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     Tato rigorózní práce se věnuje postavení základních řečových dovedností v pozičních 
dokumentech RE, v kurikulárních dokumentech a následně uvádí prostředky, metodické postupy a 
organizační formy výuky, které mohou přispět k jejich efektivnímu nácviku. Práce se soustřeďuje 
zejména na nácvik jedné z cílových řečových dovedností, a to na poslech s porozuměním, a uvádí 
konkrétní ukázky výcviku včetně vizuální podpory a v souladu se současnými výukovými trendy 
funkčně zapojuje do výuky práci s médii ve výuce cizích jazyků (němčina jako cizí jazyk) na českém 
gymnaziálním stupni. Jako výchozí bod sloužily vybrané metody a koncepty výuky cizích jazyků a jako 
referenční podklady k zadávání zkušebních testů a vytváření profilu skupiny jednak Společný 
evropský referenční rámec pro jazyky, včetně nového doplnění, jednak příručky, které principy 
tohoto referenčního rámce dále rozvíjejí. To vše s cílem zjistit, zda a jak sledování / porozumění 
viděnému dokáže podpořit žáky v rozvoji speciálně poslechu s porozuměním a obecně i všech čtyř 
receptivních a produktivních dovedností. Byly analyzovány a kategorizovány výukové platformy a 
audiovizuální materiály, které jsou dostupné online, a to jak didaktizované, tak i autentické, pro 
rozvoj dovednosti porozumění slyšenému / viděnému, byly ověřeny metodické postupy a vyvinuty 
návrhy do výuky. Byly uplatněny skupinové, frontální a kooperativní organizační formy výuky a ve 
skupinách žáků zkoumán vliv doprovodných cvičení na efektivitu rozvoje cílových dovedností. Na 
základě ověřování ve výuce bylo empiricky zjištěno, že porozumění cizímu jazyku a jeho osvojení, 
jakož i rozvoj čtyř dovedností – a dovednosti poslechu s porozuměním zejména - mohou být 
efektivnější, pokud je doprovázen vizuální podporou. Nezanedbatelným byl posléze také aspekt 
individualizace výuky, formativních prvků prostřednictvím zapojení online výuky na nejrůznějších 
doporučených výukových platformách a programech, které umožňují právě výuku na dálku – dnes 
aktuálně velkou výzvu pro školy i učitele. 
 
 
Použité zkratky : 



A1, A2, B1, B2 Označení referenčních úrovní Společného evropského referenčního 

rámce pro jazyky (vzestupně) 

DaF   Němčina jako cizí jazyk 

ESP   Evropské jazykové portfolio 

EU   Evropská unie 

GERS    Společný evropský referenční rámec pro jazyky 

HSV   porozumění slyšenému / viděnému (poslech a sledování  

   s porozuměním) 

HV   poslech s porozuměním  

L   učitelky a učitelé 

LV   čtení s porozuměním 

ÖSD   Rakouský jazykový diplom  

S, bzw. SuS  žákyně a žáci 

ZD   Zertifikat Deutsch 


