learning techniques
• Blended learning
• Teaching with technology
• Mobile learning
• Distance education
V rámci konference dále probíhalo kolokvium pro studenty Ph.D., další sekce zaměřené na úzce specializovaná témata a prezentace posterů. Na konferenci bylo prezentováno celkem 83 vědeckých článků od akademických pracovníků a od studentů Ph.D,
které byly vybrány ze 173 abstraktů.
Nejlepší příspěvky byly doporučeny k otištění v časopise EJEL (Electronic Journal of
e-Learning) a sborník konference je pravidelně v databázi Web of Science. Další předností konference je příležitost setkat se s mezinárodní komunitou, která se zabývá otázkami e-learningu. Skutečnost, že konference měla skutečně mezinárodní charakter, dokládá i množství zástupců z nejrůznějších zemí celého světa, Alžírska, Austrálie, Brazílie, České republiky, Čile, Číny, Dánska, Egypta, Estonska, Holandska, Itálie, Izraele,
Jižní Afriky, Jordánska, Kanady, Malajsie, Polska, Portugalska, Rumunska, Švédska,
Thajska, Turecka, USA, Velké Británie, Zimbabwe a dalších.
Konferenci pořádá každý rok jiná země, v minulosti to byla například Francie a Portugalsko, konferenci ECEL 2015 bude pořádat Velká Británie, University of Hatﬁeld, a v roce 2016 organizátoři konference zamíří do Prahy, na Karlovu univerzitu. Další podrobnosti, nejenom o této konferenci, ale také o minulých ročnících
a následující konferenci, tedy ECEL 2015, lze nalézt na stránkách: http://academic-conferences.org/ecel/ecel2014/ecel14-home.htm.
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Methodological Workshop on Collaborative Learning
(A report on the IMPACT Seminar held at Masaryk University Brno,
September 11–12, 2014)
Atilla Pató
In September 2014 a very well organized series of IMPACT seminars, now in Brno,
arrived to a point which enabled participants to understand some basic principles of
collaborative learning from many different angles. However, when it came to application of these principles, it turned out that all the elements of workshop activities
may well ﬁt together. According to the organizer in chief, Hana Němcová (associate
teacher at Masaryk University, Language Centre), language teaching could be presented as a tree, since it provides the metaphor of a structure combining and holding
together various branches of (scientiﬁc) content with soft skills, including e.g. collaboration, delivering lectures and presentations at conferences, even ICT skills.
Collaborative training, we learnt from Ms. Graciela Sbertoli (Norway), involves an
ample change of attitude in teaching. The teacher, in traditional pedagogy is ready to
assume high authority of distributing knowledge, is placed into the center to communicate to the attendant students. Andragogy, in contrast, would place students around
the teacher, thus the arrangement is rendering multi-lateral communication possible
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– and necessary. While the teacher’s position and authority remain of central importance, knowledge – co-laterally with soft-skill abilities, such as communication, collaboration, leadership, etc. – could be gained as a result of joint efforts.
Further, as we often notice in practice, there are other ways of differentiating between
contrastive teaching models. A typical alternative is provided by study programs and
methods usually focusing on either the content or the special soft skills relevant in
a given educational context. A third method, known as CLIL since 1994 – Content
and Language Integrated Learning – offers more than simply balancing between the
two approaches. Brieﬂy, it involves bringing together teachers and scientists to work
together within speciﬁc study programs, encouraging students to participate during
the process of learning. In a vivid presentation Robert Helán, following Marsh et al.
(2010) , deﬁned CLIL as a dual-focused educational approach in which an additional language is used for the learning and teaching of both content and language with the objective
of promoting both content and language mastery to pre-deﬁned levels.
Besides ﬂexibly combining techniques of immersion (real-life situations), bilingual education, and enriched programs (content-led study programs combined with ELT, in our
case), the improvement of the 4Cs gain central role in CLIL, thus respecting the most
up-to-date EU reference framework. The 4Cs are as follows: 1. Content – concepts and
skills are based on the real interests of the students involved in the program, 2. Cognitive skills – such as classifying, reasoning and critical thinking are given priority during
the learning process, 3. Communication – learners interaction during task-based, cooperative learning, 4. Culture – the program must be sensitive to the learners cultural
background. However, CLIL can only be effective if two other distinctions are being
made during planning and applying the method: BICS refers to the Basic Interpersonal
Communicative Skills, whereas CALP implies the Cognitive Academic Language Proﬁciency. Similar attention should be paid to the LOTS and HOTS: however relative terms,
paying attention to Low-order and High-order thinking skills still enables teachers to
sensibly differentiate between content and skill improvement, according to the levels
of their target groups.
An excellent case study on the use of CLIL methodology in a recently completed study
program with its focus on the ecosystem of the Brno reservoir, was reported on in
a brief presentation. The study was conducted at Masaryk University. The representatives of many disciplines were invited to close collaboration, thus the program was
founded on the cooperation of many branches: biologists analyzed cyanobacteria levels
in the water supplies, physicists measured phosphorus pollution, geographers analyzed
the overall geographical background, involving changes in agriculture, etc. Many other
disciplines had been involved to provide a complex view of environmental factors affecting the Brno reservoir during workshop activities using English language during
the series of lectures and discussions. The program was concluded by a joint conference. The project was also aimed at the development of English for speciﬁc purposes.
As usually, the presentation at our seminar was completed with team-activities – this
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time analyzing diachronic maps reﬂecting changes in the Brno reservoir environment.
These collaborative techniques however, may not only be applied in ordinary study
programs, they offer viable, ﬂexible and practical methods both in e-learning or life-long learning frameworks.
Along these seminar works, some useful techniques were presented, discussed and
practiced during the two-day-long program, such as the use of authentic materials in
classwork activities. After having discussed the complexity of deﬁning authenticity,
Markéta Kovaříková analyzed the pros and cons of applying authentic materials in
class activities. Indeed, such materials – simply deﬁned as any sort of material originally not prepared for pedagogical purposes – have the risk of being too difﬁcult,
far-fetched or time-consuming, especially for young learners, or for anyone still at basic levels. What is essential however, is to be aware of the golden rules as well to
answer the ensuing questions (following Nuttall, 1996): 1. Suitability of content: Does
it represent the type of material that the student will use outside the classroom? 2. Exploitability: What skills/strategies can be developed by exploiting the text? 3. Readability: How much new vocabulary does it contain? Is it relevant? 4. Variety: Let learner
choose their topic from different types of materials (e.g. charts, maps, pictures, short
articles). 5. Presentation: Does it „look“ authentic? – Does it grab the student’s attention? Altogether we have learnt that teachers should assume the risk of introducing authentic materials bearing in mind the advantage of integrating various skills,
provided that the materials are (as they indeed should be) based on real-life needs of
the target learners. Further, some very inspiring forms of relying on the sketch engine
associated with the British National Corpus in EAL or ESL were presented by James
Thomas. Here the very basic teaching was the differentiation between two questions:
Can we say in English? In contrast to: Do we say in English? As for the ﬁrst one: “Yes, you
can say anything in English.” – it however does not necessarily mean that the given
form is being used at a certain level of skills. The use of the sketch engine in frame of
the Corpus indicates how far any number of words are being used in collocations, also
showing the context of their use – e.g. the term data in singular can be found in daily
papers, etc., yet not preferred in academic texts. It is worth noting that the Corpus is
free for a 30 days testing period, and available for user-friendly annual costs both for
institutes and learners.
We also enjoyed co-working with Eva Čoupková at various swop-shop activities, applying techniques (such as VENN-diagrams to ﬁnd common and different characteristics
in two groups) that may further enhance ELT efﬁciency. Still in the introductory part
we observed an experiment conducted by a chemist, Dominik Heger, which might as
well be generalized as the moral of all our workshop activities: the same amount of
bread, ham, eggs and cucumber may produce a nice piece of sandwich – or a mess of
non-edible materials, if not prepared by a person with appropriate soft skills.
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De prácticas en España
(Kubeková, J., Cervantes Bonet, P. M. De prácticas en España. 1. vyd.
Bratislava: Iura Edition, 2013)
Ján Chorvát
Medzi nedávnymi publikáciami určite vzbudí pozornosť učiteľov a študentov španielskeho jazyka vysokoškolská učebnica De prácticas en España, ktorú jej autorky
PhDr. Janka Kubeková, PhD. a Lic. María Paz Cervantes Bonet pripravili pre študentov jazykovej úrovne A1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Jej
cieľom je poskytnúť záujemcom o španielsky jazyk študijný materiál a terminológiu
z oblasti ekonómie na zvládnutie základov tohto jazyka. Uvedenému cieľu zodpovedá aj
štruktúra učebnice a jednotlivých lekcií. Inštrukcie a základné informácie v úvodných
lekciách sú napísané v španielskom a slovenskom jazyku, postupne so zvyšujúcou sa
úrovňou prevláda španielčina.
Autorky rozdelili učebnicu do nasledujúcich lekcií: (1) Presentación – Zoznámenie, (2)
En el trabajo – V práci, (3) El hotel – Hotel, (4) Los compañeros de Mária – Máriini
kolegovia, (5) En la ciudad – V meste, (6) En la recepción del hotel – Na recepcii
hotela a (7) El restaurante – Reštaurácia.
Na začiatku každej lekcie je krátka informácia, čo sa študenti v danej lekcii naučia
z gramatiky, lexiky, odboru a interkultúrnej komunikácie. Záver lekcie obsahuje zhrnutie so samohodnotením. Jeho cieľom je konsolidácia získaných vedomostí a zručností
získaných v jednotlivých lekciách. Súčasťou učebnice je aj kľúč.
Z gramatiky sa venuje pozornosť najmä slovným druhom a niektorým syntaktickým
javom. Lexikálne cvičenia sa týkajú napr. dní v týždni, rôznych profesií, opisu kancelárie, orientácie v meste, kultúrnych pamiatok, hotelových služieb a potravín. Odborná
terminológia sa prejavuje v opise pracovných pozícií, v príprave životopisu, obchodnej
korešpondencii, v diskusii o organizačnej štruktúre hotela, rezervovaní hotelovej izby
online alebo vo vyhodnocovaní dotazníka o kvalite hotelových služieb. Interkultúrna
časť pomáha prehlbovať poznatky o španielskej kultúre, uvedomovať si kultúrne rozdiely a odstraňovať predsudky. Používateľ učebnice musí riešiť praktické situácie, ku
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ktorým patrí okrem iného orientácia v meste, vyplňovanie formulárov, rezervovanie
ubytovania, telefonovanie, práca na recepcii alebo interakcia v gastronomických zariadeniach.
Študenti prežívajú spolu s hlavnou predstaviteľkou Máriou jej prax v Španielsku. Vžívajú sa do jej situácie a aktívne sa zúčastňujú na jej príbehu: spoločne s ňou si vybavujú cestovné formality, pristávajú na letisku, zoznamujú sa s novým pracoviskom
a kolegami, s prácou v hoteli a pod. Autorky tieto situácie vhodným spôsobom využívajú na rozvíjanie všetkých štyroch jazykových zručností: čítania, písania, počúvania
a hovorenia. K tomu slúžia aj rôzne autentické materiály, napr. dokumenty týkajúce
sa pracovnej zmluvy alebo rezervovania hotela. Silný interkultúrny aspekt sa prejavuje
v komunikácii hlavej predstaviteľky s domácimi pracovníkmi ako aj so zahraničnými
študentmi, s ktorými počas praxe prichádza do styku.
Súčasťou učebnice je aj CD s nahrávkami, ktoré nahovorili rodení Španieli a Latinskoameričania. Prirodzene pôsobí v nahrávke aj rola študentky Márie v podaní osoby, ktorej materinským jazykom nie je španielčina. Autorkám sa v tejto oblasti ponúkala možnosť využiť vo väčšej miere hudobné zdroje. Uvádzajú síce jednu pesničku v 2. lekcii,
ale medzi nahrávkami ju nenájdeme. Pravdepodobne sa im nepodarilo získať autorský
súhlas.
Celkovo možno učebnicu hodnotiť ako kvalitnú učebnú pomôcku, ktorá komunikatívnym spôsobom približuje študentom jazyk potrebný v praktickej orientácii v cudzojazyčnom, v tomto prípade v španielskom, prostredí, zoznamuje ich s reáliami španielsky
hovoriacich krajín a pripravuje ich na pobyt v týchto krajinách. Ide o vizuálne príťažlivý učebný materiál, ktorý primerane využíva rôzne farebné ilustrácie, grafy, tabuľky,
mapy, obrázky ako aj iné moderné komunikačné prostriedky a autentické dokumenty.
Študenti sa tak majú možnosť pripraviť pre praktický život formou osvojovania si tzv.
life skills alebo soft skills.
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