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POKRAČOVACÍ CYKLUS ŠKOLENÍ PRO 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 seminářů s následujícími tématy:  

 

1. Rozvoj psaní a hodnocení produktivních řečových dovedností 

 

Dovednost psaní. Postupy: rozvíjení a zpětná vazba – Mgr. Jarmila Valková, Ph.D. 

Prakticky zaměřený seminář Dovednost psaní představuje konkrétní postupy a techniky využívané 

k rozvíjení psacích dovedností ve vyučování nemateřského jazyka, a to na metodologickém pozadí 

komunikačního přístupu, procesního psaní a úkolového učení. Předmětem semináře je práce s různými 

typy psacích úkolů, jejich umístění ve vyučovací jednotce i v rámci kursu, provedení a následné 

vyhodnocení. Účastníci dostanou prostor uplatnit a rozvinout postupy tvorby a modifikace psacích 

aktivit s ohledem na konkrétního uživatele a cíl vyučování.    

 

Hodnocení psaní – PhDr. Pavel Pečený, Ph.D. 

Cílem semináře je představit dva hlavní přístupy k hodnocení produktivních dovedností. Účastníci se 

dozvědí, v čem spočívá podstata holistického a analytického hodnocení a oba způsoby si sami 

vyzkoušejí na autentických textech studentů-cizinců. Díky tomu budou mít příležitost pochopit jejich 

princip a posoudit výhody a nevýhody, které jejich použití přináší, aby je mohli sami využít pro 

hodnocení žáků s OMJ. V průběhu semináře bude také diskutována otázka objektivity hodnocení a jeho 

vztažení ke Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky (SERRJ). 

Hodnocení mluvení – PhDr. Pavel Pečený, Ph.D.  

Seminář se zaměří na bližší seznámení s principy tvorby kritérií hodnocení mluvení. Věnovat se bude 

formulaci/výběru hodnoticích deskriptorů, jejich seskupování a nastavení váhy, resp. stupnice 

hodnocení. Účastníci využijí poznatky získané v semináři Hodnocení psaní a prohloubí je při tvorbě 

vlastních kritérií pro hodnocení samostatného mluveného projevu a kritérií pro hodnocení ústní 

interakce. Funkčnost vytvořených kritérií vyzkoušejí při hodnocení vybraných ukázek ústní produkce 

studentů-cizinců. Zkušenosti nabyté v semináři budou účastníci moci využít ke zkvalitnění poskytování 

zpětné vazby žákům ve výuce.      
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2. Rozvoj mluvení a výslovnosti 

 

Jak učit výslovnost – Mgr. Michaela Paldusová 

Na semináři se budeme věnovat metodickým principům výuky výslovnosti, která stále patří 

k opomíjeným řečovým dovednostem. Její důležitost se ukazuje jak v běžné komunikaci žáků cizinců 

s majoritní společností, ale také v rámci výuky na základních a středních školách. Ukážeme si, v čem 

nejen žáci cizinci, ale i učitelé často chybují. Představím praktické tipy, jak zařadit nácvik zvukové 

stránky češtiny tak, aby byl zábavný a zároveň funkční, i jak žákům jednoduše výslovnost přiblížit 

a popsat.  

 

Výslovnostní aktivity 1 – Mgr. Michaela Paldusová 

Seminář představí škálu různorodých aktivit, které je možné použít k nácviku a fixaci adekvátní 

realizace zvukové roviny češtiny. Aktivity nejsou omezené úrovní, věkem nebo mateřským jazykem 

žáků. Jsou vhodné jak pro zařazení do samostatných hodin českého jazyka pro cizince, tak do běžných 

hodin na základních a středních školách. Ukážeme si, jak efektivně a funkčně spojit výuku výslovnosti s 

výukou slovní zásoby, gramatiky a dalších oblastí.  

 

Dovednost mluvení. Postupy: rozvíjení a zpětná vazba – Mgr. Jarmila Valková, Ph.D. 

Setkání je zaměřené na rozvoj učitelských dovedností v oblasti zadávání, facilitace a hodnocení 

mluvních aktivit ve vyučování nemateřského jazyka. Soustředíme se na vytváření komunikačních 

příležitostí v cílovém jazyce v rámci výukové jednotky a také na podporu žáků s limitovaným verbálním 

projevem. Účastníci si obohatí repertoár typů mluvních aktivit využívaných v učitelské praxi. Prostor 

bude věnován také evaluaci mluvních aktivit a postupům poskytování zpětné vazby.  

 

 

3. Rozvoj poslechu a výzvy pro pokročilé učitele 

 

Výuka obtížných gramatických jevů – PhDr. Lída Holá 

Seminář zasazuje problematiku výuky gramatiky do širšího kontextu komunikativního přístupu a 

vymezuje místo gramatického plánu ve výuce češtiny jako cizího/druhého jazyka. Poukazuje na priority 

ve výuce gramatiky, na něž se lze zaměřit, aby bylo zabráněno přetížení a z toho plynoucí frustraci 

studentů. V dalším výkladu se soustřeďuje na způsob identifikace gramatického rodu, přičemž 

zdůrazňuje jeho význam, který je ve výuce často podceňován. Představuje také možnosti prezentace 
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imperfektivního a perfektivního vidu, reflexivního se a si, pozice enklitik v české větě a nového 

konceptu deklinačních vzorů. 

 

Výuka bez zprostředkovacího jazyka + analýza video lekce – PhDr. Lída Holá 

Seminář se zamýšlí nad výhodami a nevýhodami užití zprostředkovacího jazyka ve výuce češtiny jako 

cizího jazyka. Poukazuje na problémy a nejasnosti, které užití zprostředkovacího jazyka může ve výuce 

zapříčinit, a to jak na straně vyučujících, tak žáků. Na konkrétních příkladech z praxe ukazuje způsoby, 

jak se bez zprostředkovacího jazyka obejít: jak zadávat úkoly, vysvětlovat nové lexikum a gramatiku a 

ověřovat porozumění. V neposlední řadě nastiňuje i případy, kdy lze zprostředkovací jazyk ve výuce 

tolerovat.  

 

Dovednost poslech. Postupy: rozvíjení a zpětná vazba – Mgr. Jarmila Valková, Ph.D. 

Seminář si klade za cíl poskytnout prohlubující pohled na poslechové aktivity ve vyučování 

nemateřského jazyka. Na základě rozlišení dílčích poslechových dovedností nabízí účastníkům řadu 

aktivit, jimiž se mohou inspirovat ve vlastní pedagogické činnosti. Věnujeme pozornost motivaci a 

výkonu studujících během poslechových úkolů se zaměřením na faktory, které můžeme jako vyučující 

positivně ovlivnit. Součástí semináře je hodnocení výstupu poslechových úkolů a techniky poskytování 

zpětné vazby.  
  
 

4. Rozvoj čtení a specifické výzvy ve výuce 

 

Dovednost čtení. Postupy: rozvíjení a zpětná vazba – Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, 

Ph.D.  

V semináři si nejprve připomeneme zásady správné práce s textem v jazykové třídě a základní postupy, 

které se zde uplatňují. Cílem je aplikace těchto postupů na práci s různými typy textů, s nimiž se žák 

setká jak v jazykové třídě, tak mimo ni. Výstupem budou vlastní plány lekcí češtiny jako cizího/druhého 

jazyka, které budou účastníci moct využít ve své vyučovací praxi. Součástí semináře je také aktivní 

odborná diskuse.  

 

Problematické situace ve vyučování – Mgr. Jarmila Valková, Ph.D. 

V tomto semináři probíráme konkrétní příklady obvyklých komunikačních výzev, s nimiž se učitelé 

setkávají při vyučování nemateřského jazyka jak v individuálních, tak skupinových kursech pro žáky s 

OMJ. Pozornost je věnována jednání žáků, které nepřiměřeně znesnadňuje práci v kursu, negativně se 

odráží na výkonu ostatních žáků či je na překážku dosažení stanoveného cíle. Účastníci tohoto setkání 
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budou mít možnost vyhodnotit různá řešení problémových situací a společně si procvičit postupy, které 

mohou ve své učitelské praxi uplatnit při jejich zvládání.  

 

Kreativní aktivity ve výuce – Mgr. Iva Svatoňová 

Seminář představuje nejrůznější hry a atraktivní činnosti při výuce češtiny jako druhého/cizího jazyka, 

pomocí kterých lze nápaditě, motivačně a komunikativně obohatit výuku a zaujmout žáky. V jazykové 

výuce je aktivizace žáků důležitější než v mnoha jiných předmětech. Probíraná gramatika a slovní 

zásoba by měla být pravidelně a hravě procvičována, aby nezašedla a stala se pestrým a živým 

jazykovým projevem. Žáci pak mají z výuky větší prožitek, tím dochází i k lepšímu zapamatování slovní 

zásoby, gramatických struktur a vazeb. 

 

 

 

 


