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CYKLUS ŠKOLENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ UČITELE ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA 

(2022/2023) 

ANOTACE JEDNOTLIVÝCH SEMINÁŘŮ 

 

Každý seminář/workshop má hodinovou dotaci dvě vyučovací hodiny. Celkem bude odučeno 

24 vyučovacích hodin během 4 seminárních dní s následujícími tématy:  

 

1. Začínáme učit češtinu jako cizí jazyk 

 

Seznámení s jazykovými úrovněmi a zkouškami z češtiny pro cizince – PhDr. Pavel 

Pečený, Ph.D. 

Cílem semináře Jazykové úrovně, zkoušky z češtiny pro cizince je představení úrovní jazykové 

kompetence podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ). Účastníci 

získají vhled do koncepce SERRJ a zároveň zjistí, čím se od sebe jednotlivé úrovně odlišují, a to na 

příkladu autentických písemných produkcí studentů-cizinců. Dále se seznámí s různými typy 

zkoušek z češtiny pro cizince, včetně zkoušek pro mládež, které se k SERRJ vztahují. Při tom získají 

povědomí o účelu jednotlivých zkoušek a materiálech, které jejich tvůrci pro veřejnost poskytují 

a které je možné využít v hodinách češtiny jako druhého jazyka. 

Učebnice češtiny pro cizince – Mgr. Jarmila Valková, Ph.D. 

Seminář Učebnice češtiny pro cizince se v první řadě věnuje kritériím výběru učebnice v závislosti 

na cílové skupině a cíli výuky. Účastníci budou seznámeni s dostupnými učebnicemi pro výuku 

češtiny jako nemateřského jazyka na jednotlivých jazykových úrovních podle Společného 

evropského referenčního rámce. S použitím konkrétních metodologických a didaktických kritérií 

budou účastníci společně uvažovat nad kvalitami a způsoby využití konkrétních komponent 

učebních materiálů ve vyučovacích hodinách češtiny jako druhého jazyka. Vyzkoušejí si rovněž 

adaptaci stěžejních výukových komponent s ohledem na potřeby a výukový cíl studujících. 

Specifika výuky češtiny jako cizího jazyka – Mgr. Dana Havlíková 

Seminář Specifika výuky češtiny jako cizího jazyka představí hlavní charakteristiky českého jazyka 

v rovině zvukové, lexikální a gramatické s ohledem na to, jak je pravděpodobně vnímají žáci 

s odlišným mateřským jazykem. Seminář dále podrobně rozebere odlišnosti mezi některými 

z nejběžnějších jazyků migrantů v České republice a češtinou, pozastaví se nad interferencemi 

z těchto jazyků a typickými chybami v ústních a písemných projevech žáků-cizinců, přičemž 

neopomine ani informace o kulturním pozadí či školském systému v daných zemích. Zvláštní 

pozornost bude věnována rozboru výhod a nevýhod výuky bez zprostředkujícího jazyka. 
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2. Plánování, realizace a reflexe výuky 

 

Příprava na vyučování a plánování výuky – Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D.  

Příprava na vyučování a plánování výuky patří mezi klíčové pedagogické dovednosti a tvoří součást 

každodenní činnosti většiny učitelů. Během semináře se zaměříme na specifikaci cílů výuky češtiny 

jako druhého jazyka, jejich vhodnou formulaci a strategie k jejich dosahování. Seminář vychází z 

obecných pedagogických zásad a vede účastníky k jejich aplikaci na plánování výuky češtiny jako 

druhého jazyka. Účastníci budou mít možnost porovnat a kriticky zhodnotit autentické plány 

výuky češtiny jako druhého jazyka a budou vedeni ke stanovení a formulaci vhodných cílů pro 

vyučovací hodiny češtiny jako druhého jazyka a pro zapojení žáků s odlišným mateřským jazykem 

ve třídách na ZŠ či SŠ. 

Výukové metody – Mgr. Jarmila Valková, Ph.D. 

V tomto semináři budou představeny základní principy vlivných didaktických metod a přístupů: 

gramaticko-překladové metody, přímé orální metody, audiolingvální metody, sugestopedie  

a komunikačního přístupu. Jejich použití ve vyučování bude demonstrováno pomocí videí  

a ukázek z učebních materiálů. Budeme si klást otázky o účinnosti konkrétních technik ve vztahu 

k cíli vyučování, o cílové skupině studujících a roli učitele a studenta v daném metodologickém 

kontextu. Seminář podporuje účastníky v tom, aby se v daných metodách a přístupech 

zorientovali a mohli se jimi inspirovat ve své vlastní učitelské praxi. 

 

Evaluace a autoevaluace výuky – Mgr. Dana Havlíková 

Seminář Evaluace a autoevaluace výuky nabízí konkrétní návody k reflexi lekce, kterou chápe jako 

nedílnou součást vyučovacího procesu. Podrobně se zamýšlí nad kritérii evaluace a autoevaluace 

jako je např. vhodná struktura vyučovací hodiny, dosažení komunikačního a gramatického cíle 

vyučovací hodiny i jednotlivých aktivit, důraz na rovnoměrný rozvoj řečových dovedností, použití 

konkrétních výukových technik a strategií apod. Seminář poskytuje prostor k diskuzi nad těmito 

kritérii a také nabízí ukázky autentických hospitačních protokolů, na kterých jsou demonstrovány 

jak kladné, tak záporné stránky konkrétních aktivit a vyučovacích hodin. 

 

3. Didaktické postupy při výuce psaní a gramatiky 

 

Didaktické postupy při výuce psaní – Mgr. Dana Havlíková  

Seminář Didaktické postupy při výuce psaní si klade za cíl zodpovědět otázku, jak do vyučovacích 

hodin češtiny jako druhého jazyka zařadit psaní, které bývá často opomíjenou řečovou 
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dovedností. Jaké efektivní postupy, metody a aktivity zvolit, jak reagovat, když mají žáci různé 

obtíže s osvojováním, případně když ani učebnice neposkytují dostatek podnětů k procvičování 

psaní. Seminář nabízí různé prostředky k aktivizaci psaní, zabývá se problematickými jevy, nabízí 

pohled na individuální potřeby studentů a upozorňuje na očekávané výstupy podle jednotlivých 

jazykových úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ). 

 

Didaktické postupy při výuce gramatiky – Mgr. Jarmila Valková, Ph.D. 

Seminář Didaktické postupy při výuce gramatiky zasazuje problematiku do metodologického 

kontextu a představuje hlavní zásady vyučování gramatiky ve vztahu k rozvíjení komunikační 

kompetence v cílovém jazyce. Budeme se zabývat praktickými postupy ve vyučování gramatiky, 

jejich umístěním ve vyučovací hodině češtiny jako druhého jazyka, smysluplnou návazností 

učebních komponent a různými možnostmi jejich přizpůsobení potřebám studujícího. Účastníci 

budou vedeni k tomu, aby identifikovali, hodnotili a rozvíjeli postupy vyučování gramatiky ve 

vztahu ke konkrétním skupinám studujících.  

Výuka časů v češtině se zaměřením na minulý čas – PhDr. Lída Holá 

Seminář poskytuje srovnání způsobů prezentace slovesných časů v učebnicích češtiny jako cizího 

jazyka na úrovni A1, které lze též využít ve vyučovacích hodinách češtiny jako druhého jazyka. 

Upozorňuje na specifika prezentace těchto gramatických jevů a na problémové oblasti z hlediska 

jinojazyčných studentů a podrobněji osvětluje základní informace, které by ve výkladu neměly být 

opomenuty. Zároveň představuje vhodné způsoby procvičení a osvojení slovesných časů, 

upozorňuje na nejčastější chyby, jichž se studenti češtiny jako cizího jazyka dopouštějí, a ukazuje 

způsoby jejich odstranění.   

  

 

4. Výuka mluvení, čtení a poslechu 

 

Výuka mluvení – Mgr. Dana Havlíková  

Seminář Výuka mluvení se zabývá zásadami výuky mluvení, doporučuje vhodné metodické 

postupy a navrhuje konkrétní typy aktivit pro osvojení této řečové dovednosti. Účastníci budou 

také seznámeni s požadavky na osvojení dovednosti mluvení na různých jazykových úrovních. 

Seminář věnuje značnou pozornost výuce výslovnosti, která je nedílnou součástí nácviku mluvení. 

Zabývá se tím, na co se ve výuce výslovnosti zaměřit, jak si poradit s problematickými jevy, a uvádí 

osvědčená výslovnostní cvičení, vhodná k pravidelnému zařazování do vyučovacích hodin češtiny 

jako druhého jazyka.  
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Výuka čtení – Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D. 

Seminář Výuka čtení se zabývá jednou ze čtyř základních řečových dovedností – čtením  

s porozuměním. Zaměřuje se na zásady efektivní práce s texty a postupy, které jsou vhodné při 

práci se žáky s odlišným mateřským jazykem a které pomáhají zlepšit čtenářské strategie  

za použití aktivit před čtením, při čtení i po něm. Mezi další probíraná témata budou patřit 

možnosti a způsoby využití autentických materiálů ve výuce češtiny, s ohledem na různé jazykové 

úrovně studentů. Účastníci semináře se také seznámí se specifickými typy textů, které se objevují 

v certifikovaných zkouškách z češtiny pro cizince, včetně zkoušek pro mládež.  

Výuka poslechu – Mgr. Jarmila Valková, Ph.D. 

Seminář Výuka poslechu se věnuje základním strategiím rozvoje poslechových dovedností ve 

vyučování češtiny jako druhého jazyka v metodologickém rámci komunikačního přístupu. Připraví 

účastníky na výběr, plánování, provádění a vyhodnocování poslechových aktivit tak, aby co 

nejlépe posloužily rozvíjení komunikační kompetence studujících (žáků s odlišným mateřským 

jazykem). Součástí semináře bude trénink běžných vyučovacích technik s cílem připravit budoucí 

učitele češtiny jako druhého jazyka na situace, které v praxi nastávají při provádění poslechových 

úkolů.  

 

 
 

 

 

 


