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1. Úvod 

Cílem mé práce je analyzovat a popsat problematiku nácviku vědecké 

prezentace, konkrétně ústního a písemného referátu, v rámci společného 

základu neoborových studentů při hodinách němčiny na české vysoké škole 

tak, aby na základě výsledků bylo možno zkvalitnit tento typ jazykové přípravy 

a tím i prezentace studentů a absolventů na seminářích, konferencích a 

kongresech, jejichž jednacím jazykem, případně jedním z jednacích jazyků, je 

němčina. 

Jde o problematiku, která se týká i dalších cizích jazyků vyučovaných na 

neoborových jazykových katedrách na českých vysokých školách1, ale v této 

práci je demonstrována na výuce němčiny. 

U písemné a ústní prezentace se jedná o produktivní jazykové 

dovednosti, které mají být ve výuce rovnoměrně rozvíjeny a kultivovány. Při 

tom ovšem narážíme na mnohé problémy jako například na těžkosti s prací v 

přeplněných kurzech co do počtu posluchačů, znemožňující efektivně vedenou 

výuku s referátem a následnou diskusí za účasti všech účastníků tak, aby bylo 

možno na základě této ústní prezentace následně vystavět referát písemný, a 

nedostatečné nebo těžko dostupné vybavení poslucháren běžné pro prezentaci 

na konferencích, které by mělo u studentů během ústního výstupu vést 

k zautomatizování činnosti např. se zpětným projektorem nebo počítačem. 

Kromě toho je třeba řešit na neoborových jazykových katedrách řadu dalších 

didaktických problémů a na jejich analýzu se moje práce zaměřuje. Stejně tak 

jako ve výuce cizích jazyků obecně je také na vysoké škole u neoborových 

studentů nutné se soustředit na rozvoj všech čtyř jazykových dovedností: na 

poslech, čtení s porozuměním, ústní projev a psaní. Na neoborových 

jazykových katedrách však lze mnohdy pozorovat větší či menší důraz na 

1 Ve své práci užívám pro označení pracovišť, která vzdělávají studenty různých oborů 
(převážně nefilologického směru), neoborová jazyková katedra, i když tyto instituce nesou 
různé názvy, např. jazykové centrum, katedra jazyků, institut cizích jazyků, atd. 
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nácvik některé z nich, přičemž se situace liší podle jednotlivých pracovišť, 

časových údobí nebo cílů výuky. 

Jako příklad nám může posloužit situace před rokem 1989. Za hlavní cíl 

výuky bylo považováno zvládnutí čtení odborných textů s porozuměním a 

pouze sporadicky byl do výuky zařazován poslech autentických běžně 

mluvených, tedy jiných než odborných, textů s porozuměním. Produktivní 

dovednosti se ocitaly na okraji zájmu a hlavní zaměření užití cizího jazyka se 

týkalo získávání informací z cizojazyčného textu. Výuka odborného jazyka se 

zaměřovala z největší části na slovní zásobu - na terminologii. To lze dovodit 

slovy Lubomíra Drozda, který ve své studii2 (jejíž úroveň nechci tímto 

snižovat) uvádí: „Jako synonymum pro termín odborný jazyk „Fachsprache" je 

užíváno výrazu terminologie „Terminologie"." 

Po roce 1989 se začal klást důraz také na rozvoj produktivních 

jazykových dovedností, ale jak vyplývá z údajů získaných dotazníkovou 

metodou mezi učiteli na neoborových jazykových katedrách, týká se to 

především ústního projevu v tzv. každodenní konverzaci (viz příloha 24). Z 

odpovědí 63 dotázaných učitelů němčiny na českých neoborových jazykových 

katedrách je patrno, že i když pokládají za důležité nacvičovat všechny tři 

dovednosti, spojují výrazně s odborným jazykem jen čtení s porozuměním. 

Z výsledků získaných zpracováním dotazníků vyplývá, že si učitelé buď 

málo uvědomují fakt, že absolvent vysoké školy má nejen porozumět 

přečteným nebo vyslechnutým informacím, ale má se umět i sám srozumitelně 

a kultivovaně písemně nebo ústně vyjádřit o problematice svého oboru, nebo se 

domnívají, že pokud se student dorozumí v běžných komunikačních situacích a 

ovládne dobře s nimi spojednou gramatiku a slovní zásobu, vyvine se 

schopnost užívání odborného jazyka samovolně. 

Vzhledem k našemu vstupu do EU mají studenti v současné době mnoho 

příležitostí studovat na zahraničních univerzitách mimo jiné i v německy 

2 Drozd, L. (1966), Die Fachsprache als Gegenstand des Fremdsprachenunterrichts, Deutsch 
als Fremdsprache 2, Leipzig. 
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mluvících zemích a stalo se tudíž nutností, aby posluchač v němčině stylizoval 

seminární práce a pronášel odborné referáty. To souvisí samozřejmě i sjeho 

uplatněním po absolvování univerzity, kdy se otevírají možnosti v zahraničí 

buď trvale vědecky pracovat, nebo se aktivně zúčastňovat konferecí, seminářů 

či stát se součástí autorských kolektivů publikujících své výsledky odborné 

veřejnosti písemně. 

Pro příklad nutnosti nácviku písemného i ústního odborného projevu 

ovšem nemusíme chodit až do studentovy odborné budoucnosti. Může nám 

posloužit následující příklad z reálného života: K žádosti o stipendium DAAD3 

přikládají uchazeči návrh projektu, který chtějí na zahraniční univerzitě řešit. 

Jeho stylisticky odpovídající forma je více než žádoucí, protože na základě 

odevzdaných materiálů mohou být uchazeči buď úplně odmítnuti, nebo 

zařazeni do užšího výběru. V další fázi výběru musí zájemci o stipendium 

obhájit své názory ústně. 

Hlavním cílem jazykové výuky by měla být v současné době pro 

absolventa vysoké školy schopnost připravit ústní referát a přednést jej na 

semináři či konferenci, obhájit v něm, případně v následné diskusi, vlastní 

názor a sestylizovat na jeho základě příspěvek do sborníku, neboť jen za této 

podmínky je možno v zahraničí prezentovat výsledky výzkumu českých 

odborných pracovišt. Stalo se také nutností umět prezentovat výsledky 

výzkumu v zahraničí proto, aby byli čeští vědci a badatelé přijímáni do 

mezinárodních kolektivů a aby tak některé výsledky „nezapadly", nýbrž byly 

na mezinárodní úrovni dále rozvíjeny, případně finančně podpořeny. 

Kultivovaný, přesný a jednoznačný jazykový projev je žádoucí i pro prezentaci 

nejrůznějších projektů, které se předkládají k posouzení v písemné podobě a u 

nichž je nepostradatelná ústní obhajoba. 

Tyto požadavky kladou vysoké nároky na práci učitele i studentů. Obě 

strany si musí být vědomy toho, že není zcela samozřejmé, že student, který 

poměrně dobře ovládá německou gramatiku a základní a odbornou slovní 

3 Deutscher akademischer Austauschdienst 



13 

zásobu, také vhodně stylizuje a je schopen vystoupit s příspěvkem před 

posluchači. 

Ve své práci se zaměřuji na tu etapu vývoje produktivních jazykových 

dovedností studentů, která začíná okamžikem, kdy jsou posluchači schopni 

v německém jazyce komunikovat v každodenních životních situacích, 

porozumět odbornému textu z vlastního nebo příbuzného oboru a bez problémů 

napsat jednodušší slohové útvary jako je např. dopis nebo životopis (přibližně 

úroveň B1 - B2 Společného evropského referenčního rámce) a je završena 

schopností písemného nebo ústního projevu na téma z oblasti studovaného 

oboru, odpovídajícího svou úrovní slohovým útvarům produkovaným na půdě 

univerzit a konferencí v německy mluvících územích. 

Tato práce se soustřeďuje na problematiku ústního referátu a písemného 

referátu. Jsem si vědoma toho, že by bylo potřebné se podobným způsobem 

věnovat i nácviku řady dalších slohových útvarů jako např. komentáře, resumé, 

úředního dopisu, aj. 

K dalšímu omezení dochází v rámci výzkumu z důvodů metodologických 

u ústní produkce (ústního referátu), kdy se zaměřuji na monolog, i když si plně 

uvědomuji, že jak při nácviku referátu při hodině odborného německého 

jazyka, tak v reálné situaci konferencí či jiných jednání po projevu obvykle 

následuje dialog v podobě diskuse, při které musí účastníci mít vypěstovánu 

značnou jazykovou i intelektuální pohotovost. Dialog mohu při svém pojednání 

o referátu zahrnout pouze z toho hlediska, že referent již při přípravě referátu 

do jisté míry i s možnými námitkami publika počítá a podle toho své výroky 

formuluje. 

1.1. Současný stav zkoumané problematiky 

V poslední době (cca od 90. let 20. století) byl vzbuzen nebývalý zájem 

o písemný a ústní odborný projev. Vznikla řada publikací, které se vedle 

vzájemného vztahu ústního a písemného vyjadřování zabývají i didaktickou 

problematikou jejich nácviku. Současný stav zkoumané problematiky v oblasti 
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německého jazyka odrážejí především výsledky prací Imke Mohrové, Hanse-

Jurgena Krumma, Konráda Ehlicha a Sylvie Mollitorové. 

Z obecného hlediska je problematika rozpracována Gerdem Antošem4, 

který vytvořil didaktické paradigma výzkumu textové produkce. Antoš řeší 

zásadní otázky, jako například kdy přesně je v lidském životě započato se 

slohovou výchovou, jakou roli hraje stylizování testů v profesním životě 

člověka, jak se psaní a mluvení navzájem ovlivňují a s jakým úspěchem lze 

projev písemný transformovat v mluvený a naopak. 

Hans-Júrgen Krumm5 zpracoval zatím nejkomplexněji problematiku 

cílené interkulturní přípravy na cizí „vědeckou kulturu". Krumm se opírá 

o publikaci Konráda Ehlicha6, která vychází z předpokladu, že spolu 

s pohybem vědy a vědců, který přesahuje hranice států, se stupňuje význam 

výuky cizích jazyků. Ve výuce vědeckého jazyka zdůrazňuje význam těch 

diskursních vědeckých forem, které se liší od forem, které jsou užívány 

v domácím prostředí jednotlivých vědců. Zastává názor, že si tuto kompetenci 

k cizímu vědeckému jazyku student nepřináší na vysokou školu, nýbrž je třeba 

ji během jeho studia budovat. 

Poznatky z oblasti produkce textů, a to z hlediska studentů, poskytuje 

práce Imke Mohrové7. Imke Mohrová provedla analýzu vědeckého psaní a 

transformace myšlenek obsažených v psaném textu na mluvenou řeč. Použila 

k tomu dotazníky sestavené pro lotyšské studenty germanistiky v zimním 

semestru 2000/2001 a v nich se zajímala jednak o to, které procesy při 

produkci textů jsou pro samotné studenty popsatelné a tudíž pro ně relevantní, 

4 Antoš, G. (2000), Ansátze zur Erforschung der Textproduktion, in: Klaus Brinker et a., Hrsg., 
Text- und Gespráchlinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenóssischer Forschung, 
Berlin/New York, s. 105 - 112. 

Krumm, H-J. (2001), Multiethnizitát - Interkulturalitát. Einleitender Beitrag zu der 
Podiumsdiskussion zum Schwerpunkt Universitáten, in: Fransizek Grucza, Hrsg., 
Multiethnizitát und Interkulturalitát. Geschichte, Erfahrungen, Berichte, Lósungen, Warschau. 

Ehlich, K. (1997), Von der Attraktivitát der Lehrrangebote fůr Deutsch alsfremde 
Wissenschaftssprache, Wissenschaftspolitische Voraussetzungen und didaktische 
Konsequenzen, in: Info DaF, 24, 6, Munchen, s. 757-770. 

7 Mohrová, I. (2002), Schreiben im Kontext einerfremden Wissenschaftskultur, Wien. 
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a dále se zabývala problémy studentů při písemné produkci. Zcela nové je u 

Mohrové zpracování názorů studentů na vývoj svých vlastních schopností 
Q 

produkovat texty. Dospěla k poznatku , že je třeba tyto kompetence pěstovat ve 

vztahu k ostatním odborným a vědeckým dovednostem, k ústním 

komunikačním formám v rámci odborných aktivit a ve vztahu k psaní 

studentských vědeckých textů v mateřštině. 

Existuje také řada publikací9 zabývajících se současnými didaktickými 

postupy, kde je možno najít mnoho podnětných myšlenek, které se týkají 

přípravy zahraničních studentů na vědecký ústní a písemný projev před 

zahájením nebo během studia. V nich je ovšem navrhována řada didaktických 

postupů, které je však možno především z finančních důvodů (a s nimi 

spojeným technickým vybavením, nízkým počtem vyučovacích hodin, velkým 

počtem studentů ve skupinách) realizovat jen z části nebo vůbec. 

8 tamtéž s. 7 
9 Tiitkenová, G. /Neufová-Miinkelová, G. (1993), Schreiben im DaF-Unterricht an 
Hochschulen und Studienkollegs I. Forschungsergebnisse- Didaktische Konzeption-
Ubungsformen, Materialien Deutsch als Fremdsprache, 37, Regensburg. 

Allison, D. /Colleyová, L. / Lewkowicz, J./Nunan, D. (1998), Dissertation writing in 
action: The development ofa Disserrtation Writing support Program for ESL, in: English for 
Speciál purposes, 17, 2, s. 199 - 217. 

Kast, B. (1999), Fertigkeit Schreiben, Munchen. 
Biikerová, S. (1998), Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben in der Fremdsprache 

Deutsch: eine empirische Studie zu Problem-Lósungsstrategie auslándischer Studierender, 
Hohengehren. 

Brauer, G. (2000), Schreiben als reflexive Praxis. Tagebuch, Arbeitsjournal, Portfolio, 
Freiburg i.B. 

Steetsová, A. (2001), Uberlegungen zu einem Curriculum fůr die Vorbereitung auf 
wissenschaftliches Schreiben, in: Materialien Deutsch als Fremdsprache, 58, Regensburg, 
s. 211 - 2 2 8 . 

Graefenová, G. (2001), Uberlegungen zu einer Einfúhrung in die Wissenschaftssprache, in: 
Materialien Deutsch als Fremdsprache, 58, Regensburg, s. 191 - 210. 

Hufeisenová, B. (2002), Ein deutsches Referát ist kein englischsprachiges Essay. 
Theoretische und praktische Uberlegungen zu einem verbesserten textsortenbezogenen 
Schreibunterricht in der Fremdsprache an der Universitát, in: Theorie und Praxis. 
Ósterreichische Beitráge zu Deutsch als Fremdsprache, Serie B, Innsbruck/Wien. 
Krings, H. (1992), Empirische Untersuchungen zu fremdsprachlichen Schreibprozessen - Ein 
Forschungsůberblick, in: Wolfgang Bórner/Klaus Vogel, Hrsg., Schreiben in der 
Fremdsprache. ProzeB und Text, Lehren und Lernen. Bochum. 
Krumm, H-J., Hrsg. (2000), Erfahrungen beim Schreiben in der Fremdsprache Deutsch. 
Untersuchungen zum Schreibprozess und zur Schreibfórderung im Unterricht mit 
Studierenden, Innsbruck/Wien. 
Trumppová, E. C. (1998), Fachtextsorten kontrastiv: Englisch - Deutsch - Franzósisch, 
Tiibingen. 
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Pro účely naší práce nejsou bez zajímavosti ani studie zabývající se 

dovednostmi psaní a mluvení u studentů s německým mateřským jazykem.10 

Z některých z nich vyplývá, že si vedoucí seminářů na německých univerzitách 

stěžují na nízký stupeň akademické kompetence vědeckého psaní jak 

u zahraničních studentů, tak u studentů s německým mateřským jazykem (srov. 

Jakobsová/Knorrová 1999, Krumm 2000, Steetsová 2001). I v těchto 

publikacích lze nalézt zkušenosti s novými metodickými postupy při rozvíjení 

produktivních jazykových dovedností v rámci odborného stylu. 

Z názorů mnohých autorů je patrné, že za základ vědecké komunikace 

považují vědecké psaní. Tento názor obhajuje zčásti Imke Mohrová ve výše 

jmenované práci a najdeme ho i u Sylvie Molitorové", která je toho názoru, 

že přesně „vysoustruhovanou" větou, která přesně odráží myšlenky může být 

jen ta, která je napsaná. Psaní podle ní segmentuje, koriguje a „vychovává" 

naše myšlenky. Tím, že představuje vynikající prostředek třídění myšlenek, se 

projevuje jako komplexní zprostředkovatel při procesu transformace myšlenek 

v řeč. Molitorová pro správné písemné zpracování informací předpokládá vedle 

teoretické přípravy i nadání studentů. 

10 Jakobsová, E.-M./Knorrová, D., Hrsg. (1999), Schliisselkompetenz Schreiben, 
Neuwied/Kriftel/Berlin. 

Steetsová, A. (2001), Wie wichtig ist wissenschaftliches Schreiben in der Hochschule? 
Einschátzungen und Ansichten von Lehrenden, in: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache, 27, 
Munchen, s. 209 - 226. 

Jacobsová, E-M. (1995), Text und Quelle. Wissenschaftliche Textproduktion unterdem 
Aspekt der Nutzung externer Wissensspeicher, in: Jakobsová E-M./ Knorrová D./ Molitorová-
Liibbertová D., Hrsg., Wissenschaftliche Textproduktion mit und ohne Computer, Frankfurt 
a.M. et al. ,s. 91 - 112. 

Molitorová-Liibbertová, S. (1995), Anstelle eines Nachwortes - Uberlegungen zum 
Schreiben in der Wissenschaft, in: Jakobs E-M. /Knorrová D./ Molitor-Lubbertová, S. Hrsg., 
Wissenschaftliche Textproduktion mit und ohne Computer, Frankfurt a.M. et al., 275 - 296. 

Knorrová, D. (1998), Informationsmanagement fúr wissenschaftliche Textproduktion - Ein 
Fallbeispiel, in: Dieter Hallwachs/Irmgard Stiitz, Hrsg., Sprache - Sprechen - Handeln, Bd.2, 
Tiibingen, s. 53 - 60. 
11 Mollitorová, S. (1995), Anstelle eines Nachwortes - Uberlegungen zum Schreiben in der 
Wissenschaft, in: Jakobsová E-M./Knorrová, D. / Molitorová-Liibbertová, S. Hrsg., 
Wissenschaftliche Textproduktion mit und ohne Computer, Frankfurt a.M. et al., s. 275 - 288. 
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1.2. Stanovení problému 

Stanovení problému předpokládané práce vycházelo z mé vlastní 

pedagogické zkušenosti s rozvojem odborného písemného a ústního projevu a 

z dlouhodobého participačního pedagogického pozorování ve výuce odborné 

jazykové komunikace v německém jazyce. 

Problémy, které by měly být řešeny, jsou nastíněny v následujících 

bodech: 

— často dochází ke zjednodušenému a zúženému chápání obsahu 

výuky odpovídajícímu principu komunikativnosti na vysokých školách ve 

smyslu jednostranného preferování jazyka zaměřeného na běžné životní 

situace s předpokladem, že odborné vyjadřování se souběžně vyvine bez 

nutnosti zvláštní pozornosti ve výuce; 

— ve výuce odborného vyjadřování převažuje důraz na odbornou 

slovní zásobu bez zřetele k charakteristickým rysům odborného stylu; 

— psaní bývá zařazováno s cílem nácviku gramatiky, slovosledu, 

upevnění slovní zásoby, případně psaní eseji s cílem vyjádřit se 

srozumitelně a gramaticky správně k určitému tématu, aniž by byl student 

veden k užívání konstrukcí typických pro německý vědecký styl; 

— u písemných prací i ústních projevů se hodnotí téměř výhradně 

gramatické a syntaktické chyby a projevuje se zcela nedostatečné 

opravování a hodnocení chyb z hlediska stylu, obsahu a celkového dojmu 

projevu; 

— ve výuce je kladen malý důraz na objasnění rozdílů mezi 

písemným a ústním projevem; 

— studenti nejsou dostatečně informováni o rozdílech mezi ústním 

referátem a seminární prací v mateřštině a němčině; 

— větné struktury, které jsou typické pro odborý styl, jsou 

prezentovány a cvičeny izolovaně, obvykle jim nepředchází představení 

v autentickém odborném stylu a nenásleduje užití v samostatném projevu, 
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což by bylo možno považovat za nejefektivnější a nejlogičtější způsob 

práce s nimi; 

— není dostatečně jasné využití didaktických postupů při 

osvojování užívání citací, poznámek, aparátu, sekundární literatury; 

— není vyřešena problematika vlivu dosavadních znalostí vědecké 

práce ze seminářů v rámci studovaného oboru a stylistiky z dosavadního 

nebo předchozího studia na střední škole na úroveň vyjadřování studenta 

v cizím jazyce; 

1.3. Cíl práce 

1. teoreticky vymezit postavení nácviku písemného referátu 

(seminární práce) ve výuce německého odborného jazyka; 

2. teoreticky vymezit postavení nácviku ústního referátu ve výuce 

německého odborného jazyka; 

3. vytyčit základní rozdíly mezi českým a německým 

akademickým písemným a ústním projevem; 

4. určit charakteristické rysy odborného stylu, kterým má být ve 

výuce německého vědeckého jazyka z hlediska jejich zásadního významu 

pro jazykovou produkci věnována pozornost; 

5. analyzovat otázku strachu z psaní a pronesení referátu 

v současné odborné literatuře a srovnat tyto názory se situací u českých 

studentů; 

6. určit nejoptimálnější způsob nácviku ústního a písemného 

referátu. 

Mým záměrem je, aby výsledky této práce bylo možno aplikovat ve 

výuce německého odborného jazyka na vysokých školách (např. v Jazykovém 

centru UK FF), a proto jsem výzkum provedla na základě materiálu získaného 

z prací studentů negermanistů, kteří se jazyku učí právě zde. Jedná se 
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o studenty filologických i nefilologických oborů a cílem jejich studia němčiny 

je práce s odborným jazykem, a to v jeho psané i mluvené podobě. 
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2. Hypotéza 

A/ Předpokládám, že nácvik ústního a písemného referátu je na 

vysoké škole reálný, tedy že je možno po určitém teoretickém poučení studentů 

učitelem o charakteru německého odborného jazyka a uvedení příkladů tohoto 

stylu přiblížit úroveň textů, které produkují studenti, autentickým německým 

textům. 

B/ Při nácviku písemného i ústního referátu ve výuce odborného 

německého jazyka je uměle v učebně vytvářeno modelové prostředí, kde je 

možno simulovat situaci, která absolventa vysoké školy v praxi čeká. Situace, 

která tedy v rámci výzkumu pro tuto práci vzniká, má „cvičný" charakter. 

S tím souvisí i volba témat a „zkoumané" problematiky, neboť zde není 

očekáváno řešení vědeckého problému jako takového, ale hlavním záměrem je 

rozvíjení pracovních a písemných strategií, které bezprotředně souvisejí 

s procesem psaní vědeckého textu a pěstování kultivovaného ústního projevu 

na akademické úrovni. Předpokládám tedy, že při nácviku hraje nejpodstatnější 

roli to, do jaké míry student dosáhl schopnosti skloubit znalosti z vlastního 

oboru se schopnostmi vytvořit odborný text v německém jazyce akceptabilní 

v německém prostředí. 

C/ Předpokládám, že pro úroveň proneseného či napsaného referátu 

jsou dále významné následující faktory: 

Počet let návštěvy kurzů němčiny vůbec 

Na úroveň schopnosti užívat cizího (zde německého) jazyka mají jistě 

vliv i znalosti získané v hodinách němčiny na základní či střední škole nebo 

v kurzech na jazykové škole či při soukromých hodinách. Kromě určitého 

stupně znalosti jazyka a poznatků o jazyku přichází student na vysokou školu 

již s určitým vztahem k němu. Na motivaci dále se v jazyce rozvíjet a dospět 

k cíli, tj. umět napsat či ústně pronést referát, má zřejmě vliv i pocit 

„úspěšnosti" či „neúspěšnosti" co se týče jednodušších slohových útvarů, které 

student vytvářel na nižších stupních škol. 
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Počet semestrů návštěvy kurzů němčiny na vysoké škole 

Za předpokladu, že kurz na neoborové jazykové katedře cíleně 

vychovává ke kultivovanému ústnímu a písemnému projevu, vede každý 

z kurzů, které student navštěvuje, k zlepšení komunikativních schopností. 

Dlouhodobější pobyt v německy mluvících zemích 

Pro rozvoj odborné komunikace má velký význam obzvláště studijní 

pobyt na některé z vysokých škol, ale i vhodně vybraný jazykový kurz (např. 

semestrální nebo i letní prázdninový) může rozvoj podpořit. 

Volba německé sekundární literatury pro přípravu referátu 

V případě sekundární literatury v němčině lze předpokládat při produkci 

užití formulací tohoto textu jako vzoru. Pokud student užije literaturu v jiném 

než cílovém jazyce, může se naopak projevit nežádoducí interference. 

Způsob a rozsah poučení o rozdílech ústního a písemného referátu 

v češtině a němčině učitelem německého jazyka 

Styl písemného a ústního referátu v němčině bude pravděpodobně 

vykazovat odlišnosti od stylu referátů v češtině jen v malé míře v případě, že se 

bude jednat o referáty bez předchozí přípravy, tj. bez informací o německém 

vědeckém stylu, analýzy vzorových textů, nácviku gramatických struktur 

typických pro vědecký styl atp. Vhodné poučení by mělo prohloubit rozdíl 

mezi produkovaným písemným a ústním referátem a dále přiblížit referát 

vytvořený studentem autentickému německému vědeckému textu. 

Zkušenost s psaním či pronášením referátů na univerzitě 

Na zkvalitnění písemného i ústního referátu v cizím jazyce má zřejmě 

vliv i každá zkušenost s již proneseným referátem (v mateřském i jiném cizím 

jazyce) za předpokladu, že se studentovi dostalo poučení o chybách či 

nedostatcích (gramatických, syntaktických, stylistických, v celkovém výrazu), 

kterých se dopustil. 

Motivace 
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Snahu studenta přiblížit se německému odbornému stylu ovlivňuje jeho 

osobní přesvědčení o užitečnosti nácviku, tedy především to, zda předpokládá 

tvorbu podobných textů ve svém budoucím povolání. 

Vrozené vlohy 

Slohové nadání a schopnost věrohodně působit při vystoupení před 

publikem je součástí osobnosti a rozhodně podpoří úspěšnost studenta při jeho 

prezentaci. Předpokládám ale, že ač se u referátů jedná o činnost kreativní, lze 

dát studentům návod, podle kterého je možno vytvořit přijatelný text. 

Způsob předchozí bezprostřední přípravy 

Úroveň referátu ovlivní jistě také pozornost, kterou student věnuje textu 

bezprostředně před pronesením ústního či odevzdáním písemného referátu. 

Ústní referát zkultivuje pronesení „nanečisto" předem v domácím prostředí a 

ujasnění si akcentů a pauz. Na úroveň psaného textu má vliv vlastní korekturní 

čtení před odevzdáním a možnost časového odstupu mezi jednotlivými 

korekturami. 

Kolektivní práce 

Jak vyplývá z užité literatury, je možno předpokládat, že na úroveň 

referátu má velký vliv předchozí prodiskutování konkrétních postupů 

zpracování tématu a jazykových formulací ve skupině. 

Kvalita výuky stylistiky v hodinách mateřského jazyka na školách, které 

student navštěvoval v minulosti 

Pokud je student zvyklý správně písemně či ústně stylizovat v mateřském 

jazyce, má lepší základ - při využití svých znalostí o odlišných zvyklostech 

mezi styly konkrétních jazykových prostředí - pro vytváření kultivovaného 

projevu v cizím jazyce než student, který tento základ nemá. 

Konkrétní situace 

Úroveň ústního referátu může ovlivnit celkové klima ve skupině, 

vzájemný vztah učitele a studentů, velikost a akustika učebny, denní doba, kdy 

se výuka koná (např. ve večerních hodinách dochází ke zhoršené schopnosti 

koncentrace), apod. 
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3. Metodologická východiska 

Při zpracování této práce byly použity následující výzkumné metody: 

1. diagnostika vlastní pedagogické činnosti v hodinách německého 

jazyka v semináři forem odborné jazykové komunikace; 

2. dlouhodobé participační pedagogické pozorování12, studium a 

analýza materiálů vytvořených pozorovanými osobami (písemné 

referáty, nahrávky ústních referátů, písemná příprava na ústní referáty); 

3. ústní explorace13 na téma: „Jaký máte názor na význam a 

způsob nácviku a přednesení či napsání referátu v němčině?"; 

4. dotazník pro učitele zaměřený na zjištění názoru co se míry 

zastoupení nácviku písemného a ústního projevu ve výuce němčiny na 

neoborových jazykových katedrách týče; 

5. dotazník pro studenty zaměřený na zjištění délky studia a 

pobytu v německy mluvících zemích, zkušenost s korekcí chyb 

v referátech, subjektivní pocit potíží spjatých s ústním a písemným 

referátem, rozdíl v obavách ze správnosti při psaní a mluvení 

v mateřském jazyce a v němčině, užitečnost nácviku referátů 

Nashromáždila jsem 71 ústních referátů bez speciální teoretické přípravy, 

45 ústních referátů po takovéto přípravě, 46 písemných referátů bez přípravy a 

69 písemných referátů po přípravě. Zkoumala jsem četnost morfologicko-

syntaktických jevů a dalších doprovodných záležitostí (např. uvádění 

sekundární literatury, užití pomůcek při prezentaci, formální stránka rerferátů), 

které jsou typické pro německý odborný styl. Mým záměrem bylo zjistit, zda (a 

pokud ano, u kterých jevů) došlo po poučení o charakteru německého 

odborného stylu k nárůstu jejich výskytu a tím i k většímu připodobnění 

studentského textu autentickému německému referátu. V další fázi jsem 

12 Ilrástka, M. (1995), K současným trendům ped. výzkumu ve světě, Olomouc, 1995, s. 13. 
13 Mojžíšek, L. (1975), Vyučovací metody, Praha, s. 308. 
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zjišťovala, zda a jakou měrou se zkvalitnily písemné referáty tím, že autor řešil 

vytyčený problém. U ústních referátů mě zajímalo zastoupení referátů, kde 

autor vyjádřil vlastní názor, své stanovisko. 

Jako určijící kritéria pro posouzení úrovně referátů byla stanovena 

následující: 

1. četnost výskytu morfologicko-syntaktických jevů (poměr počtu 

vět souřadných, zastoupení nominálních vazeb, pasivních konstrukcí, 

konjunktivu I a rozvitých participiálních přívlastků). 

2. řešení problému a vyjádření vlastního názoru (podle vyjádření 

vyučujících na neoborových jazykových katedrách na některých 

německých a rakouských univerzitách je absence řešení problému 

nejčastějším nedostatkem písemných referátů a absence vlastního názoru 

v písemných a ústních referátech studentů přicházejících z českých 

univerzit14). 

3. formální náležitosti písemného referátu (členění textu na 

odstavce, titulní stránka, formulování cíle práce, hypotéza, obsah, členění 

na kapitoly, závěr, resumé, uvedení sekundární literatury). 

4. formální náležitosti ústních referátů (materiál poskytnutý 

publiku pro ulehčení sledování referátu, úroveň výslovnosti a intonace, 

přiměřenost tempa výkladu, užití řečnických otázek, kontakt 

s posluchači, užití technických pomůcek). 

Pracovala jsem se dvěma skupinami studentů. 

V první skupině jsem nechala vybrat studentům téma a ti bez další 

speciální přípravy, tj. pouze na základě dosavadních znalostí němčiny a 

poznatků o referátu získaných na střední škole a v seminářích na svých 

oborových katedrách napsali či pronesli referáty. Písemné referáty, nahrávky 

14 Zjištěno osobními konzultacemi s Hansem Jurgenem Krummem a Imke Mohrovou -
Universitat Wien, Birgit Gaedickovou a Monikou Zielinskou - Humboldtuniversitát zu Berlin, 
E. Harnischovou - Universitat Bayreuth. 
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ústních referátů a přípravu na ně (tj. materiál, kterého se student při přednesu 

referátu držel) jsem vyhodnotila podle určených kritérií (viz přílohy č. 1,3, 7, 

9). 

Druhé skupině studentů jsem poskytla informace o charakteristických 

rysech německého odborného jazyka, o rozdílech mezi mluveným a psaným 

jazykem a analyzovala s nimi ukázky ústních a písemných referátů. Po 

odevzdání a pronesení referátů jsem je opět vyhodnotila (viz přílohy 2, 4, 8, 

10). 

U morfologicko-syntaktických jevů jsem provedla jejich srovnání co do 

výskytu (přílohy 5 a 6). 

Pro úplné dokreslení celé vyučovací situace jsem dále vytvořila dotazník 

pro studenty (příloha 11) a učitele (příloha 12), kde se studenti vyjadřovali ke 

své zkušenosti s jazykovou výukou, do které byl začleněn nácvik referátů, a 

učitelé sdělovali svůj názor na poměr zastoupení produktivních jazykových 

dovedností v oblasti odborného jazyka vzhledem k podílu ostatních jazykových 

dovedností. 
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4. Teoretická východiska 

4.1. Komunikace 

Pro mou práci jsou nejpodstatnější následující teoretická východiska: 

teorie komunikace, a to především komunikace jazykové, a dále teorie týkající 

se textu, větné stavby, funkčních stylů, vztahu písemného a mluveného 

projevu a monologu a dialogu. 

4.1.1. Teorie komunikace 

Na základě definice E. Lotka15, zkoumající především formální, resp. i 

psychickou a fyziologickou stránku přenosu informací, lze vyvodit, že pro 

naše účely jsou nosné ty názory a analýzy, které obsahuje odborná literatura 

nahlížející na tuto problematiku z hlediska filozofie, jazykovědy a psychologie. 

Z filozofického hlediska je komunikace pojata velmi široce16 jako 

výměna zpráv mezi lidmi. Aby se taková výměna mohla konat, musí mít 

příslušná individua společnou slovní zásobu akustických, příp. optických 

znaků. 

Z pohledu lingvistického se můžeme opřít např. o pojetí Františka 

Čermáka, který komunikaci pojímá jako přenos informací mezi minimálně 

dvěma účastníky (obvykle mezi mluvčím a posluchačem), a to prostřednictvím 

určitého signálního systému znaků (resp. kódu), zvi. pak systému jazykového. 

Systémem sloužícím jako základní prostředek lidské komunikace je podle něho 

každý přirozený jazyk. Protože však lze jazyk podle zdůrazňovaného aspektu 

pojímat různě, připomíná Čermák jeho hlavní rysy: jedná se o systém 

jednotek, pravidel, modelů a konvenčních kolektivních norem uložených 

v mozku, které slouží k tvorbě promluv a textů, které jsou náplní běžné 
1 7 

komunikace. 

15 Lotko, E. (2000), Slovník lingvistických termínů pro filology, Olomouc, s. 16. 
16 např. Klaus G. / Buhr, Manfred (1985), Filozofický slovník, Praha 1985, s.306. 
17 Čermák, F. (1997), Jazyk a jazykověda, Praha, s.15. 
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Pro pochopení toho, jak vytváříme své ústní nebo písemné projevy a jak 

je naši posluchači či čtenáři vnímají, je nutné pochopení komunikativní situace, 

vlastní jazykové komunikace i podstaty systému a textu.18 

V následujícím schématu je zachycena komunikativní situace.19 

KONTEXT 

SDĚLENÍ 

AUTOR 
(EDITOR) 

MÉDIUM 
(KANÁL) 

PŘÍJEMCE 
(RECIPIENT) 

KONTAKT 

j KÓD 

Jsou zde zachyceny jednotlivé složky lingvisticky pojaté komunikace, 

které jsou v různých typech komunikace různě zapojovány a zdůrazňovány, 

především v souvislosti s komunikativní funkcí. Při ústní komunikaci si mluvčí 

(autor) a posluchač (recipient) své role střídají, ostatní složky zůstávají stálé. 

V mé práci je mluvčím student - referent - a posluchači jsou ostatní účastníci 

kurzu včetně učitele. Jejich role se třídá, vezmeme-li v úvahu, že po referátu 

následuje (obvykle na pokyn učitele) diskuse k pronesenému referátu. Touto 

(po referátu následující) situací se však již ve své práci nezabývám (viz 4.6. 

Monolog a dialog). Kontextem se zde míní v širším smyslu kontext jazykový i 

nejazykový, sdělením je vlastní přenášená informace (zde obsah referátu), 

kontaktem druh styku partnerů (při ústním referátu jsou oba na rozdíl od 

písemného na stejném místě a ve stejném čase) a kódem se zde rozumí 

prostředky a pravidla jejich uspořádání, tj. mluvená či psaná forma 

komunikace. S druhem užitého kódu souvisí konečně i to, zda jde o mluvčího a 

posluchače nebo pisatele a čtenáře. Je-li emitorem pisatel (autor písemného 

referátu), je obvykle příjemcem pouze vedoucí kurzu (učitel). V případě 

18 tamtéž, s. 22 
19 tamtéž, s. 22 
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emitora mluvčího (autora ústního referátu) představují příjemce ostatní 

účastníci kurzu a učitel. U emitora se předpokládá intence (záměr), se kterou 

komunikaci uskutečňuje. Médium (kanál) je cesta, kudy se komunikace 

přenáší, tj. v našem případě akustická či vizuální.20 

Co se produkce referátu týče, jsou významné názory Levandovského21, 

který se vedle samotné jazykové činnosti zabývá také způsobem porozumění. 

Ačkoli ani to (tj. recepce vyslechnutého či přečteného referátu) není přímo 

předmětem našeho výzkumu, je třeba si uvědomit a studentům ozřejmit, že je 

nutno při stylizaci brát vždy ohled na to, komu je text určen. Není bez 

zajímavosti zadat studentům za úkol poté, co referát pronesli nebo napsali, aby 

se obsah pokusili modifikovat tak, jako by byl určen jiným posluchačům než 

jsou jeho kolegové (např. žáci základní školy nebo vědci, zabývající se danou 

problematikou již delší dobu - můžeme uvést konkrétně některé ze jmen 

uvedené v sekundární literatuře). Tímto lze dobře demonstrovat roli 

porozumění na samotný produkovaný text. 

Velký význam hraje komunikace v pojetí jazyka u Wolfganga 
• 22 i ' 

Fleischera , který dokonce předpokládá, že je jazyk přístupný pouze za 

pomocí fenoménu komunikace a že není možno se zabývat jazykem, aniž 

bychom neanalyzovali komunikaci. Zabývá se různými pohledy na vztah 

komunikace a jazyka, které byly v minulosti v odborné literatuře publikovány 

a blíže se zabývá komunikačním modelem Meyer-Epplera23, který přináší nový 

pohled na celý komunikační řetězec, ne nevýznamný pro účely naší práce. 

Tento nový pohled spočívá především v tom, že v rámci komunikace bere 

ohled nejen na aktuální slovní zásobu, ale také na pasivní slovní zásobu 

emitora a recipienta. I z našeho pohledu hraje pasivní slovní zásoba 

20 tamtéž, s. 23 
21 Lewandovski, T. (1985), Linguisitsches Wórterbuch 2, Wiesbaden s. 531. 
22 Fleischer, W. (1983), Kleine Enzyklopádie Deutsche Sprache, Leipzig, s. 350 -

351. 
23 Meyer-Eppler, (1959), Grundlagen und Anwendungen der Informationstheorie, Berlin 
(West), Góttingen, Heidelberg. 
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významnou roli především při poslechu (dekódování) referátu a na ni musí 

brát producent také ohled. 

Také z hlediska jazykovědného, ale v mnohem konkrétnější podobě se 

komunikací zabývá i materiál Společný evropský referenční rámec24, kde je 

věnována obzvláštní pozornost partnerům, kteří se komunikace účastní. 

Potřeba komunikace podle tohoto dokumentu vyvstává z rozdílu mezi tím, co 

partneři v komunikaci vědí (jaké mají znalosti). Tento rozdíl se dá překlenout 

díky částečné shodě mezi duševním obzorem uživatele, na kterého se 

zaměřujeme, a duševním obzorem jeho partnera či partnerů v komunikaci.25 

To platí jak pro běžnou denní jazykovou komunikaci, tak pro komunikaci 

v oblasti vědy. Otázkou zůstává, jak rychle a do jaké míry lze při prezentaci 

ústního referátu (u písemného je to takřka nemožné) odhadnout duševní obzor 

partnera či partnerů. Ve vyučovací situaci je odhadnutí usnadněno tím, že 

účastníci jazykového kurzu během výuky navzájem poznají jak své jazykové 

schopnosti, tak přibližné intelektuální možnosti a referent má možnost své 

výroky v tomto smyslu upravit. Společný evropský referenční rámec se dále 

zabývá ovládáním komunikativních strategií26 tak, aby uživatelé jazyka mohli 

vykonávat komunikativní úkoly (v našem případě se jedná o schopnost pronést 

referát takovým způsobem, aby přesvědčivě představil výsledky bádání), 

a užíváním komunikačních strategií27, které je možno chápat jako uplatňování 

metakognitivních principů, jak např. plánovat přípravu, realizovat plán, 

monitorovat a pokusit se o vhodnější formulaci během různých typů 

komunikativních činností.28 

V případě ústního a písemného referátu se užívání komunikačních 

strategií uplatňuje především v přípravné fázi. Student si připraví body pro 

pronesení ústního projevu (handout - teze), provádí korektury napsaného 

24 Lenochová, A. (2003), Společný evropský referenční rámec, Olomouc (překlad 
z angličtiny). 
25 tamtéž s. 53 
26 tamtéž s. 58 
27 tamtéž, S 59: Zde se strategií myslí přijetí určitého způsobu jednání, aby se maximálně 
zvýšila účinnost. 
28 tamtéž s. 58 - 59 
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textu a další úpravy písemného zpracování tématu po ústní prezentaci a 

následné diskusi, zvažuje volbu nonverbálních prostředků a odhaduje jejich 

dopad na posluchače. 

Dále je pro pro výuku jazyků a nácvik referátů významný termín 

komunikační kompetence, která znamená v daném kontextu žádoucí sumu 

znalostí pro komunikaci a dovednost jich využít. Podle A. Nakumy 

komunikační kompetence „označuje schopnost člověka předat někomu zprávu 

přijatelně rychle a správně, s využitím toho, co člověk posoudí jako 

nejpřiměřenější kódující znaky".29 Podle L. Tondla „kompetencí ... rozumíme 

schopnost účastníka komunikace v dostatečné míře zvládnout příslušné 

soustavy pravidel a tyto soustavy využít ..."30. 

Neoddělitelnost sepětí jazyka a komunikace je využívána v didaktice 

cizích jazyků tam, kde si učitelé a autoři odborných publikací začali plně 

uvědomovat pojmy sociální komunikace a učební komunikace. Lubomír 

Ries31 považuje schopnost účastnit se cizojazyčné komunikace za jeden ze 

základních cílů, k němuž směřuje výchova/vzdělání, a tedy vyučování/učení 

cizímu jazyku. Má tím na mysli cizojazyčnou kompetenci jako schopnost 

přiměřeného komunikativního chování, která umožňuje člověku vstupovat do 

sociálních komunikačních aktů způsobem obvyklým v daném jazykovém 

společenství. Když uživatel jazyka mluví nebo píše, koná to nejen jazykově 

(lexikálně, gramaticky, foneticky, pravopisně, stylisticky) srozumitelně, nýbrž i 

způsobem, který nebudí dojem neobvyklosti. Jestliže poslouchá nebo čte, je 

pochopení, interpretace jazykového projevu, jakož i účinek na příjemce tím 

přiměřenější, čím lépe je seznámen se sociokulturním kontextem. 

L. Ries, který užívá vedle termínu sociální komunikace také pojem 

učební cizojazyčná komunikace. Vychází z předpokladu, že základním 

způsobem (nikoli jediným) vyučování/učení cizímu jazyku je komunikace 

29 Nakuma, A. (1997), A methodfor measuring the attribution of communitative competence, 
Applied Psycholinguistics, 18, 2, New York, s. 37. 

30 Tondl, L. (1996), Mezi epistemologii a sémantikou, Filosofia, Praha, 1996, cit. in: Vybíral, 
Z. (2000), Psychologie lidské komunikace, Praha, s. 37. 
31 Ries, L. (1987), Vyučování jako komunikace, součinnost a hra, Ostrava, s. 6. 
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v tomto jazyce a cizojazyčnou komunikaci užívanou ve vyučování označuje 

jako učební komunikaci. Učební komunikace je podle něho „tím přiměřenějším 

a adekvátnějším prostředkem osvojování cizího jazyka čím více svou spovahou 

a struturou odpovídá sociální jazykové komunikaci". Tohoto požadavku lze 

při nácviku ústního a písemného referátu dosáhnout bez větších problémů, 

protože situace v učebně v podstatě odpovídá reálné situaci na konferenci či 

odborném semináři. 

Vedle filozofického a lingvistického pohledu na otázku komunikace jsou 

pro nácvik písemného a především ústního referátu důležité i názory z oblasti 

psychologie. Např. Soňa Hermochová33 vychází z předpokladu, že „všechno 

lidské chování, ve všech oblastech života má komunikační charakter"34 a 

nemalý význam připisuje vedle verbální i neverbální komunikaci. Verbálně se 

podle ní vesměs předávají věcné informace a neverbální stránka vypovídá 

mnoho o vzájemných vztazích mezi komunikujícími. Této stránce komunikace 

však bylo dosud v oblasti bádání o vědeckém ústním projevu (tato 

problematika se týká výhradně ústního projevu) věnováno poměrně málo 

pozornosti a je nutno podotknout, že si ji ne všichni přednášející v reálné 

situaci konferencí uvědomují. Otázce neverbální komunikace by měla být při 

výuce cizího odborného jazyka věnována velká pozornost zvláště proto, že při 

slohové výuce v mateřštině bývá opomíjena. 

Soňa Hermochová navrhuje pro nácvik neverbální komunikace 

navozování herních situací, při nichž se vytvoří podmínky pro nácvik nových 

způsobů komunikace. V průběhu hodiny s ústní prezentací se takováto 

komunikační hra nabízí a učitel by tedy neměl přisoupit na to, že cílem je 

pouze jazykově akceptabilní text. Otevírá se zde možnost ovlivnit celkovou 

sociální inteligenci studenta, která může mít pozitivní vliv na jeho jednání 

s lidmi a vystupování v dalších životních situacích. 

32 tamtéž s. 16 
33 Hermochová, S. 
34 tamtéž s. 31 

(2004), Hry pro dospělé, Praha. 
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Z neverbálních gest se projevují nejčastěji především různá gesta 

rukama, pohyby hlavou a pohyby a postoje těla, výrazy tváře (mimika), 

pohledy očí, vzdálenost a zaujímání prostorových pozic, tón hlasu, oblečení, 

fyzické a jiné aspekty vlastního zjevu.35 Při vystupování na veřejnosti je také 

nutno si uvědomovat, že nelze nekomunikovat. Člověk může přestat mluvit, 

nemůže však přestat komunikovat svým tělovým idiomem.36 Při neverbální 

komunikaci je také záhodno počítat s možnou mnohovýznamovostí 

neverbálního signálu a při komunikaci s cizinci je nutno se uvědomovat také 

nebezpečí různých dalších možných významů neverbálních znaků podmíněné 

jinou kulturou a prostředím. Pro naše téma jsou tedy kulturní specifika ve 

spojitosti s neverbální komunikací velmi důležitá. 

Člověk obvykle využívá neverbální komunikace k tomu, aby podpořil 

(reguloval tempo řeči, podtrhl a zdůraznil vylovené) nebo nahradil řeč 

(ilustroval, symbolizoval), vyjádřil emoci, resp. "zvládl" prožitek emoce, 

vyjádřil interpersonální postoj (např. pochybování, naléhavost při 

přesvědčování), uskutečnil sebevyjádření (sebereprezentaci), představil se. 

Referent by si měl být vědom toho, že pokud produkuje gesta 

nesynchronizované, příjemce to ruší a je odváděna pozornost od řečeného. 

Učitel by měl být s to poradit studentovi, zda je jeho tempo optimální pro 

nerušený poslech a porozumění projevu. Student by měl také počítat se 

skutečností, že člověk v napětí má sklon k neměnné mimice. Pravdou zůstává, 

že v silách některých jednotlivců není během referátu svou mimiku ovládat. 

Důvodem může být nervozita, přílišné zaměření na téma nebo na vyjadřování 

v cizím jazyce, případně chybějící „herecké vlohy". Zkušenosti z výuky 

dokazují, že pozitivní vliv na změnu v mimice má příznivá atmosféra 

v posluchárně a dále dobré zkušenosti z minulého (příp. minulých) vystoupení. 

Proto musí učitel velmi obezřetně a citlivě hodnotit referáty tak, aby studenta 

35 Vybíral, Z. (2000), Psychologie lidské komunikace, Praha, s. 65. 
36 tamtéž, s. 67 
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upozornil na verbální i neverbální nedostatky referátu a při tom studenta 

neodradil od chuti vystoupit s referátem i příště. 

Psychologové doporučují nácvik chování ve společenském styku pomocí 

hraní rolí. Toto lze aplikovat také při nácviku referátu v cizím jazyce. Při 

nácviku referátu jde o rolové stereotypy určité jazykové oblasti (v našem 

případě německy mluvících vědců), proto je pro výuku jazyků tolik významné 

interkulturní hledisko. 

Kulturní kontext se skládá z kulturních vzorců (návyků, předpisů, tradice, 

módy atd.), je ve společnosti dlouhodobě a složitě strukturován, takže po jistém 

čase působení určité kultury vstřebáváme vstupy a sami produkujeme výstupy, 

aniž si to běžně uvědomujeme, skrze kulturní filtr. Kulturními vzorci jsou 
-jo 

ovlivněna i nevědomá očekávání průběhu komunikace. Cílem jazykové 

výuky je urychlit vstřebání této kultury, případně celkově navodit kulturní 

kontext tak, aby referent cítil potřebu změnit vedle kódu (jazyka) i své 

dosavadní zvyklosti, a to jak při písemné, tak ústní prezentaci. 

Dále je při tvorbě ústních i písemných referátů třeba počítat 

kormě komunikace vnější také s komunikací vnitřní. Vnitřní kontext 

posluchače či čtenáře může být totiž pro referenta nebezpečný tím, že partner 

v komunikaci má v sobě uloženo množství poznatků o světě, a některá data 

mohou být aktivována vyvolanou asociací. To může zkreslit naše informace. 

4.1.2. Referát jako komunikát39 

Klaus Poenicke považuje ústní a písemný referát a seminární práci za 

nej podstatnější součásti vědeckého učebního procesu. Termíny referát a 

seminární práce jsou užívány v německé literatuře povětšinou synonymně, 

37 Vybíral, Z. (2000), Psychologie lidské komunikace, Praha, s. 67. 
38 tamtéž, s. 29 
39 Karlík, P. /Nekula, M. /Pleskalová, J. (2002), Encyklopedický slovník češtiny, Praha, s. 
220: Komunikát je výsledek komunikace. Někdy charakterizován jako jazykový projev a 
v tomto smyslu užíván synonymně k pojmu text s důrazem na jeho roli v komunikaci, častěji, 
zvi. v teorii komunikace i v textové lingvistice od textu odlišován jako pojem komplexnější: 
Komunikát zahrnuje vedle prostředků verbálních i prostředky nonverbální. 
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ačkoli se referát etymologicky vztahuje spíše k ústnímu projevu.40 Vezmeme-

li v úvahu čtyři hlavní funkce komunikování41: informativní (předat zprávu, 

doplnit jinou, „dát ve známost", oznámit, prohlásit), instruktážní (navést, 

zasvětit, naučit, dát recept), persvazivní (získat někoho na svou stranu, 

zmanipulovat, ovlivnit) a zábavní (pobavit, rozveselit druhého, rozptýlit), 

dojdeme k závěru, že referát plní (v různé míře) všechny z těchto funkcí. 

Otazník zůstává v případě německého referátu u funkce zábavní, neboť se 

v poslední době sice objevují na konferencích i takové, které jsou přímou 

nápodobou referátu amerického typu, kdy se mluvčí snaží o upoutání 

pozornosti posluchačů živým jazykem, vtipem, mimojazykovými prostředky, 

ale jejich výskyt je spíše výjimkou. 

Připomeňme na tomto místě, jak je referát pojímán v pracích lingvistů a 

všimněme si, že jejich definice bývají více zaměřeny na obsahovou nebo 

formální stránku a komunikativní hledisko bývá opomíjeno. Přemysl Hauser 

definuje referát jako mluvený nebo psaný slohový útvar, který přináší 

podrobnější informace o nějaké věci nebo jevu. Připomíná, že je založen na 

informačním výkladovém slohovém postupu a obsahuje i části popisné nebo 

hodnotící.42 V. Straková jej chápe jako odborný text, určený k otištění nebo 

k přednesení, eventuálně k obojímu, v němž probíhá několik linií, a to 

především hlavní linie výkladu a vedlejší linie - poznámky, komentáře, přímou 

citaci a vlastní materiál oboru. V souvislosti s tím je samozřejmé, že v 

odborném textu či projevu hraje důležitou úlohu členění. V textu je to systém 

kapitol, nadpisů a odstavců a hierarchizace.43 Jinak je tomu ale např. 

v lingvistické práci Klause Poenicka. Ten považuje referát a seminární práci za 

nejpodstatnější součásti vědeckého učebního procesu. Ústní projev by měl 

podle něho být formulován spíše v tezích, měl by být strukturován tak, aby 

40 Poenicke, K. (1988), Wie verfasst man wissenschaftliche Arbeiten, Mannhein, Wien, 
Zurich. 
41 Vybíral, Z. (2000), Psychologie lidské komunikace, Praha 2000. 
42 

Hauser, P. (2001), Slovník jazykovědné terminologie, Brno, s. 67. 
43 Straková, V (1989). Referujeme rusky. Příručka ruského odborného vyjadřování. Praha, s. 
23. 
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vyvolával ve skupině diskusi. Na práci písemnou jsou podle něho kladeny 

zcela jiné nároky: Myšlenkové postupy a výsledky práce (výzkumu) je třeba 

prezentovat vyváženě, jazyk má být vybroušen a celkově má působit dojmem 

„hotového" produktu. Přednosti obou, písemného a mluveného projevu, lze 

podle Poenicka propojit tak, že v první fázi předneseme v tezích referát a druhý 

krok spočívá ve zpracování přednesených myšlenek s tím, že zahrneme nosné a 

podnětné myšlenky z diskuse a přidružíme nově získané poznatky, s cílem 

získat základ pro písemnou seminární práci.44 Jozef Mistrík45 připomíná, že 

se referát jako žánr může vypracovat v takové podobě, aby patřil mezi vědecké 

žánry, ale může mít i charakter delší administrativní zprávy týkající se činnosti 

instituce za delší časové období. Těžištěm mé práce je ovšem referát jako 

vědecký žánr, jehož vlastní formou je text. 

4.2. Text 

4.2.1. Definice textu 

Text je syntagmatická struktura promluvy i promluvového komplexu. Je 

manifestací obsahu komunikátu, a proto je třeba hledat podstatu textovosti 

v jeho obsahově-sémantickém základu. Z něho vyplývá nejdůležitější jazyková 

vlastnost textu - koherence (soudržnost).46 

Text je tedy obsahově i formálně relativně celistvý, uzavřený, spojitý 

útvar znakové povahy, výsledek záměrné komunikační aktivity jedince nebo 

partnerů v určité situaci s určitým komunikačním cílem a ztělesňující v sobě 

zároveň kreativní proces jeho tvorby.47 Ve své práci se opírám především o ta 

pojetí, ve kterých je text pojat z hlediska procesu jeho produkce, nebo kde jsou 

zdůrazněny aspekty jeho významu nebo funkce.48 

44 Poenicke, K. (1988), Wie verfasst man wissenschaftliche Arbeiten, Mannhein, Wien, 
Ziirich, s. 102. 
45 Mistrík, J. (1989), Stylistika, Bratislava, s. 442. 
46 Hrbáček, J. (1994), Nárys textové syntaxe spisovné češtiny, Praha, str. 72. 
47 Lotko, E. (2000), Slovník lingvistických termínů pro filology, Olomouc. 
48 srov. např. Heinemann.W. /Viehweger, D. (1991), Textlinguistik, Eine Einfiihrung, 
Tubingen, s.125. 

Beaugrande, R. - A . /Dressler, W. U. (1981), Einfiihrung in die Textlinguistik, Tubingen. 
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Heinemann a Vieweger pod pojmem text rozumějí výsledky jazykové 

činnosti společensky jednajících lidí, ve kterých jsou producentem textu 

různými způsoby atualizovány informace v závislosti na kognitivním 

hodnocení účastníků děje a kontextu, ve kterém se děj odehrál. Způsob 

aktualizace má vliv na strukturu textu a struktura textu indikuje zároveň funkci 

textu, která je mu producentem v určitém kontextu připsána a tvoří základ 

komplikovaného interpretačního procesu recipienta textu. Text je takto chápán 

jako výsledek aktivit.49 

R. Beaugrande a W. Dressler jej definují jako komunikativní akt, který 

splňuje sedm kriterií textuality. Jestliže jedno z kritérií splněno není, není 

možno text považovat za komunikativní.50 Jedná se o kohezi (způsob spojení 

povrchových komponentů - gramatické vazby), koherenci (konstelaci a vztahy 

konceptů jako výsledky kognitivních procesů), intencionalitu (záměr 

producenta), akceptabilitu (vlastnost textu odpovídat očekáváním adresáta), 

informativnost (schopnost informovat), situacionalitu (zakotvenost v určité 

komunikativní situaci) a intertextualitu (vztah k jiným textům). 

Ze zřejmých důvodů tedy vycházím z definic Heinemanna a Viewegera, 

de Beaurangera a Dresslera a Coseria. Coseriu do definice zahrnuje i 

poznámku návaznosti textů na kontextech, ve kterých vznikají, a to především 

z hlediska návaznosti textu na tradici.51 Pro naše účely je užitečný jeho termín 

textový vzorec (textem) chápaný jako fixovaná organizace prostředků textu. Je 

to vlastně abstraktní popis charakterizující určitý typ textu (v tomto případě 

referát). 

Pro výuku, která se orientuje na nácvik některého z textů, po kterém se 

požaduje určitá konkrétní textová podoba, je vymezení textového vzorce nutné. 

Učiteli a posléze i posluchačům musí být jasná organizace prostředků referátu. 

Současnou představu přinášíme v části 4.2.3. Referát jako text. Pravdou ovšem 

49 tamtéž s. 126 
50 tamtéž s. 3 
51 Coseriu (1981), cit. in: Lewandowski, Th. (1985), Linguistisches Wórterbuch 3, Wiesbaden 
1985, s. 1097 
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zůstává, že textém se časem mění a vyvíjí a učitel by měl sledovat aktuální 

podobu referátů, tj. číst odborné články a sám se (pokud možno aktivně) 

účastnit konferencí a odborných seminářů. Informace, které se totiž nejen 

textémů, ale mnohých jiných jazykových jevů týkají, se v odborném tisku 

objevují většinou až jako zhodnocení vývojových tendencí. Učitel však musí 

reagovat daleko pružněji, neboť módní vlny mnohdy přicházejí velmi rychle a 

záměrem výuky by mělo být připravit posluchače na aktuální situaci. 

Výstavba textu však není jen problémem jazykovým (ve smyslu vnější 

formy), ale i sémantickým. V textu se uvádějí do souvislosti různé informace a 

hierarchizují se a tyto vztahy jsou vyjadřovány jazykovými prostředky 

(v našem případě prostředky německého jazyka) ve shodě se záměrem autora a 

podmínkami komunikační situace v nej širším slova smyslu. Důležitou složkou 

syntaktické stavby referátu je také jeho aktuální členění. V odborném 

sdělování je základní objektivní pořádek, v němž se réma umisťuje na konec 

výpovědi a stává se tématem pro následující výpověď. V mluvených projevech 

se objevuje i osamostatňování tématu. " 

Významným charakteristickým rysem odborného textu je ekonomičnost 

vyjádření, zbavení textu nejen redundantních informací, ale zejména balastu 

slov. Tomu slouží prostředky syntaktické kondenzace vedoucí v psaném 

projevu ke kumulaci informace do jednoduchých vět pomocí konstrukcí 

infinitivních nebo využitím dějových substantiv a adjektiv.53 

4.2.2. Produkce textů 

Produkce textů je strukturně členěná činnost a má tři základní 

vlastnosti: 

1. Je jazykovou činností, která slouží společenským účelům a je 

zahrnuta do komplexních souvislostí různých činností. 

2. Je to uvědomělá tvůrčí činnost, která zahrnuje strategie 

pracovních postupů a výběr vhodných prostředků realizace směřujících 

52 Čechová, M. (2003), Současná česká stylistiky, Praha 2003, s. 183. 
53 tamtéž, s. 183 - 184 
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k cíli. Produkce textu je vždy činností záměrnou, kterou se mluvčí snaží 

srozumitelně předat adresátovi informaci, a to za podmínek, ve kterých je 

text produkován. 

3. Vždy je také vždy interakční činností, která probíhá s ohledem 

na partnery v komunikaci.54 

Texty jsou realizovány konkrétními jazykovými systémy (v našem 

případě jazykovým systémem německého jazyka). Pro produkci textu jsou 

nezbytné jednak vědomosti z oblasti gramatiky a slovní zásoby a dále znalosti 

například o tom, jak se realizuje věta oznamovací, podle kterých pravidel bude 

užíváno zájmen, jak je třeba rozložit elementární sémantické jednotky do 

jednotlivých vět, které podmínky je třeba dodržet, aby textu rozuměl konrétní 

adresát, kterými lexikálními jednotkami je možno obsazovat pozice větných 

struktur, jak je možno spojovat věty mezi sebou, kterými fonologickými 

pravidly lze vyzdvihnout, akcentovat větné členy, apod. Je tedy zřejmé, že pro 

produkci textu je nevyhnutelně nutný široký inventář jazykových pravidel a 

jednotek, které určují fonologickou, syntaktickou a sémantickou architekturu 

výpovědí, které konstituují text. Velmi významné pro produkci textů (a 

obzvláště odborných) jsou ale i věcné vědomosti.55 

Tvorbě odborného textu předchází vždy fáze přípravná, v níž autor 

shromažďuje materiál, pozorování a záznamy z experimentu, studuje literaturu 

oboru a připravuje si z ní poznámky. Již v této fázi si vytváří i základní linii 

prezentace poznatků a základ předpokládané kompozice celku. Opírá se přitom 

o úzus odborných textů obecně i o úzus oboru. Rozsah sdělení by měl 

odpovídat tematice a hloubce jejího zpracování, někdy je však limitován 

vnějškově (minimální rozsah příspěvku, disertační práce, atd.). 

Při tvorbě odborného cizojazyčného textu ve vyučovací situaci je tato 

přípravná fáze většinou atypická tím, že student užije materiál, záznamy i 

54 Judin, E.G. (1984), Das Problém der Tiitigkeit in Philosophie und Wissenschaft. In: 
Grundfragen einer Theorie der sprachlichen Tátigkeit. Hrsg. von D. Vieweger, Berlin, s. 216 -
220 
55 Heinemann,W. /Viehweger, D. (1991), Textlinguistik, Eine Einfiihrung, Tubingen 1991, s. 
9 3 - 9 4 
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poznatky ze sekundární literatury, které užil primárně pro některou z prací pro 

seminář ve svém oboru. Nelze proti tomu nic namítat: Učitel si je vědom toho, 

že vědeckou práci student v rámci jazykové výuky pouze simuluje a nečeká 

žádné nové vědecké objevy. Ve výuce je stěžejní záležitostí aplikace cizího 

jazyka (němčiny) a napsání či pronesení textu, který svou formální i jazykovou 

stránkou odpovídá referátům vytvořeným v německém jazykovém prostředí. 

Navíc si student, pokud již podobnou práci zpracovával ve své mateřštině, 

nutně na konktréním zpracování tématu uvědomí rozdíly mezi referáty 

v češtině a němčině a mezi odborným vyjadřováním v obou jazycích vůbec. 

Kompozice psaných odborných projevů bývá velmi promyšlená 

kompozice, text je rozpracován především v horizontální linii. Název referátu 

bývá popisný a v textu (kromě zcela krátkého) je zřetelně patrné rozdělení na 

úvod, který slouží k probuzení zájmu a má obecnější charakter, vlastní stať, 

která je řešením zvolené problematiky a je dále vnitřně členěna, a konečně na 

závěr, jenž shrnuje výsledky práce a pregnantně formuluje nové poznatky, 

k nimž celý text směřoval. Horizontální členění odborného textu je dále 

propracováno ve stavbě kapitol, které jsou přísně monotematické. Nezbytná je i 

monotematičnost odstavce. Začátky kapitol, někdy i odstavců, bývají „ostré", 

tj. jednotlivé úseky na sebe navazují myšlenkově, nikoli však pomocí 

konektorů. Pravidelnou součástí odborných textů bývá které shrnuje hlavní 

myšlenky práce. 

Nápadné je také vertikální členění odborného textu. Vedle vlastního 

výkladu tvořícího základní text je tu obvykle další pásmo textu doplňujícího -

poznámkový aparát, odkazy na odbornou literaturu, které spojují daný text 

jednoznačně s jinými texty oboru, citace a parafráze. Sám text je podle 

závažnosti informace členěn typem písma na sdělení podstatné a vedlejší 

(petitové pasáže, tučné písmo, kurzíva aj.) Pro lepší orientaci v odborném textu 

je často užíváno mezititulků, desetinného třídění a členění do paragrafu. 

Důležitá je i role prostředků zvyšujících koheznost textu samého - konektorů 
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(částice, spojky, deiktická zájmena, lexikální prostředky) a textových 

orientátorů. 

Specifickým rysem kompozice odborného textu je spojení jazykového 

sdělení s prostředky jiných kódů (schémat, náčrtů, ilustrací), které nejsou 

doplňkem, ale integrální součástí sdělení. 

Kompozice mluveného odborného komunikátu je také velmi 

promyšlená, ale nemůže být tak složitá jako u textu psaného. Horizontální 

odstupňování komunikátu má podobnou stavbu jako text psaný; zde obšem 

úvod slouží především k navázání kontaktu přednášejícího s posluchačem, 

závěr často shrnuje přínos projevu a obsahuje také složky kontaktové. 

Vertikální členění textu má omezené možnosti, proto je oproštěno např. 

od odkazů na literaturu, pokud to není bezpodmínečně nutné, případně jsou 

tyto odkazy zjednodušeny. Vedlejší poznámky se vypouštějí nebo naznačují a 

naopak autor mnohdy rozhojňuje podíl příkladů, aby pomohl posluchači 

k názorné představě. Ze stejného důvodu v mluveném odborném komunikátu 

opakované vyjadřování téhož obsahu. Nejde zde jen o opravy nedokonalé 

formulace, ale i o parafráze téhož sdělení nebo vysvětlení či zdůvodnění. 

Také mluvený projev může být spojen s j inými kódy. Stává se téměř 

pravidlem, že přednáška je komentářem vizuálně prezentované informace. 

Mluvený projev se může propojit i s psaným tím, že posluchači jsou 

poskytnuty teze buď přímo při přednesu, nebo předem. To umožní hlubší a 

přesnější vnímání a zejména vytvoří podmínky pro promyšlenější diskusi.56 

Na závěr této podkapitoly je nutné uvést myšlenku M. Čechové , a to že 

je třeba věnovat textové výstavbě velkou pozornost, protože může odbornému 

komunikátu dodat na jasnosti, zřetelnosti, přehlednosti a jednoznačnosti.57 

4.2.3. Referát jako text 

Referát jako text (ať již ve své písemné nebo ústní podobě) má mít 

několik hlavních charakteristik: 

56 podle Čechová, M. (2003), Současná česká stylistiky, Praha, s. 179 - 181 
57 tamtéž s. 179 
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má obsahovat nové a přemýšlení povzbuzující informace; 

má být zajímavý pro předpokládaný okruh čtenářů či posluchačů, 

popřípadě má propojovat vzdálenější oblasti výzkumu; 

má být stručný (tím je myšleno to, že neobsahuje více slov než je 

nutné, bez zbytečných detailů); 

- má být neroztříštěný (referát má obsahovat jen jednu závažnou 

zprávu pro čtenáře či posluchače, tzv. take-home message, kterou lze 

vyjádřit jednou větou); 

- má být vyvážený (autor má mít cit pro poměr délek jednotlivých částí 

textu), vyjadřování má být jednotné (stejné jednotky, jména, 

symboly, zkratky); 

- celý text má být přehledný, logicky uspořádaný, nesmí být zdlouhavý 

ani nudný (čtenář či posluchač má být cíleně veden, jeho zájem má 

být udržen až do konce); 

- důkazy mají být přesvědčivé (např. statisticky průkazné); 

- definice a pozorování mají být přesná a autor nemá zamlčovat 

rozporné skutečnosti; 

- celý text referátu má působit jednotně.58 

Zcela konkrétní je v tomto smyslu K. Poenicke59 při popisu textu 

referátu: Referát zpravidla přináší ověření hypotézy, a to na přehledném vzorku 

analyzovaných dokladů. Mají mít tři části: 

1. Vysvětlení záměru bádání, pracovní hypotézu, a objasnění užitých 

termínů; 

2. Popis provedení výzkumu a ověření hypotézy, 

3. Shrnutí získaných poznatků, příp. určení jejich hodnoty pro současný 

stav vědeckého bádání v dané oblasti. 

Blíže se Poenicke zabývá písemným referátem a navrhuje následující 

schéma pro jeho členění: 1. titulní list, 2. obsah (nebo jiné rozvržení členění 

58 podle Šesták, Z. (2000), Jak psát a přednášet o vědě?, Praha, s. 78 
59 Poenicke, K. (1988), Wie verfasst man wissenschaftliched Arbeiten, Mannheim, Wien, 
Zurich. 
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textu), 3. seznam použité literatury (je také možno jej přičlenit až na závěr), 4. 

seznam užitých zkratek, 5. úvod, 6. ,,Durchfurungsteil" (Poenicke pod tímto 

označením rozumí vlastní „provedení" práce v tom smyslu, že se autor věnuje 

potvrzení či vyvrácení hypotézy), 7. závěr a shrnutí poznatků, ke kterým autor 

během práce dospěl. 

Schéma pro členění práce, teré považuji za nej adekvátnější pro 

studentský odborný referát, je uveden v 10.1.1.6.2. Vycházím zde jednakk 

z uvedené práce K. Poenicka a dále ze vzorových referátů poskytnutých prof. 

Krummem a doc. I. Mohrovou (univerzita Vídeň), A. Hanischovou (univerzita 

Bayreuth) a M. Zielinski (Humboldtova univerzita Berlín). 

Mistrík60 chápe text referátu jako kontextový celek s hybridní slohově 

postupovou kostrou, který mívá postup opisně-informační, případně smíšený 

s výkladovým postupem. Je to text, který informuje o výsledcích výzkumu a 

přináší výsledky vědeckého řešení složitějšího společenského nebo 

technického problému. Mistrík připomíná také existenci koreferátu, který 

představuje doplňující text k referátu. V něm se uplatňuje snaha poukázat na 

věc z jistého zorného úhlu (zatímco má referát charakter komplexního 

pohledu, koreferát je pouze exkurzem do některé důležité problematiky 

související s předmětem referátu). V mé práci se ovšem koreferátem blíže 

nezabývám. 

4.2.4. Konektory0' typické pro německý odborný styl62 

Aby texty, které studenti tvoří, odpovídaly kriériím textuality (blíže viz 

4.2.1. - Definice textu), je nutno, aby byli seznámeni alespoň se základními 

konektory a výrazy, které jim pomohou zajistit především požadavky koheze a 

koherence. 

60 Mistrík, J. (1989), Stylistika, Bratislava, s. 442 
61 navazovací prostředky (viz např. Čechová, M. Komunikační a slohová výchova, Praha, s. 
138.) 
62 Zpracováno podle: Bechtel, S. (1984), Lesen und Verstehen, Studienreihe DaF 3, Munchen., 
poznatků z hospitací na výuce u B. Gaedigk (Sprachenzentrum Humboldtuniversitát zu Berlin) 
v kurzu „Schreibkurs fíir Fortgeschrittene" a vlastních zkušeností z výuky. 
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Možností vyjádření logických vztahů mezi jednotlivými částmi 

vědeckého textu je samozřejmě velké množství a zde se (stejně jako u 

infomace určené studentům) omezíme na nej frekventovanější z nich. 

4.2.4.1. Výrazy pro vyjádření vztahu důvodu a následku 

4.2.4.1.1. Vztahy příčinné, vyjadřující skutečný důvod a následek 

4.2.4.1.1.1. Spojky 

weil, da, umsomehr als, deswegen + věta vedlejší; denn + věta hlavní 

s přímým slovosledem; daher, darům, deshalb, deswegen + věta hlavní 

s nepřímým slovosledem; doch, eben, ja, námlich (vystupující ve větě hlavní i 

vedlejší pro zesílení významu) 

4.2.4.1.1.2. Předložky 

wegen, angesichts, aufGrund, augrund + genitiv; dank, vermóge, kraft, 

mangels, infolge + genitiv; aus, mit, bei, unter + dativ; auf + akuzativ 

4.2.4.1.1.3. Výrazy 

Aus diesem Grande Das ist die Ursache dafiir ...; Die Begriindung 
dafiir ist...; Ursachen / Griinde aufzeichnen /nennen /angeben /anfiihren 
/ suchen; nach den Ursachen / Griinden fragen; eine Begriindung / 
Erklarung/ Erlauterung geben; begriinden / erkldren / erláutern 

4.2.4.1.1.4. Věty tázací 

Aus we lehem Grund?; Aufgrund welcher Tatsache?; Mit welcher 
Begriindung?; Was ist die Ursache/der Grund/das Motiv fiir ...? 

4.2.4.1.2. Vztahy podmínkové (mezi možným důvodem a 

možným důsledkem) 
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4.2.4.1.2.1. Spojky podřadicí 

wenn, falls, sofern, wofern; es sei denn, dass (aufier, wenn) + věta 

vedlejší 

4.2.4.1.2.2. Spojky souřadící 

sonst, andernfalls (Tyto spojky se vždy nacházejí ve druhé větě 

s nepřímým slovosledem a předchozí věta není uvedena spojkou.) 

4.2.4.1.2.3. Předložky 

bei + dativ; im Falle, dass ... 

4.2.4.1.2.4. Výrazy 

unter der Bedingung, dass ...; in der Annahme / angenommen, dass ...; 

Angenommen, ... + věta hlavní s přímým slovosledem; die Bedingung fůr ... 

aufzeigen / nennen / darstellen, (unter denen etw. gesehieht / geschehen kann / 

geschehen kónnte / nicht gesehieht); Bedingungen, die erfúllt sind / werden 

kónnen / mússen /zu erfullen sind ... 

4.2.4.1.2.5. Věty tázací 

Wann? / Unter welcher Bedingung?; Unter selcher Bedingung ...? / 

Unter welcher Voraussetzung ...?; Welche Bedingung(en) miisste(n) erfúllt 

werden, wenn ...? 

4.2.4.1.3. 

4.2.4.1.3.1. 

Vztahy konsekutivní - účinkové 

Spojky 
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so dass, so ... dass / zu ..., als dass + věta vedlejší; demnach, 

demzufolge, folglich, infolgedessen, mithin, somit, also + věta hlavní 

s nepřímým slovosledem 

4.2.4.1.3.2. Předložka 

infolge + genitiv (Tento konektor lze užít pouze u událostí a procesů, je 

nevhodný, jedná-li se o osoby a předměty.) 

4.2.4.1.3.3. Výrazy 

etwas zur / als Folge haben; die Folge sein von ...; aus etwas gefolgert 

werden; 

auf Folgen hinweisen / aufmerksam machen; Folgen / Konsequenzen 

tragen / iibernehmen; Die Konsequenzen /Folgerungen ziehen aus ...; 

schlussfolgern; 

ein Resultat gewinnen aus ...; zu einem Schluss / Ergebnis kommen / 

gelangen; ein Fazit ziehen 

4.2.4.1.3.4. Věty tázací 

Was folgt aus / auf... ?; Was ist / war die Folge von ... ?; Infolge welcher 

Handlung geschah etwas?; Welche Folge / Konsequenz ergibt sich aus ...?; 

Mit welcher Folge?; Was kann gefolgert werden? 

4.2.4.1.4. Vztahy koncesívní - přípustkové 

(Jedná se o uvedení důvodu, který nesplnil očekávání.) 

4.2.4.1.4.1. Spojky 
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obwohl, obgleich, obschon, obzwar, wenngleich, wennschon, wenn auch 

+ vedlejší věta; trotzdem, gleichwohl, freilich + vedlejší věta s nepřímým 

slovosledem 

4.2.4.1.4.2. Předložky 

trotz / ungeachtet + genitiv; (auch selbst) bei + dativ 

4.2.4.1.4.3. Výrazy 

eine Einschránkung machen; einen Gegengrund vorbringen; etwas 
wider Erwarten tun; ein Zustándnis machen 

4.2.4.1.4.4. Věty tázací 

Trotz welcher Gegengrunde?; Was war (nicht) zu erwarten?; Was stand 

... entgegen?; Was geschah gegen der Erwartung (nicht)?; Was trat entgegen 

der Erwatung (nicht) ein? 

4.2.4.1.5. Vztahy účelové 

4.2.4.1.5.1. Spojky 

damit + věta vedlejší; um ... zu + infinitiv; dazu / darům /dajur + věta 

hlavní s nepřímým slovosledem 

4.2.4.1.5.2. Předložky 

um ... willen/ zwecks + genitiv; zu + da t iv\ fúr + akuzativ 

4.2.4.1.5.3. Výrazy 

zu diesem Zweck; mit dieser Absicht; in / mit dieser Intention; 

bezwecken; abzielen auf ...; sich etwas zum / als Ziel setzen; eine Absicht 

verfolgen; (sich) Zwecke / Ziele setzen; Plane machen; etwas (ein Ziel) 

anstreben; etwas beabsichtigen 

4.2.4.1.5.4. Věty tázací 
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Wozu? Wofiir?; Zu welchem Zwcck?; Mit welcher Absicht / 

Zielsetzung?; Fiir welche Sache? 

4.2.4.2. Vztahy odporovací - adversativní 

4.2.4.2.1. Spojky souřadicí 

aber, dagegen, nichtdestoweniger, jedoch, hingegen, zwar ... aber, 

demgegeniiber, dennoch, sondern (po větě obsahující negaci) 

4.2.4.2.2. Spojka podřadící 

wáhrend 

4.2.4.2.3. Výrazy 

im Gegensatz / Unterschied zu; dies steht im Gegensatz zu; Dazu steht 

im Widerspruch, dass ...; Dem widerspricht / steht entgegen, dass ...; einen 

Ggensatz aufrichten, eine Gegeniiberstellung machen, gegenuberstellen, 

konfřontieren, die Konfrontation als Methode wahlen, durch einen 

Gegenbegriff erkláren 

4.2.4.2.4. Věty tázací 

Worin besteht der Gegensatz zwischen ...?; Widersprechen sich ...?; 

Widersprechen sich ... (in allen Teilen)?; Worin besteht der Widerspruch?; 

Was steht . . . entgegen? 

4.2.4.3. Vztahy omezující - restriktivní 

4.2.4.3.1. Spojky 

soweit, soviel, insofern 

4.2.4.3.2. Věty tázací 
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Welche Einschránkug / Eingrenzung wird gemacht?; Auf wen / was 

bezieht sich die Restriktion? Fůr welche Person / Sache gilt die Aussage? 

4.2.4.3.3. Výrazy 

Der Verfassern schránkt seine Aussage ein.; Der Verfasser drůckt sich 

vorsichtig aus.; Die Ausage hat nur eine eingeschrankte / begrenzte Bedeutung 

4.2.4.4. Vztahy vyjadřující prostředek 

4.2.4.4.1. Spojky 

indem / dadurch, dass / damit, dass + věta vedlejší 

4.2.4.4.2. Předložky 

durch + akuzativ, mittels + genitiv 

4.2.4.4.3. Výrazy 

mit Hilfe von ...; durch die Verwendung von ...; nach einer bestimmten 

Methode; Es werden Mittel genannt / angefiihrt / eingesetzt ...; Der Verfasser 

bedient sich mit folgenden Mittel / Methoden ...; Als Mittel / Methoden 

werden genannt: ... 

4.2.4.4.4. Věty tázací 

Welches Mittel / welche Methode wird benutzt / eingesetzt? 

4.2.4.5. Vztahy proporční 

4.2.4.5.1. Spojky 

je + komparativ; um so + komparativně - desto + komparativ 

4.2.4.5.1. Výrazy 
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Aufgrund einer proportionalen Veránderung zeigen ...; Durch 

Erláuterung einer Proportion nachweisen ... 

4.3 . Věta 

Věta je základní jednotkou syntaktického plánu jazyka, která tvoří 

mluvnicky, významově, zvukově nebo graficky relativně uzavřený celek.63 

Hraje významnou roli i v oblasti komunikace. Zbyněk Vybíral k tomu uvádí, že 

i z hlediska psychologického má volba správných syntaktických struktur velký 

význam. „I jimi (syntaktickými strukturami) můžeme ovlivnit vnímání a 

zpracování skutečnosti na straně příjemce. Vyjadřování v holých větách působí 

úsečně a druhá strana nabývá dojmu nevstřícnosti, odměřenosti, přísnosti. 

Naopak přiměřená souvětí působí neutrálně. Komplikovaná větná stavba 

s řadou odboček může odvádět či otupovat pozornost. Komplikovaností řeči 

může chtít mluvčí imponovat, vyvolat dojem, že v předmětu jeho zájmu vůbec 

není snadné se vyznat, může se ucházet o přízeň a obdiv posluchače."64 

Posledně jmenovaná skutečnost je pro vědce v německy mluvících 

oblastech velmi typická, ale je otázkou, zda a do jaké míry by učitel měl u 

studentů tento způsob projevu podporovat. Někteří studenti (obzvláště určitých 

oborů jako je např. filozofie, logika apod.) k takovéto syntaktické stavbě 

inklinují pod vlivem svých českých učitelů a odborné literatury. Učitel jazyka 

tedy musí být v případě referátů schopen u takto zaměřených studentů pracovat 

s maximální obezřetností. V různých oborech jsou totiž jak v české, tak 

německé jazykové oblasti různé zvyklosti a ty by měly být při výuce cizího 

jazyka (pokud to informovanost učitele dovolí) akceptovány. Není tedy 

žádoucí studenta kritizovat za složitou větnou stavbu, pokud text neodporuje 

požadavku jasnosti. 

Bylo by tedy žádoucí, aby se učitel cizího jazyka účastnil i konferencí 

z jiných než lingvistických oborů a aby četl také jiné odborné články než 

o didaktice cizích jazyků (tedy ze svého oboru), aby získal přehled o větné 

63 Lotko, E. (2000), Slovník lingvistických termínů pro filology, Olomouc, s. 114 
64 Vybíral, Z. (2000), Psychologie lidské komunikace, Praha, s. 112. 
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stavbě odborného jazyka všeobecně. Mnohdy postačí, nechá-li si literaturu 

doporučit od kolegů z oborových kateder, případně je požádá o nahrávky 

z konferencí. Úryvky z takto získaného materiálu může učiteli navíc posloužit i 

jako vzorový text ve výuce pro práci s textem a poslech s porozuměním. 

4.3.1. Definice věty 
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Z četných definic věty65 vycházím především z těch, které berou v potaz 

aspekty stojící v přímé souvislosti s informacemi, které by měl učitel o větě 

v odborném stylu před započetím produkce referátu studentům poskytnout. 

Věta je chápána z hlediska systému jako jednotka nejsložitější, takže Karlík, 

Nekula a Pleskalová se domnívají, že celý popis jazyka můžeme chápat jako 

popis větné struktury (a prostředků jejího vyjádření včetně jednotek zvukových, 

které jsou též systémové). Věta podle nich sémanticky koreluje s významem, 

chápaným jako jazyková strukturace mimojazykové skutečnosti a výpověď 

s obsahem chápaným jako výsek skutečnosti, k němuž jazykové výrazy v určité 

výpovědní situaci odkazují. Obsah pak lze dále korelovat se smyslem 

chápaným jako komunikační záměr promluvy.66 Heringer popisuje větu jako 

„gramaticky, intonačně a obsahově lineárně a hierarchicky organizovanou 

jednotku podle pravidel konkrétního jazyka jako prostředek sloužící 

k vyjádření či představení myšlenky.67 Brinkmann se zabývá větou z hlediska 

lidské řeči a jako věty označuje za sebou následující výpovědi. Věty probíhají 

v čase, ale od řeči se odlišují tím, že jsou míněny mluvčím jako simultánní 

jednotky a stejně tak jsou i chápány posluchačem. ... Věta vzniká jako 

spolupůsobení tří jevů: 1. časové následnosti prvků, které větu sjednocují, 2. 

gramatické struktury prvků, které jsou ve větě spojovány, 3. intonací.68 

Z těchto definic je pro tuto práci nosné to, že nesmí být brány v potaz jen 

grafické a zvukové prvky, ale že věta syntakticky koreluje s významem a 

komunikačním záměrem. Neméně významný je Heringerův popis věty 

zejména co se způsobu organizace věty týče. 

4.3.2. Gramatické a syntaktické struktury vědeckého textu 

65 např. Havránek, B. / Jedlička, A. (1981), Česká mluvnice, Praha, s. 322. 
Mathesius, V. (1947), Čeština a obecný jazykozpyt, Praha, s. 224 
Bauer, J. / Grepl, M. (1970), Skladba spisovné češtiny, Praha, s. 14. 
66 Karlík, Petr/Nekula, Marek/Pleskalová(2002), Jana, Encyklopedický slovník češtiny, Praha, 
S. 521. 
67 Heringer, H.J. u.a (1980), Deutsche Syntax, Munchen, Wien Ziirich. 
68 Brinkmann, H. (1962), Die dcutsche Sprache, Diisseldorf, s. 454. 
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Pro věty vědeckého a odborného stylu jsou relevantní takové syntaktické 

struktury, které se ve zvýšené frekvenci vyskytují v textech nejrůznějších 

vědeckých oborů daného jazyka. Protože jsou v každodenním jazyce daleko 

méně užívané, a tudíž nejsou v úvodních kurzech cizích jazyků (snad pouze 

s výjimkou pasivních konstrucí) nacvičovány, nejsou s nimi studenti před 

návštěvou hodin forem odborného jazykového vyjadřování povětšinou blíže 

seznamováni.69 

V tom také spočívá mimo jiné významný přínos neoborových kateder 

vysokých škol, kde se učitelé rozhodli své studenty s gramatickými a 

syntaktickými strukturami vědeckého stylu seznámit a nacvičit je v jejich 

ústním a píseném projevu. 

Rysy vědeckého stylu lze obecně nalézt např. u J. Mistríka70: Jedná se 

zejména o větší výskyt jmen oproti menšímu výskytu sloves, s čímž souvisí 

symetrický výskyt kategorie pádu. Konkrétně to znamená, že se v odborném 

stylu vyskytují ve stejné frekvenci jak nepřímé a předložkové pády, tak 

nominativ a bezpředložkový akuzativ a že se genitiv uplatňuje v posesivní 

funkci. S tím souvisí poměrně nízká frekvence slovesných kategorií. Například 

kategorie časuje neutralizována a z kategorie osoby je osoba mluvčího (autora) 

reprezentována neutralizovanou 1. osobou plurálu nebo transponováním 

slovesných tvarů do pasivních forem. 

Takovéto vyjmutí nejsilnějších aktualizujících prvků z textu signalizuje, 

že se ve vědeckém projevu zdůrazňuje věcná skutečnost, holý fakt, který stojí 

mimo autora. Také syntaktické prostředky jsou schematizované. Dochází 

k nesymetrickému výskytu souvětí souřadných ve prospěch souvětí 

podřadných a Mistríkův výzkum ukázal, že pro vědecký text je příznačná 

hypotaxe, stupňovitost, hierarchie věcí a problémů. Příznačné jsou také 

nominalizace dějových slov a vícenásobné větné členy. Aktuální členění je ve 

vědeckých textech objektivní, stereotypní, s pořadím východisko - jádro. 

69 Latour, B. (2003), Wissenschaftliche grammatische Strukturen, DaF, Leipzig, s.33. 
70 Mistrík, J. (1989), Štilistika, Bratislava, s. 436. 



53 

Co se kompoziční stránky týče, jsou projevy odborného stylu 

z úsporných nebo z metodologicko-didaktických důvodů vnitřně bohatě 

členěny. Kostrou bývá výklad doplněný opisnými a informačními vložkami. 

Při stylizování vědeckých útvarů je nutno brát také v potaz, že jsou 

vlastně tvořeny didaktickými texty.71 Tato myšlenka je pro mou práci velmi 

významná, protože se studenti se při nácviku vlastně snaží své kolegy ve 

skupině v případě ústního referátu a minimálně učitele v případě referátu 

písemného seznámit s danou tematikou, a to v podobě, která je cílová - to 

znamená v odborném jazyce typickém pro jazykovou oblast jiných států. 

Z Mistríkova pojetí charakteristiky odborného stylu jsem vyšla i při 

výběru kritérií úrovně referátů zejména z hlediska morfologie a syntaxe (viz 

např. materiálová část). 

4.3.3. Větné struktury typické pro německý odborný styl 

Ke strukturám, které jsou v německém odborném jazyce vysoce 

frekventované, patří následující: pasivní konstrukce, opis pasiva, gerundivum, 

rozvitý participiální přívlastek, nominální vazby, nepřímá řeč vyjádřená 
79 

konjunktivem I. a polovětná participiální vazba. Proto se na tyto konstrukce 

v mé práci, co se větné stavby týče, zaměřuji nejvíce. Způsob, jak jsou tyto 

struktury tvořeny, musí student ovládnout již při čtení odborného textu 

s porozuměním, které by mělo produkci odborného textu předcházet. O to více 

je však třeba dosáhnout zběhlosti v jejich tvoření, je-li naším cílem naučit jej 

věty samostatně produkovat. 

4.3.3.1. Pasivní konstrukce 

71 tamtéž s. 438 
72 zpracováno podle: Latour, B. (1989), Wissenschaftliche grammatische Strukturen, 
Munchen. 

Ilřebíčková, S. (1991), Vybrané kapitoly z německé gramatiky se 
cvičeními, Praha. 
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Z přípravných kurzů němčiny lze předpokládat znalost a schopnost 

vytvořit tvary průběhového i stavového pasiva. Posluchač si musí především 

uvědomit následující: 

Stavové pasivum není možno tvořit od sloves, která se v perfektu 

váží s pomocným slovesem sein. Průběhové pasivum tvoří zpravidla 

slovesa s objektem v akuzativu, výjimku tvoří neosobní pasivum ve 

větě s užitím podmětu es nebo bez formálního podmětu. 

Aktivní věty je možno převést na věty pasivní (a zde pomocí 

předložek vyjádřit původce děje) a naopak (kdy se původce děje 

stává větným podmětem). Kromě subjektu zůstávají při převádění vět 

aktivních na věty pasivní a naopak všechny ostatní objekty bez 

předložky či s předložkou beze změn. Podmětem pasivní věty není 

nikdy man. 

4.3.3.2. Opis pasiva 

Ze stylistických důvodů je třeba, aby se studenti naučili tvořit 

konkurenční formy pasiva, neboť pasivum je slovesný tvar, který je 

v odborném stylu velmi frekventovaný, a proto není vhodné užívat stereotypně 

stále jednu vazbu. Konkurenčními vazbami, které je třeba se studenty za tímto 

účelem nacvičit, jsou např. infínitivivní vazby s zu, vazba infinitivu a slovesa 

lassen a kombinace pomocného slovesa sein a adjektiva se sufixem -bar. 

4.3.3.3. Gerundivum 

Gerundivum je slovesný tvar, který bývá jako celek posluchačům, kteří 

nenavštěvují kurzy odborného vyjadřování, zcela neznámý. Při jeho nácviku 

(který je bezpodmínečně nutný, neboť má v odborných německých textech 

vysokou frekvenci) je předpokládána znalosti tvaru příčestí přítomného. 

Gerundivum, skládající se z tohoto příčestí přítomného a zu, slouží k vyjádření 

nutnosti. Je závislé na substantivu a stojí mezi ním a příslušným členem. 

Efektivním cvičením gerundiva je jeho náhrada vedlejší větou smodálním 
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slovesem a naopak. Studenti si tak uvědomí konkurenční význam obou 

vyjádření a dále jsou vedeni k tomu, aby tvořili tvar gerundiva a zároveň si 

připomenou užití modálních sloves a slovosled ve větách vedlejších73. 

4.3.3.4. Rozvitý participiální přívlastek 

Pro nácvik rozvitého participiálniho přívlastku lze využít schopnosti 

studentů vytvořit tvary participia I a participia II u pravidelných i 

nepravidelných sloves, které se naučili v přípravném kurzu. Z hlediska 

mateřštiny se nabizí vysvětlení využitím ekvivalentních tvarů přídavných jmen 

slovesných s příponou -ný, -ty (k participiu II v pozici atributu) či ^ (k 

participiu I v pozici atributu). Podstatné je uvědomit si vztah mezi rozvitým 

participiálním přívlastkem a větou vedlejší přívlastkovou a jejich vzájemnou 

zastupitelnost. V této souvislosti je možno využít znalosti tvoření vedlejší věty 

co do významu i tvoření a speciálně věty vedlejší vztažné. Velkou roli zde 

hraje souslednost či následnost dějů ve větě hlavní a vedlejší (v případě 

souslednosti nahrazení participiem I, při předčasnosti věty vztažné participiem 

II. 

Při nácviku je třeba klást velký důraz na slovosled, který se vyznačuje 

postavením participia (I či II) bezprostředně před substantivem, ke kterému se 

vztahuje. Posluchače je také třeba upozornit na absenci tvoření participií u 

pomocných sloves haben a sein a sloves modálních. 

4.3.3.5. Nominální vazby 

Ve vědeckém stylu se užívá v důsledku snahy o kondenzaci textu velice 

často vazeb nominálních namísto vazeb verbálních. „Jde zde především 

o rozdíl mezi vyjadřováním, které je založeno na jménech podstatných nebo 

přídavných a kterému proto říkáme vyjadřování jmenné nebo nominální, a 

73 cvičení např. in: Hasilová, H. (2000), Čtení německých odborných a uměleckých textů pro 
humanitní obory, Praha, s. 15. 
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vyjadřováním, které je založeno na slovesech a kterému proto říkáme 

vyjadřování slovesné nebo verbální."74 Jak uvádí F. Jiirgens75, užívá se 

nominálních vazeb především tehdy, jde-li o abstrakta. Po hlubší analýze textů 

z různých vědeckých oborů došel k závěru, že se nominálních vazeb užívá ve 

větší míře ve společenskovědních textech než v textech přírodovědných. Tento 

fakt je pro můj výzkum také velmi důležitý a posouvá oblast nominálních 

vazeb na jedno z nejvyšších příček při rozhodování o posloupnosti významu 

jednotlivých struktur pro nácvik produkce textu na fakultě, kde jsem průzkum 

prováděla. H. Feldkamp76 ovšem upozorňuje na možnosti ztížení porozumění 

některých míst v textu v důsledku nadměrného užívání nominálních vazeb. 

Proto stojí učitel cizího jazyka před nelehkým úkolem, a to na jedné straně vést 

studenta k užívání této struktury typické pro vědecký styl a na druhé straně 

studenta nabádat k umírněnému užívání nominálních vazeb tak, aby konkrétní 

text zůstal srozumitelný. 

Do výkladu o nominalizaci je třeba zařadit poučení o následující 

problematice: 

4.3.3.5.1. Tvoření substantiv ze sloves 

Nominalizované tvary sloves je nutno si do značné míry osvojit 

lexikálně, i když i zde je možno vysledovat (s výjimkami) určité pravidelnosti, 

které mohou posluchačům situaci ulehčit, jako např.: Slovesům se sufixem 

ieren odpovídá nominalizovaný tvar končící -ung či -ion a slovesa se sufixem 

-lichen a -ligen tvoří nominalizovaný tvar sufixem -ung. Řada sloves má jako 

odpovídající nominalizaci substantivizovaný infinitiv se členem das. 

4.3.3.5.2. Tvoření nominální vazby z vazby verbální 

74 Mathesius, V. (1960), Řeč a sloh, Praha, s. 44. 
75 Jiirgens, F. (1991), Zum Gebrauch der Substantive in wissenschaftlichen Texten. in: 
Festschrift zum 65. Geburtstag von Prof. Karl-Ernst Sommerfeld, Frankfurt a.M. - B e r n - N e w 
York - Paris. 
76 Feldkamp, H. (1978), Nominalisierung. Studien zur Linguistik und Didaktik, Festschrift fiir 
C. Soeteman, Leiden. 
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Sloveso se stává substantivem, substantivní subjekt věty se mění na 

přívlastek v genitivu a nachází se za nominalizovaným slovesem (příp. 

adjektivem). Objekt s předložkou se stává atributem s předložkou a stojí za 

genitivním atributem, přičemž se předložka nemění. Subjekt vyjádřený 

zájmenem se stává zájmenem přivlastňovacím. Subjekt man v nominální vazbě 

odpadá. 

4.3.3.5.3. Nominalizace s akuzativním objektem 

Sloveso se stává substantivem, podmět man odpadá. 

Změny aktivní věty: Substantivní akuzativní objekt se stává objektem 

v genitivu, substantivní nebo pronominální subjet se mění na atribut 

s předložkou durch (stojí ihned za genitivním objektem), pronominální 

akuzativní objekt se stává zájmenem přivlastňovacím, substantivní akuzativní 

objekt bez členu a bez atributivního adjetiva je nahrazen atributem 

s předložkou von. 

Změny věty pasivní: Substantivní subjekt se stává genitivním atributem, 

pronominální subjekt posesivním zájmenem, substantivní subjekt bez členu a 

bez adjetiva v atributu se stává atributem s předložkou von. 

4.3.3.5.4. Nominalizace vět s dativním objektem 

Sloveso se stává substantivem, man odpadá, subjekt se mění na 

přívlastek v genitivu. Dativní objekt vyjádřený podstatným jménem nebo 

zájmenem se stává atributem s předložkou a nachází se nyní za atributem 

v genitivu. Tyto předložky si musí posluchač osvojit lexikální formou. 

4.3.3.5.5. Nominalizace s vedlejší větou 

Pro případ, že je nutno provést nominalizaci v souvětí podřadném, je 

třeba, aby si student osovjil předložky, které odpovídají svým významem 
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spojovacím výrazům uvozujícím větu vedlejší. Spolu s předložkou je třeba 

věnovat značnou pozornost i pádům, se kterými se tyto prepozice váží. 

4.3.3.6. Nepřímá řeč 

Nepřímá řeč je vedle citátu nejdůležitějši formou reproduce informací, a 

proto je pro nácvik odborného referátu velmi ýznamná. Písemný projev zde 

užívá zpravidla konjunktivu I a mluvený projev spíše indikativu. 

Nácvik konjunktivu I není pro referát bezpodmínečně nutný, neboť jej 

lze nahradit indikativem, ale ze stylistického hlediska je vhodné na některých 

místech tyto formy užít. Navíc je třeba počítat s tím, že se s konjunktivem I 

studenti budou setkávat v odborné literatuře při čtení s porozuměním, a tudíž 

nelze tyto tvary zcela ignorovat. 

Pro správné užití osvojených tvarů je třeba studenty seznámit se 

systémem nahrazováním tvarů přímé řeči: 

přímá řeč nepřímá řeč 
indiativ prézentu konjunktiv I 
indikativ preterita konjunktiv I perfekta 
indikativ perfekta konjunktiv I perfekta 
indikativ plusquamperfekta konjunktiv I perfekta 

spojka předložka 
wáhrend, solange 
nachdem 
bevor 
als 

wáhrend + genitiv 
nach + dativ 
vor + dativ 
bei + dativ (při souslednosti); 
nach + dativ 
seit + dativ 
bis zu + dativ 
wegen + genitiv 
durch + akuzativ 
trotz + genitiv 
unter + dativ ; durch + akuzativ 
bei + dativ 
im Falle + genitiv 
zu + dativ 

seit; seitdem 
bis 
da; weil 
dadurch, dass 
obwohl; obgleich 
indem 
wenn; sofern 
falls 
damit; um zu 
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Dále musí být ve výuce zmíněno, že v případě, kdy dojde ke shodě tvarů, 

nahrazuje se konjunktiv I konjuntivem II. 

4.3.3.7. Polovětná vazba participiální 

Při nácviku této vazby, která bývá zastoupena téměř výhradně 

v odborném, případně administrativním stylu, studenti využívají znalosti tvarů 

příčestí I a příčestí II. Jedním z charakteristických rysů polovětné vazby 

participiální, na který je třeba studenty obzvlášť upozornit, je to, že v nich 

participia zůstávají neskloňována. Při nácviku je efektivní užít substituci této 

vazby vedlejší větou, ale je i možné hledat český ekvivalent, kterým bývá buď 
• 77 

vedlejší věta nebo přechodník. 

4.4. Funkční styly 

Vilém Mathesius78 charakterizoval sloh ve slovesné oblasti jako způsob, 

kterým je užito nebo se obvykle užívá vyjadřovacích prostředků ke 

konkrétnímu účelu. Rozlišoval sloh individuální a sloh funkční: Sloh 

individuální je podle něho způsob, kterým se v jazykovém výtvoru projevují 

vyjadřovací schopnosti, záliby a zvláštnosti mluvícího nebo píšícího subjektu, 

autorské individuality a sloh funkční jako způsob, kterým jazykový výtvor 

odpovídá na vyjadřovací nároky funkčního objektu. Funkční styl považuje 

Mathesius za „něco obecného", čemuž se lze učit a naučit. 

Toto Mathesiovo tvrzení bych mohla považovat za základ pro celou mou 

práci, neboť neplatilo-li by poslední uvedené tvrzení, neměla by má práce a 

celý výzkum smysl. 

4.4.1. Pojetí funkčních stylů 

77 Cvičení např. in: Hasilová. H. (2000), Čtení německých odborných a uměleckých textů pro 
humanitní obory, Praha, s. 16. 
70 

Mathesius, V. (1966), Reč a sloh, Praha. 
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V české lingvistice se tradičně počítalo se čtyřmi základními funkčními 

styly79: prostě sdělovacím (dříve hovorovým), odborným, publicistickým a 

uměleckým; v současnosti jejich počet rozšiřujeme o styl administrativní, 

řečnický, event. další, např. esejistický, konverzační, epištolami, učební, 
OA 

reklamní aj. Vycházíme-li z rozmanitých funkcí jazyka, z různých 

komunikačních situací, záměrů a ze všech působících objektivních 

slohotvorných činitelů, docházíme ke klasifikaci stylů na různé úrovni 

abstrakce. Podle dominantního objektivního slohotvorného činitele, jímž je 

především základní funkce komunikátu věcně sdělná, věcná, můžeme rozdělit 

styly na styly sdělovací a esteticlcy sdělné.81 

Pojetí stylů lze tedy zjednodušeně představit takto: 1. styly objektivní 

(naučný a administrativní), 2. styly objektivně-subjektivní (publicistický, 

řečnický a esejistický a 3. styly subjektivní (hovorový a 

umělecký). Při 

analýze referátu jako slohového útvaru se tedy podle Mistríka pohybujeme 

v oblasti objektivně - subjektivní a přitom se jedná o styl naučný. 

Faktory, které ovlivňují projev studentů v celém jejich životě jak před 

návštěvou kurzu německého jazyka na vysoké škole, tak po něm, lze stručně 

shrnout takto: Studenti mají zkušenost s referátem na základní a střední škole a 

také s referátem v odborných seminářích na škole vysoké. Dále jsou studenti 

vybaveni určitým stupněm jazykové kompetence v cizím jazyce (zde např. 

němčině). Tento stupeň odpovídá většinou schopnosti dorozumět se v běžných 

každodenních situacích, přibližně na úrovni B2 Společného evropského 

referenčního rámce. Cílem mé práce je vyzkoumat, jakým způsobem se má 

efektivně působit ve výuce na studenta tohoto stupně, aby jeho schopnosti ve 

výsledném efektu odpovídaly požadavku kultivovaně pronést příspěvek na 

konferenci či napsat referát písemně. 

79 Do širšího povědomí se dostala tato klasifikace prostřednictvím Havránkovy-Jedličkovy 
České mluvnice. (Havránek, B. / Jedlička, A. (1981), Česká mluvnice, Praha) 
80 Havránek, B. / Jedlička, A. (1981), Česká mluvnice, Praha, s. 41 
81 Čechová, M. (2003), Současná česká stylistiky, Praha, s. 39. 
82 tamtéž s. 423 
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V procesu jazykové komunikace stojí na jedné straně mluvčí nebo 

pisatel, na druhé straně pak osoba posluchače nebo čtenáře. Mezi nimi probíhá 

ústní nebo písemná komunikace, jejímž výsledkem mohou být komunikáty 

různých stylů. Jazyková komunikace není ovlivněna jen charakterem 

specifické funkce a zamýšleného cíle jazykového dorozumívání, ale děje se 

v těsné závislosti na obou aktérech. Úroveň stylu je poplatna intelektuální 

úrovni a vyjadřovacím schopnostem původce komunikátu. Vliv na styl mají i 

podmínky, v nichž komunikace probíhá. Tyto vlastnosti se uplatňují v celém 

komunikátu, tj. jak na úrovni kompoziční, tak stylizační.83 Činitelé, kteří určují 

výběr výrazových prostředků a ovlivňují výsledný styl komunikátu, bývají 

označováni jako slohotvorní činitelé. Objektivní (mimopersonální) slohotvorní 

činitelé stojí v procesu komunikace mimo subjekt, původce. Patří k nim: 

základní funkce komunikátu, cíl komunikace a intence tvůrce (záměr), ráz 

komunikátu, situace a prostředí komunikace, charakter adresáta, užitá forma, 

míra připravenosti komunikace, užitý kód, téma komunikátu.84 

Jozef Mistrík85 vymezuje také žánry odborného stylu. Rozlišuje 

výkladové a popisné žánry. Výkladové dále dělí na kontextové (disertace, 

studie, článek, úvaha) a situační (referát, koreferát, přednáška, diskusní 

příspěvek, polemický příspěvek, debatní příspěvek). K popisným žánrům řadí 

charakteristiku, recenzi, posudek, kritiku a pracovní návod. 

Referát tedy řadí k odbornému stylu, konkrétně: Písemný referát 

k odbornému stylu výkladovému, konkrétně k žánru kontextovému, ústní referát 

k odbornému stylu výkladovému, a to k situačnímu žánru. 

Žánry výkladové skupiny se vyskytují v ústní podobě a kromě přednášky 

se mohou vyskytovat i v písemné podobě. Situační žánry tedy mohou patřit i 

do řečnického stylu. 

83 tamtéž, s. 59 
84 tamtéž, s. 60 
85 Mistrík, J. (1989), Stylistiku, Bratislava, s. 435 - 436. 
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4.4.2. Funkční styl odborný 

Česká stylistika má v popisu vědeckého a odborného stylu velmi bohatou 

tradici, která souvisí se zázemím pražského funkčního strukturalismu , 

nejnověji se jím soustavně zabývá M. Čechová. 

Při produkci odborného textu (ať v mateřském nebo cizím jazyce) je 
87 

nutno si uvědomit jeho následující rysy : 

Funkcí odborného stylu je formulování přesného, jasného a relativně 

úplného sdělení s dominující pojmovou složkou. 

Při stylizaci sdělení je potlačena jeho emocionalita. 

- Volba informací a forma, kterou jsou podávány, by měla vést 

u vnímatele k vytvoření jednoznačné a úplné představy o předmětu 

sdělení. Cílem projevů je i to, aby vnímatel poznatky textem 

tlumočené přejal, zaujal k nim stanovisko, zařadil je do svého obsahu 

vědomí a dále je mohl tvůrčím způsobem rozvíjet a aplikovat. 

Odborný text směřuje vždy v rámci určitého tématu k úplnosti, 

celistvosti a vnitřní uspořádanosti předávané informace, na což má 

právě forma vyjádření podstatný vliv. 

- Autor nemůže začínat vždy „ab ovo", ale navazuje na starší poznatky. 

Jednotlivé texty vykazují diky odkazům na literaturu předmětu a 

citacím výrazné rysy intertextovosti. Stylizace má odpovídat úzu 

podobných textů. 

Vědecký jazyk se snaží o maximální paralelnost mezi jazykovou 

formou a sémantikou sdělení, jaká je v konktrétním jazyce mezi 

jazykovým výrazem a postupným rozvojem tématu možná. K tomu 

si vytváří i zvláštní výrazové prostředky, které nejsou v jiných 

textech nutné. 

86 Jedlička, A. (1970), Základy české stylistiky, Praha. 
Chloupek, J. (1991), Stylistika češtiny, Praha. 
Bečka, J.V. (1992), Česká stylistika, Praha. 
Jelínek, M. (1995), Stylistika, In: Příruční mluvnice češtiny, Praha. 

87 zpracováno podle Čechová, M. (2003), Současná česká stylistiky, Praha, s. 175 - 191. 
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Smyslem odborného komunikátu je zveřejnění získaných poznatků a 

jejich uvedení do praxe širšího okruhu vnímatelů. 

Odborné komunikáty jsou většinou psané a i eventuálně mluvené, 

jako přednáška, referát, koreferát, jsou předem připraveny písemně 

nebo alespoň v bodech a autor je předčítá. Dosahuje tak přesnosti a 

jasnosti výkladu a kromě toho může věnovat dostatek péče formální 

stránce přednesu, která je při zvukovém přenosu závazné informace 

velmi důležitá. 

Poslední dobou se mění obraz vědeckých konferencí, neboť se stále 

častěji využívají různé techniky projekce nebo je alespoň odkazováno 

k handoutům a projevy stávají jakýmsi komentářem k textům 
OD 

semiotické povahy. Objevují se tzv. „vývěskové" (poster) 

konference, vědecké debaty mají charakter panelových (panel) 

diskusí, diskusí u kulatého stolu (round-table) a dílen (worshop) a 

setkání vědců se stále častěji odehrává v náhradní podobě konferencí 

počítačových. Klasickou vědeckou korespondenci obstarává e-mail. 

Jazykové prostředky, které autoři v těchto situacích volí, jsou 

různorodé, a tak se setkáváme s nejrůznějšími způsoby jejich 

kombinování. Tyto způsoby jsou ovšem v některých vědeckých 

žánrech zároveň ve větší či menší míře normovány jistými závaznými 

modely či vzorci výstavby a ovládnutí těchto norem a vzorců je 

jedním z důležitých předpokladů úspěšné vědecké komunikace a 
OQ 

podílu na vědeckém diskursu. 

Projevy odborného funkčního stylu jsou většinou situačně nezakotvené. I 

když vznikají v jistém časovém okamžiku a odrážejí tedy stav poznání i stav 

jazyka doby vzniku, směřují ve skutečnosti k nadčasovosti: autor formuluje 

poznatky tak, aby byly jednoznačně vnímatelné a pochopitelné i po letech. 

88 Daneš, F. (1995), Mluvenosti a psanosti ve vědecké komunikaci, in: Žemlička, M.(ed.), 
Termina 94, Liberec, s. 203. 
89 Čmejrková, S. / Daneš, F. / Světlá, J. (1999), Jak napsat odborný text, Praha, s. 18. 
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Pro mou práci má kromě jiného v této kapitole velký význam myšlenka, 

že ústní referát je možno pojmout jako hlasité čtení. V případě hlasitého čtení 

referátu ve vyučovací situaci by měl učitel dbát na to, aby student správně 

intonoval a zvolil správné tempo a akcenty, pauzy, atd., ale neměl by 

nepovažovat tuto volbu přednesu za nepovolenou. Problém spočívá v tom, že 

mnozí učitelé v dobré víře nutí studenty k pronesení referátu zpaměti. To 

ovšem neodpovídá reálné skutečnosti (připomeňme, jak málo se na 

konferencích objevují referáty „zpaměti"). Učitel v takovém případě zaměňuje 

projev, kdy se student naučil odříkat větu za větou zpaměti, za volný projev, 

což samozřejmě neodpovídá pravdě. 

Dále bych ráda na tomto místě podotkla, že jakkoli si uvědomuji užívání 

nových, zatím méně tradičních odborných textů (jako např. vývěskové nebo e-

mailové konference) ve své práci se jejich stylizací nezabývám, protože 

považuji v současné době za nejdůležitější nacvičit se studenty tradiční způsob 

prezentace, kterou mohou užít nejčastěji. 

V budoucnosti bude ale jistě třeba i tyto formy do výuky včlenit, což 

souvisí i s potřebou soustavnějšího lingvistického popisu užívaných 

jazykových prostředků. 

4.4.3. Slovní zásoba odborného stylu 

Za nejcharakterističtější rys odborného vyjadřování se tradičně považuje 

slovní zásoba. V oblasti každého vědeckého oboru se vytvořila specifická 

vrstva lexikálních jednotek (termínů, odborných názvů). Většinou se jedná 

o substantivní pojmenování, méně často o slovesa a jiné slovní druhy. 

Termínem se z hlediska lexikologie rozumí takové pojmenování, které je 

v rámci disciplíny jednoznačným pojmenováním pojmu oboru. Jde 

o pojmenování nocionální, neexpresivní, mající funkci nominativní a 

kognitivní. Termín je v rámci oboru ustálený a je buď definován, nebo fixován 

konvencí oboru. 
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Ze stylistického hlediska je důležitý způsob zapojení termínu do textu a 

jeho působení na stylovou charakteristiku. Termíny patří k výrazům se stálou 

stylovou hodnotou v tom smyslu, že příznak „příslušnost k odbornému 

vyjadřování" je u nich patrný i mimo vlastní text.90 

Velmi významným předpokladem pro mou práci je následující výrok: 

Užití termínu spoluvytváří odborný styl, ovšem až v kontaktu s jinými 

složkami sděleníy/. Není tedy možno považovat každý text, který se vyznačuje 

užíváním termínů automaticky za text odborný. K odbornému textu patří i 

příslušné morfologické tvary, syntaktická spojení a další charakteristické 

stylové prostředky. 

4.4.4. Standardizace odborného textu 

Typ r e f e r a t i v n í , na který je moje práce zaměřena, bývá 

v odborném stylu považován za základní. Ve svých elementárních útvarech 

(anotace, resumé, příspěvek na konferenci) je tento typ nejvýrazněji vyhraněn 

co do požadavku na vztah obsahu a formy: požadavek maximální pojmové a 

výrazové zhuštěnosti vede k vysokému stupni výrazové typizace. Podle V. 
Q9 

Strakové stojí činnost referenční velmi blízko činnosti překladatelské. V obou 

případech jde totiž o formulaci "sekundárního" textu, "metatextu", tedy 

o činnost, při níž je text východiskem i cílem. V obou případech musí autor 

sekundárního textu porozumět textu primárnímu, což se neobejde bez hlubší 

analýzy. Rozdíl je pak hlavně v tom, že při překládání jde vedle obsahové 

adekvátnosti i o rozsahovou adekvátnost (rozsah informace), kdežto při 

referování je cílem obsahová adekvátnost v tom smyslu, že je formulována 

v redukované podobě, že jde tedy o výběr podstatné, základní informace. 

90 Čechová, M. (2003). Současná česká stylistikv, Praha, s. 184 - 185. 
91 tamtéž s. 185 
92 Straková, V. (1989), Referujeme rusky. Příručka ruského jazyka odborného vyjadřování. 
Praha. 
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Standardizace odborného textu probíhá po třech liniích: standartizací 

lexikálních prostředků, standartizací danou preferencí některých gramatických 

kategorií a standartizací díky preferenci některých konstrukcí.93 

4.4.5. Lexikální prostředky standardizace 

Lexikální standartizace se projevuje v odborných textech ve výběru 

lexikálních jednotek a v jejich kombinaci. Vzhledem k charakteru odborného 

stylu, jehož cílem je postihnout maximální obsah minimem výrazových 

prostředků, nabývá zvláštního významu slovní spojení a výrazně se uplatňují 

kombinační možnosti slova. Např. určité substantivum má již svůj vyhraněný 

okruh adjektiv a sloves, s nimiž do textu vstupuje. V odborném stylu vznikají 

slovní spojení, např. typu adjektivum + substantivum, a to taková, která mají 

výraznou sémantickou charakteristiku a u nichž nejde o ojedinělé, nýbrž 

naopak časté, typizované užití (např. prvořadý problém, průkazný experiment, 

všestranný význam, přijatelný názor). Vedle tohoto postupu, tj. fixace určitých 

adjektiv na určitá substantiva, vznikají slovní spojení analyticky, tj. rozložením 

sémantiky výchozího slovesa na složky verbonominální: analyzovat - provést, 

podat analýzu; dokázat - předložit, podat důkaz.94 Studium lexikální stránky 

odborných textových útvarů je tedy ve velké míře studiem ustálených slovních 

spojení. 

Studenti si během kurzu forem odborné jazykové komunikace musejí 

terminologii svého studovaného oboru osvojit, a to jak jednotlivé termíny, tak 

celá slovní spojení, ve kterých vystupují, neboť by jinak nemohli v rámci svého 

oboru komunikovat. Jako nejvhodnější způsob osvojování se jeví nácvik 

pomocí kontextu, tj. na základě čtení odborných textů s porozuměním nebo 

poslechu s porozuměním přednášek či dialogů týkající se konkrétního oboru, 

tedy ne drilem. 

93 tamtéž s. 128 
94 podle: Straková, V. (1989), Referujeme rusky. Příručka ruského jazyka odborného 
vyjadřování. Praha. 
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Učitel si musí uvědomit, že k rozvoji slovní zásoby v oblasti 

terminologie dochází ovšem nejen v době návštěvy cizojazyčného kurzu či 

vysoké školy vůbec. Absolventi vysokých škol se oblasti terminologie 

zdokonalují během celého života, a to vždy tím směrem, na kterou oblast se 

v rámci svého vystudovaného oboru specializují. Z toho plyne, že by se mělo 

k problému obohacování slovní zásoby přistupovat z hlediska perspektivy do 

budoucna, a to především z hlediska neologismů. Zde hrají velkou roli poučení 

a cvičení z oblasti slovotvorby. Studenti by měli být seznámeni se způsoby a 

prostředky odvozování a skládání tak, aby na základě znalosti jednotlivých 

známých morfémů dokázali určit význam slova. Je totiž třeba počítat s tím, že 

se vědní obory a nové terminologické výrazy vyvíjejí velmi rychle, a to daleko 

rychleji než je možno vydávat odpovídající výkladové i překladové slovníky. 

Proto by měl být absolvent vysoké školy schopen na základě kontextu a 

znalosti zákonitostí tvoření slov určit význam většiny výrazů, které mu do té 

doby nebyly známy, kde se může opřít o znalost příbuzného slova, známého 

prefixu, zkušenost s tvorbou kompozit apod. Velmi přínosné je v tomto ohledu 

seznámit studenty s lingvistickými překlady některých prefixů a sufixů, která 

mají odpovídající ekvivalent v češtině. 

4.4.6. Interkulturní rozdíly ve vědeckém vyjadřování 

V rámci vědeckého vyjadřování se objevuje v nejnovější literatuře pojem 

vědecké komunikace a je ho užíváno tam, kde se ve starší literatuře užívalo 

pojmu jazyk vědy.9* Důvodem pro zavedení tohoto pojmu je především to, že 

výraz vědecká komunikace respektuje rozdíly mezi jednotlivými jazykovými, 

kulturními a etnickými oblastmi. Jeho zavedením bylo narušeno přesvědčení 

o uniformitě vědeckého stylu a na vědecké texty se začalo pohlížet jako na 

sociální činy a aktivity, které jsou ve vzájemném vztahu a působení 

s aktivitami a texty jinými, s nimiž vytvářejí vědecký diskurs. Textové rysy 

95 srov. např. Čmejrková, S. / Hoffmannová, J. / Miillerová, O. (1998), Dailoganalyse VI, 
Teil 1, Tubingen, s. 221 - 228. 

Kraus, J. (1998), Rétorika v evropské kultuře, Praha. 
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jsou dnes interpretovány v souvislosti s rysy autora i příjemce a vztaženy 

k systému hodnot zdvořilosti a sociálního jednání.46 Jednotlivá jazyková 

společenství si totiž v průběhu historického vývoje vypracovala své normy 

odborného a vědeckého vyjadřování nejen v oblasti lexikální, ale i syntaktické, 

kompoziční a stylistické.''7 

Český vědecký diskurs je kontaktní zónou, v níž se setkávaly a setkávají 

různé filozofické, kulturní a jazykové normy. České vědecké a odborné 

vyjadřování se rozvíjelo jednak ze svých vlastních zdrojů, jednak v přímém 

kontaktu s německým vyjadřováním. Do značné míry patří do sféry vlivu 

teutonského intelektuálního stylu. ... Tento vliv byl zprostředkován i ruskou 

tradicí vědeckého a odborného vyjadřování, která rovněž zasáhla jazyk české 

vědy. Vzhledem k svému slovanskému původu je čeština s to sdílet obdobnou 

terminologii a větné a textové struktury např. s ruštinou, avšak typologicky je 

čeština disponována i k analogickému tvoření slov a přejímání větných a 

textových struktur, jež jsou příznačné pro češtinu. Nejde však jen o slova, věty 

a textové struktury, ale o celkové ladění vědeckého textu, jeho textovou 
QO 

výstavbu a komunikační zaměřenost. 

Pro výuku vědeckého vyjadřování v německém jazyce v českém 

prostředí je podstatné uvědomit si rozdíly mezi vědeckým vyjadřováním 

v češtině (které mají studenti zažito z praktického užívání v seminářích 

vlastních oborů) a vědeckým vyjadřováním v němčině. Z didaktického hlediska 

je třeba vysledovat aspekty, které je možno prezentovat ve výuce jako paralelní 

a upozornit na odlišnosti, které by mohly vést v německy mluvících oblastech 

k možným nedorozuměním a následnému nepříznivému hodnocení. 

Mathesius" upozorňuje v této souvislosti na to, že čeština nemiluje 

nominální konstrukce, neboť zatěžují jasný přehled větného obsahu, ale přední 

kulturní jazyky evropské jsou po té stránce jiné a sebespletitější nominální 

96 Čmejrková, S. / Daneš, F. / Světlá, J. (1999), Jak napsat odborný text, Praha, s. 20 
97 tamtéž s. 25 
98 tamtéž s. 28 
99 Mathesius, V. (1960), Řeč a sloh, Praha. 
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konstrukce jim nevadí. Čeština to podle něho nemůže napodobovat a užívá 

v tomto případě věty vedlejší. 

Podobnou tematikou se komplexně zabývala Ruth Esserová""' a popsala 

zcela konkrétně vlivy kulturního prostředí, ve kterém student vyrostl a kde byl 

vzděláván před příchodem na německou univerzitu, na jeho produkci textů. Na 

příkladu mexických studentů dokumentuje těžkosti, které po příchodu na 

univerzitu v Mnichově s němčinou jako cizím jazykem měli, i když německý 

jazyk sám jako dorozumivací prostředek měli téměř dokonale zvládnutý. 

Problém totiž spočíval v tom, že zatímco se na německých univerzitách klade 

důraz spíše na věcný, teoretický a argumentativní charakter vědeckých prací, 

na vědecko-teoretický způsob myšlení a věcně distancovaný popis reality, což 

autorka vysvětluje racionalismem německého osvícenství a dialektikou 

německého idealismu, mají práce mexických studentů spíše beletristický, 

subjektivně zabarvený charakter, což může být následek zvláštní a eminentně 

důležité role literatury v mexickém výchovném procesu vůbec. V textu pak 

převažují popisné pasáže, které jen zřídka obsahují hodnocení či vlastní názor 

na užitou sekundární literaturu. 

Závěrem je třeba ještě podotknout, že ústní referát na konferencích a 

seminářích v České republice probihá v reálné situaci v daleko klidnější 

atmosféře. Důraz je kladen na srozumitelnost publiku a může obsahovat i 

vysvětlení, reakci na tázavé pohledy posluchačů atd. Německý referát se 

zpravidla omezuje na deklamaci závěrů vědeckého výzkumu a poukaz na 

nejdůležitější body handoutu, který je určen k „dostudování" po referátu. 

4.4.7. Německý odborný styl 

Charakteristickými rysy německého odborného diskursu se zabývají M. 

Clyne101 a J. Galtung102. M. Clyne uvádí, že způsob, kterým je prezentováno 

100 Esseerová, R. (1997), Etwas ist mir geheim gcblieben am deutschen Referát, Munchen. 
101 Clyne, M. (1991), Zu kulturellen Unterschieden in der Produktion und Wahrnehmung 
englischer und deutscher wissenschaftlicher Texte, Info DaF 18, s. 376 - 383. 

Clyne, M. (1987), Cutural differences in tlíc organization ofacademics texts: English and 
German. In: Journal of Pragmatics 1 l,s. 212. 
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vědecké poznání v německých textech, je pro čtenáře ve srovnání s anglickým 

odborným textem značně náročný. Je to způsobeno podle něho příznačnou 

vysokou prestiží vědce, velkou úctou k teorií a důmyslnou hierarchičností 

teoretického konstruktu, připomínajícího stavbou pyramidu. V německé tradici 

je podle něho vědění idealizováno. Texty psané německy jsou méně 

orientovány k tomu, aby se snadno četly. Jejich cílem má být poskytnout 

čtenáři znalost, teorii a látku k uvažování. Zatímco v anglicky mluvících 

zemích je úkolem autorů psát své texty čtivě, musí v německy mluvících 

zemích čtenář vynaložit značné úsilí, aby text dešifroval. Jako příčinu uvádí 

Clyne normu lineárního výkladu pro psaní eseje v anglickém textu na rozdíl od 

textu německého. V německém se totiž projevuje v textové rovině 

značná digresivnost (odbočky porušující lineárnost textu), komplikovanost 

v rovině syntaktické, velký výskyt nominalizaci, složenin, pasivních a 

neosobních konstrukcí a časté užívání modálních výrazů, sloužících 

k podtržení složité hypotetické modality textu. Pro vyjádření autorské 

skromnosti bývá mnohdy užíváno v titulcích předložek uber nebo zu, případně 

substantiva Versuch. Projevuje se zde časté zhuštění obsahu myšlenek 

(kondenzace) na co nejmenší prostor, tedy vlastně snaha zkracovat věty. 

Ktomu je zapotřebí různých úprav syntaktické struktury „běžného jazyka". 

Jednoduchá věta například obsahuje mnohem více větných členů, větné členy 

jsou rozvíjeny do nejvyšší míry, jak jen je to možné, slovesné vazby bývají 

nahrazovány vazbami nominálními, ve zvýšené míře je užíváno kompozit, 

slovesům často konkurují adjektiva v predikativní funkci, adjektiva 

odvozovaná jako neologismy od kompozit získávají další význam, časté je 

užívání participiálních struktur.103 

102 Galtung, J., Struktur, Kultur und intelektueller Stil. In: Wielacher, A. (ed.), Das Fremde 
und das Eigene, Miinchen 1985. s. 151 - 153. 
103 Moller, Georg, Warum formuliert man so?, Leipzig 1985 
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4.4.8. Český odborný styl 

Pro účely naší práce je důležité si uvědomit i charakteristické rysy 

českého intelektuálního vlivu, neboť ty bývají zdrojem interference při 

produkci německého textu. Český vědecký styl se vyznačuje104 vysokou mírou 

modalizovanosti, především epistémické (jistotní). Znamená to jistou 

skromnost, opatrnost či zdrženlivost, která se projevuje vysokou frekvencí 

výrazů s funkcí oslabovat asertivnost tvrzení a omezovat jeho obecnou 

platnost. Autoři se tímto způsobem snaží předjímat výtky možného oponenta, 

připouští neúplnost, resp. předběžnost svého tvrzení, stavějí se jakoby do 

defenzívní pozice, což se jazykově projevuje užíváním výrazů jako např. snad, 

asi, možná, zdá se nám, patrně se tu projevuje, podle našeho názoru, tuto 

strukturu by bylo možno interpretovat jako apod. Autorská skromnost se 

projevuje ve formulaci titulků vědeckých textů, v nichž se v českém textu 

v daleko vyšší míře105 užívá substantivní fráze modifikovaná předložkami o 

nebo k(e), čímž autor již v názvu naznačuje, že jde jen o „příspěvek" k určité 

problematice. V české vědecké produkci se zdá být tento způsob titulkování 

častější než v němčině. Kompoziční vzorce a uspořádání výkladu bývají 

v českém vědeckém textu v porovnání s vědeckými a odbornými texty 

uveřejňovanými v mezinárodních sbornících a časopisech, respektujících 

členění textu na kanonické části, počínající abstraktem, poměrně volné. 

V důsledku toho bývá český text méně přehledný, mezititulky se většinou 

neužívají a průběžné číslování textových částí se soustavněji objevuje až 

v poslední době. Český autor poskytuje čtenáři také méně metatextových 

orientačních signálů, jimiž by čtenáře informoval, co právě v textu dělá. Je na 

čtenáři, aby si tuto informaci sám z textu vyvodil. To souvisí s tím, že český 

vědecký text není orientován na čtenáře, nýbrž na obsah sdělení. Chce podat 

logicky uspořádaný, formulovaný, a pokud možno úplný, nenapadnutelný 

výklad daného jevu, povědět svou pravdu a čtenáře seriózně poučit. 

104 zpracováno podle Čmejrková, Světla / Daneš, František / Světlá, Jindra, Jak napsat 
odborný text, Praha 1999, s. 2 8 - 3 0 
105 tamtéž s. 29 
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Učitel odborného německého jazyka na české vysoké škole by si měl být 

rozdílů mezi českým a německým odborým stylem obzvláště vědom a jeho 

cílem by mělo být co možná nejmasivnější odstranění interference 

z mateřštiny. 

4. 5. Vztah písemného a ústního projevu 

Pro problematiku nácviku písemného a ústního referátu je velmi 

významná také problematika vztahu písemného a ústního projevu obecně. 

Jednak proto, že je naším záměrem vysledovat, jak se u studentů vyvíjí 

schopnost produkce ústního a písemného textu, ale také z toho důvodu, že 

spolu ústní a písemný referát bezprostředně souvisí. V reálné situaci se to 

projevuje tak, že na základě ústního referátu a následné diskuse vzniká text 

ústního referátu. 

K základním slohotvorným faktorům patří to, jak se jazykový projev 

ztvárňuje. Zda je realizován na podkladě soustavy znaků mluvených, nebo 

soustavy znaků psaných. První způsob umožňuje aktuální, rychlou, ba 

okamžitou reakci, umožňuje využití intonace a dynamiky řeči a je vlastní 

improvizovaným promluvám. Druhý způsob realizace sdělení uchovává, 

třebaže za cenu zvýšené námahy fyzické. Rozdíl mezi psanou a mluvenou řečí 

je v řečové praxi dán způsobem realizace komunikátu, jinak řečeno využitím 

toho kanálu, v němž se komunikace uskutečňuje.106 

Jazyk vědy byl donedávna shledáván doménou psanosti, nebo alespoň 

jednou z nejspecifiětějších funkčních sfér psaného jazyka. 1 dnes můžeme 

jazyk vědy označit za funkční oblast, v níž jsou rysy psané normy jazyka 

vyvinuty v maximální míře a v níž se psanost manifestuje v nejmarkantnější 

podobě. Zároveň se však ve vědeckém diskursu nebývale zvyšuje podíl 

mluvených komunikátu.107 Od základu se začal v poslední době měnit typ 

vědecké komunikace: od tradiční komunikace psané se postupně přechází 

106 tamtéž s. 163 
107 Čmejrková, Světla / Daneš, František / Světlá, Jindra, Jak napsat odborný text, Praha 
1999, s. 18 
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k typu, v němž mluvené formy komunikace - diskuse, semináře, konference, 

vědecké projekty atd. jsou podstatným, někdy nejdůležitějším komponentem. 

Tento trend je zákonitým jevem ve vývoji lidské komunikace a není omezen na 

komunikaci vědeckou. Primární důležitost mají dnes zveřejnění mluvená. Nové 

informace nebo poznatky žijí povětšině ve formě rozmnožených materiálů 

z takových shromáždění, přístupných na základě účasti na nich nebo osobních 

styků s autory či účastníky; knižní nebo časopisecké publikace přicházejí 

většinou až v době, kdy výsledky těchto shromáždění jsou v podstatě již 
108 

překonány dalším vývojem. 

Rozdíly mezi mluveným a psaným projevem se zabývají i O. Preu a U. 

Stótzerová109, jejichž přínos lze spatřovat vtom, že se zaměřují na ty 

charakteristické rysy a rozdíly mezi oběma projevy, které mají význam pro 

vyjadřování ve školním prostředí, pro učitele a žáky. Vyzdvihují v tomto 

smyslu se záměrem kladně ovlivnit vyjadřování učitelů následující body: 

— Písemný projev se vyznačuje precizním propracováním celého textu a 

ústní projev oproti tomu jako styl okamžiku, který je ve srovnání 

s písemným improvizovanější a méně vyvážený. 

— V písemném projevu převažuje hypotaxe, která umožňuje vyšší koncentraci 

obsahu na malém prostoru. Obsah je zprostředkován ve větších 

myšlenkových celcích a větná stavba odráží vztahy mezi myšlenkovými 

pochody. Jen zřídka jsou opakována slova a užíváno otázek, zvolání nebo 

frazeologických obratů. Na první pohled se zdají být všechna slova stejně 

důležitá. Podstatné informace jsou jen výjimečně vyzdviženy odlišným 

písmem nebo titulky a odstupňování důležitosti jednotlivých dílčích 

výpovědí musí provést čtenář z kontextu sám. 

— Z hlediska toho, že je záměrem ústního vyjadřovaní podat informace co 

nejpřehledněji a nejsrozumitelněji, převažuje ve větné stavbě parataxe. 

108 Neústupný, J.V. (1969), Důležitost mluvených forem komunikace, Nový orient 10, Praha. 
109 

Preu, Otto/Stótzer,Ursula (1983), Sprecherziehung fůr Studenten pádagogischer Berufe, 
Berlin, s. 164. 
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Obsah sdělení je nesrovnatelně méně koncentrován než v ústním projevu a 

ke stupňování výrazu se hojně užívá opakování slov, otázek či zvolání. 

V ústním projevu se také objevují k zvýšení názornosti frazeologismy a 

idiomatické obraty. Ústní projev nelze na rozdíl od písemného 

nepozorovatelně korigovat. 

— Při ústním projevu je různá výpovědní hodnota jednotlivých slov nebo 

vazeb charakterizována změnou intonace, řečového tempa, pauzami. 

Barvou a silou hlasu je možno přidat výpovědi další význam. Správnému 

porozumění obsahu může napomáhat i mimika a gestika. 

Problematikou vztahu mezi ústním a písemným projevem ve vědeckém 

stylu se zabýval také K. Poenicke110. Ústní projev by měl podle něho být 

formulován spíše v tezích, měl by být strukturován tak, aby vyvolával ve 

skupině diskusi. Na práci písemnou jsou podle něho kladeny zcela jiné nároky: 

Myšlenové postupy a výsledky práce (výzkumu) je třeba prezentovat 

myšlenkově vyváženě, jazyk má být vybroušen a celkově má působit dojmem 

„hotového" produktu. Přednosti obou, písemného a mluveného projevu, lze 

podle Poenicka propojit tak, že v prvním kroku o vlastních úvahách 

předneseme v tezích referát a druhý krok spočívá ve zpracování přednesených 

myšlenek s tím, že zahrneme nosné a podnětné myšlenky z diskuse a 

přidružíme nově získané poznatky s cílem získat základ pro písemnou 

seminární práci. 

Pro naše účely má velký význam si rozdíl mezi písemným a ústním 

projevem uvědomit a začlenit je mezi informace, které student dostává. Během 

tvorby referátů je totiž převáděno téma, které je zpracováno původně jako ústní 

referát do konečné podoby písemného referátu. Rozdíl mezi těmito produkty 

musí být markantní, a to samozřejmě nejen z hlediska užitého kanálu, ale také 

např. stylu nebo větné stavby (viz dále 4.2.2. Produkce textů). 

1 1 0 Poenicke, K. (1988), Wie verfasst man wissenschaftliche Arbeiten, Mannhein, Wien, 
Ziirich. 
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4.6. Monolog a dialog 

V této práci se soustřeďuji, jak bylo v úvodu řečeno, na problematiku 

referátu ve výuce jako monologu. Proto nechávám dialog jako takový stranou. 

Samozřejmě si však plně uvědomuji, že jak při nácviku referátu při hodině 

odborného německého jazyka tak v reálné situaci konferencí či jiných jednání 

po projevu obvykle následuje dialog v podobě diskuse, při které musí účastníci 

mít vypěstovánu značnou jazykovou i intelektuální pohotovost. Z tohoto 

hlediska musím při pojednání o referátu odhlédnout i od toho aspektu, že 

referent při přípravě referátu do jisté míry i s možnými námitkami publika v 

diskurzu počítá a podle toho také formuluje. 

Opírám se také o tezi, která se objevuje v práci Evy Doleželové111 a J. I. 
1 12 r 

Passova , kteří konstatují, že monolog je ve svém celku srovnatelně 

s dialogem komunikativní. Z toho je patrno, že není na závadu zaměřit se při 

analýze studentských referátů jen na monolog - referát - aniž se bere v potaz 

následná reakce na něj (diskuse, ohlas v odborném tisku). Potřebná 

dialogičnost je již obsažena v referátu samém. 

'11 Doleželová, Eva, Mluvený monolog ve vyučování cizím jazykům, in: Cizí jazyky, 5-6, Praha, 
1992-93 
112 Passov, Je.l., Osnovy kommunikativnoj metodiki. Obučenije inojazyčnomu obščeniju. in: 
Russkij jazyk, Moskva, 1989. 
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5. Produktivní jazykové dovednosti 

Při nácviku pisemného a ústního referátu dochází ve výuce k rozvoji 

produktivních jazykových dovedností. Jedná se o pedagogickou činnost, které, 

jak již bylo řečeno, nebyla ještě před nedávným časem v hodinách cizích 

jazyků na neoborových jazykových katedrách věnována dostatečná pozornost. 

Studenti byli cvičeni spíše v dovednostech receptivních, což dokládá názor V. 

Strakové z konce osmdesátých let minulého století: „Nelingvista pracuje 

zpravidla takto: rozumí (částečně nebo relativně uspokojivě) cizojazyčnému 

textu, referát či resumé si však dává do cizího jazyka překládat. Přímá stylizace 

v cizím jazyce vyžaduje již značnou kvalifikaci a delší jazykovou praxi".113 

V současné didaktice cizích jazyků je věnována produktivním jazykovým 

dovednostem naopak větší pozornost, a to ve všech stádiích učení se cizím 

jazykům. Jako příklad předvoje této tendence uveďme práci Z. Peška, která 

byla zaměřena na problematiku rozvoje všech jazykových dovedností na 

nižších stupních škol. Již roku 1964 přichází s názorem, že se žáci mají naučit 

s porozuměním číst nepříliš obtížný původní text, a to i s užitím slovníku, 

rozumět slyšenému projevu a vyjadřovat se ústně a písemně o nejdůležitějších 

otázkách života v rozsahu dané slovní zásoby a mluvnice.114 Proti 

dosavadnímu pojetí je tedy u Peška jednoznačně zdůrazňován úkol naučit žáky 

číst, rozumět slyšenému projevu a vyjadřovat se ústně a písemně. 

Na úskalí výuky, ve které jsou přeceňovány receptivní jazykové 

dovednosti upozorňují M. Kala a M. Benešová. Hlavním z nich je, že při 

převaze zaměření výuky na receptivní dovednosti dochází k podcenění 

významu stránky formální a přecenění obsahu.115 

" 3 Straková, V., Referujeme rusky. Příručka ruského jazyka odborného vyjadřování. Praha 
1989, s. 9. 
114 Pešek, Z. (1964), Didaktika, Praha, s. 46. 
115 Kala , M./ Benešová, M. (1989), Písemný a mluvený projev žáků základní školy, Praha, s. 
13 - 14. 
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Vztahy mezi jednotlivými dovednostmi se zabýval dále J. Veselý"6, 

který upozornil na to, že je třeba jednotlivé jazykové dovednosti - mluvení, 

poslech, čtení a písemný projev - chápat v jejich vzájemných souvislostech. 

Znamená to mimo jiné, že rozvíjení jedné dovednosti do určité míry přispívá 

k rozvoji dovedností ostatních. Výcvik v hovoru má příznivý vliv také na čtení 

a písemné vyjadřování. Na druhé straně praxe ve čtení a psaní jistou měrou 

podporuje rozvoj dovednosti ústního vyjadřování. 

F. Kainz117 upozorňuje ovšem i na to, že k rozvoji produktivních 

dovedností nemusí docházet u jednoho jedince rovnoměrně. Jako příklad uvádí 

případ mnohých vzdělaných lidí, kteří se velmi dobře vyjadřují písemně, ale 

selhávají jako řečníci. Projevuje se zde totiž řečová inhibice. Jedinec se bojí 

udělat chybu, těžko se odpoutává od mateřštiny a jen zvolna se učí 

samostatnému projevu v cizím jazyce.118 

L. Ries"9 vytvořil model osvojování produktivní řečové činnosti, který 

obsahuje sedm úrovní: 1. pohnutku, 2. paraverbální a neverbální úroveň, 3. 

úroveň stylově textovou, 4. úroveň sémantickou, 5. gramatickou, 6. fonetickou 

a 7. graficko ortografickou. Uvádí, že pokud učící se subjekt již ovládl 

komunikativní situaci v mateřském jazyce, dochází na všech sedmi úrovních 

k přenosu, transferu z mateřského jazyka, a to jednak ke kladnému a jednak 

k zápornému. S obojím je nutno počítat při rozhodování o způsobech a 

metodách vyučování. Protože se výuky jazyků na neoborových jazykových 

katedrách účastní posluchači, kteří již mají zkušenosti s produkcí textů z hodin 

slohu na střední škole, dochází v našem výzkumu k potvrzení tohoto Riesova 

poznatku, a to především při srovnání odpovědí studentů v dotaznících 

týkajících se předchozího poučení o úrovni individuálního stylu a úspěšnosti 

při produkci referátu na vysoké škole. 

116 Veselý, J. (1984/1985), Kpsychologické stránce ústního projevu v cizím jazyce, in: Cizí 
jazyky ve škole, 6, roč. XXVIII, Praha. 
117 Kainz, F. (1956), Psychologie der Sprache, IV, in: Spezielle Sprachpsychologie 5, 
Stuttgart. 
118 Veselý, J. (1984/1985), Kpsychologické stránce ústního projevu v cizím jazyce, in: Cizí 
jazyky ve škole, 6, roč. XXVIII, Praha. 
"Q Ries, L. (1989), Vyučování jako komunikace. Součinnost a hra., Ostrava, s. 57 - 59. 
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Závěrem je možno konstatovat, že tendence k rozvoji produktivních 

jazykových dovedností je dnes silnější na většině pracovišť, kde se vyučují 

cizí jazyky, a je již znatelná i na neoborových jazykových katedrách vysokých 

škol. Tento posun je velmi užitečný jak pro studentovu budoucí praxi, tak 

z hlediska samotného vyučovacího procesu, neboť umožňuje aktivní práci 

s jazykovými prostředky, což má dobrý vliv na jejich fixování a pohotové 

užívání. Dále je tím také rozvíjeno myšlení v cizím jazyce, protože 

stylizováním, přestylizováváním, užíváním sekundární literatury a korekturami 

student mimo jiné zvažuje různé varianty vyjádření a mateřský jazyk, případně 

překlad do mateřského jazyka, ustupuje do pozadí. 

S ohledem na shora uvedené názory je třeba připomenout, že při nácviku 

produktivních jazykových dovedností je třeba mít stále na zřeteli vliv 

receptivních dovedností. Učitel má proto na neoborové katedře jazyků usilovat 

o to, aby se písemný i ústní projev studentů rozvíjel vždy v souvislosti s četbou 

odborné literatury a poslechem odborných textů (referátů, diskusních 

příspěvků, atd.). 

Studentů českých vysokých škol se často týká také zmíněný problém 

řečové inhibice, a proto je třeba se zamýšlet nad tím, jak ji překonávat. 

Problém souvisí bezesporu s otázkou hodnocení a taktnosti učitele při 

upozorňování na jazykové chyby a další nedostatky. Způsob, který je pro 

hodnocení zvolen, může budoucímu studentovu písemnému nebo ústnímu 

projevu pomoci, ale také uškodit. Zde má osobnost učitele stěžejní význam. 

Učitel by se měl snažit vyzdvihnout kromě nedostatků i klady proneseného 

referátu. Měl by být rádcem, partnerem studenta a ohodnocení referátu by 

nemělo být ani v nejmenším předstupněm hodnocení v rámci nadcházející 

zkoušky. 
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5.1. Rétorika 

5.1.1. Rétorika obecně 

Při nácviku ústního a písemného referátu je třeba brát v potaz jak 

řečnický styl, kterým J. Mistrík rozumí verbální složku konkrétně 

přednášených živých řečí, tak řečnicky projev, který je definován jako 
1 v 

komunikační akt v jisté situaci a konrétním prostředí. Řečnický styl je 

chápán jako styl veřejného rozhovoru dvou kvantitativně nesymetrických 

„osob" (jedince a kolektivu), z kterých se jazykově realizuje jen první z nich: 

hovoří jednotlivec ke kolektivu. Adresát je známý, je přítomný, může 

v průběhu hovoru dost výrazně naznačovat svůj postoj, přerušovat a ovlivňovat 

způsob i obsah projevu řečníka. Bez ohledu na to, do jaké míry je takovýto 

projev jednostranný, je to projev veřejný, ve kterém se předpokládá využití 

prostředků, které jsou typické pro veřejný styk. Při výběru lexikálních 

prostředků je nutno dbát na to, aby byly všeobecně srozumitelné a aby 

nevyvolávaly falešné asociace. Také u gramatických prostředků se dává 

přednost jednoznačným prostředkům. Podstatným charakteristickým rysem 

řečnického stylu je jeho ústnost. Řečnický výraz však obsahuje vždy - i když 

v různém míře zastoupení - kromě složky verbální a akustické také složku 

vizuální. Mimojazykový vyjadřovací aparát někdy umožňuje nebo žádá 

vypuštění některých verbálních prvků. Ústnost projevu bývá spolu 

s přítomností adresáta příčinou toho, že v řečnickém stylu se nemusí tolik 

explikovat verbálními prostředky jako v ostatních stylech - mnoho lze naznačit 

gestem, intonací, mnohé vyplývá z presupozice. To má značný vliv zejména na 

syntaktické konstrukce, které jsou chudší o gramatizující prostředky nebo o ty 

prostředky, které utvářejí kontext - deiktika, východiskové části výpovědi a 

podobně. 

120 Mistík, J. (1989), Stylistika, Bratislava 1989, s. 478 - 479. 
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Teoretického poučení z oblasti rétoriky a zejména praktických 

řečnických cvičení by se mělo během studia dostat všem budoucím vědcům a 

učitelům. Je škoda, že se praktické rétorice - výuce v řečnictví - nevěnuje 

dostatečná pozornost ani na katedrách českého jazyka, ani tlumočnictví na UK 

PedF ani UK FF. Řečnictví se prakticky soustavněji věnují pouze teologické 

fakulty. 

5.1.2. Didaktika nácviku ústního projevu 

Zásadním předpokladem mé práce je, že úroveň mluveného projevu 

studentů lze ovlivnit, kultivovat. Existují totiž i opačné názory166 založené na 

obavách, že jej lze oblivnit jen těžko. 

Z našeho výzkumu vyplývá, že lze vést žáky a studenty k tomu, aby 

tvořili myšlenkově jasný projev, a to dokonce v cizím jazyce, obsahově 

přehledné věty odpovídající svou strukturou německému obornému stylu a 

obsahující logicky související součásti a aby uspořádávali své myšlenky tak, 

aby jim posluchač či čtenář bez problémů rozuměl. Mnohé studenty lze 

vhodným vedením stimulovat i k vytvoření poutavého projevu. 

Před započetím nácviku referátu lze počítat minimálně se slohovým 

výcvikem, kterým prošel každý ze studentů na základní a střední škole a dále 

s určitou zkušeností s pronášením referátů v seminářích vlastního studovaného 

oboru. Zkušenost se slohovými útvary a stylizováním však nelze omezovat 

pouze na slohovou výuku ve školách kteréhokoli typu. Student také 

napodobuje verbální komunikaci osob ze svého okolí (např. přednášejících 

učitelů daného oboru nebo učitelů cizího jazyka)167. 

Proto by se měl učitel cizího jazyka maximálně snažit o kultivovaný 

projev a při nácviku poslechu odborného textu s porozuměním vybírat ukázky, 

kde se mluvčí mohou stát modelovými postavami pro studentův budoucí 

projev. I v případě, že učitel vybere pro analýzu textu nahrávku, ze které by 

166 Preu, 0./Stotzerová,U. (1983), Sprecherziehung fůr Studenten pádagogischer Berufe. 
Berlin, s. 165. 
167 Vybíral, Z. (2000), Psychologie lidské komunikace, Praha, s. 76. 
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mělo být patrno, čeho se má řečník vystříhat, měl by mít na paměti, že 

pozitivní vzory by měly při výuce jednoznačně převládat. 

5.1.3. Rétorika vědeckého vyjadřování 

Různými pohledy na postavení umění řečnictví v oblasti odborného stylu 

se zabývá ve své práci kolektiv autorů S. Čmejrková, F. Daneš a J. Světlá. 121 

Připomínají, že rétorika byla považována po dlouhé období za neslučitelnou 

s vědeckou prací, s čímž vyjadřují nesouhlas, a také uvádějí, že se dříve 

předpokládalo, že autor svůj projev neovlivňuje jinak, než svým racionálním 

úsudkem. Na rovině diskursu přispělo toto pojetí vědeckého jazyka 

k předpokladu uniformního stylu vědeckého vyjadřování, které nerespektovalo 

rozdíly mezi jednotlivými jazykovými, kulturními a etnickými oblastmi. 

Přesvědčení o uniformitě vědeckého stylu bylo silně narušeno, ne-li vyvráceno, 

vývojem moderní textové lingvistiky, analýzy diskursu a kontrastivní rétoriky. 

Na vědecké texty se začalo pohlížet jako na sociální činy a aktivity, které jsou 

ve vzájemném vztahu a působení s aktivitami a texty jinými, s nimiž vytvářejí 

vědecký diskurs. 

V německy mluvících oblastech se na vědeckém poli vyskytují dva druhy 

odborných jazykových projevů, a to jak projev neutrálního „těžkého 

vědeckého" stylu, tak referáty stylu, kterým je po vzoru některých amerických 

vědců téma prezentováno zábavnou, živou formou. Referent se obrací 

k posluchačům s otázkami, které mají vzbudit jeho pozornost o problematiku, 

vstupuje se nimi během projevu do hovoru, pracuje dále s jejich názory, apod. 

Problematikou, kterou se chci (v kolektivu s pracovníky jazykových 

neoborových kateder v Německu a Rakousku) v nejbližší době intenzivněji 

zabývat, je zastoupení obou jmenovaných stylů řečnických projevů na 

současných konferencích, sympóziích a odborných seminářích na německých a 

rakouských univerzitách. Zdá se, že užití stylu přísně vědeckého nebo živou 

formou závisí na tradicích jenotlivých univerzit nebo na zvyklostech 

121 Čmejrková, Světla / Daneš, František / Světlá, Jindra, Jak napsat odborný text, Praha 
1999, s. 20. 
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jednotlivých oborů, případně je vázáno na individuální zvyklosti vědců. Je tedy 

třeba provést výzkum, který by celkovou situaci vyhodnotil tak, aby mohl 

vzniknout materiál, kde by se učitelé, studenti a odborní pracovníci mohli 

kdykoli informovat o tom, který styl je na které univerzitě (případně 

v jazykové oblasti) obvyklejší. 

5.1.4. Pomůcky při ústní prezentaci 

Sledujeme-li reálnou situaci na konferencích a odborných seminářích 

v České republice i v zahraničí (německy mluvící země nevyjímaje), je patrné, 

že jsou velmi často přednášející vybaveni technickými a jinými pomůckami, 

které jim pomáhají prezentovat publiku jejich téma. Tyto pomůcky představují 

vizuální (grafy, obrázky, fotografiemi, tabulkami, přehledy důležitých bodů, 

příklady), případně akustický (nahrávky na CD, DVD, videu) doprovod slov. 

K nej frekventovanějším z nich patří v současné době handout (teze), zpětný 

projektor a multimediální „powerpointová" prezentace. 

5.1.4.1. Teze (handout) 

Především starší vědci pro přehled nejvýraznějších bodů užívají názvu 

teze, ale v současnosti se rozšířil název handout. Jedná se o materiál, který mají 

k dispozici v nakopírované podobě všichni posluchači, a na něm najdou buď 

body, kterých se referent drží a které slouží k lepší orientaci posluchačů 

v projevu, nebo se jedná o seznam příkladů a dokladů, které výklad ozřejmují. 

Ve vyučovací situaci studenti obvykle volí handout obsahující hlavní 

body referátu, případně klíčová slova. Někteří studenti připojí cizojazyčné 

výrazy s českým ekvialentem u slov nebo obratů, u kterých předpokládají, že 

by jejich neporozumění ztížilo či znemožnilo sledování prezentace. Výhodou 

této pomůcky je, že si ji posluchači mohou ponechat a lépe si obsah 

vyslechnutého referátu a referentovy názory v průběhu dalších jednání 

konference (případně po ní) vybaví. 
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5.1.4.2. Zpětný projektor (overhaedprojektor) 

Pomocí zpětného projektoru jsou zobrazovány buď základní body 

referátu, čímž je posluchačům ulehčena orientace v referátu, nebo je 

projektován graf či příklady dokládající referentova tvrzení. 

V reálné situaci dochází mnohdy k tomu, že je projektor užit nadbytečně. 

Referent totiž ne vždy odhadne vhodnou grafickou podobu projektovaného 

textu nebo zvolí mnoho nepřehledných údajů, ve kterých se posluchači 

neorientují a tudíž projekci nesledují. Zobrazení jsou mnohdy neostrá nebo 

může dojem z projekce rušit absence vhodné projekční plochy. 

Ve vyučovací situaci k těmto negativům přistupuje dále ten problém, že 

mnohé posluchárny na českých vysokých školách projektorem a plátnem vůbec 

vybaveny nejsou, a tudíž je nelze používat. Přesto by bylo záhodno, aby se, 

pokud je to jen trochu možné, studenti naučili se zpětných projektorem a 

fóliemi, na které je třeba při přípravě text nakopírovat, pracovat. Důvodem je 

mimo jiné i to, že se práce s technickými pomůckami během prezentací stala 

velkou módou a do určité míry se na konferencích v současné době očekává. 

Referát tím může získat na přitažlivosti a ačkoli sama nejsem stoupenkyní 

někdy samoúčelného projektování některých materiálů, zůstává faktem, že ani 

na referenta samotného nepůsobí psychicky dobře, že on sám se od ostatních 

referentů odlišuje tím, že projekci připravenou nemá a cítí se tak nedostatečně 

připraven. Lze také očekávat, že se referenti naučí lépe tohoto média využívat a 

že také časem stoupne technická kvalita této pomůcky. 

5.1.4.3. Multimediální „powerpointová" prezentace 

Multimediální powerpoinotvá prezentace výsledků bádání (tabulky, 

grafy, příklady, obrazová dokumentace, diagramy) je velmi efektivním a 

efektním doplňkem referátu, který, je-li účelně užita, poslouží velmi dobře ke 

zvýšení názornosti řečeného. „Powerpointovou" prezentaci je však třeba si 

umět připravit (to většina studentů dobře zvládá) a dále je nutno mít osvojeno 

bezproblémové zacházení s počítačem tak, aby projekce plynule provázela 
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výklad. Tuto synchronizaci by bylo třeba při referátu ve vyučovací situaci 

cvičit, a to tím spíše, že by takováto práce studenty, kteří s médii rádi pracují, 

i k cizojazyčnému vyjadřování motivovala. Tento záměr ovšem znemožňuje to, 

že v mnohých učebnách, kde výuka probíhá, není k dispozici potřebná sestava 

zařízení, a v případě, že se technika na pracovišti nachází, vyvstává problém 

s časovou náročností pro její nastavení. Počítač je obvykle zabudován 

v zamčeném stole, plátno svinuto, není zcela jednoduché zapojit projektor, atd. 

V desetiminutové přestávce mezi vyučovacími hodinami je nemožné celé 

nastavení stihnout a při malém počtu hodin cizího jazyka, kde nácvik referátu 

nebývá zdaleka jedinou náplní, nelze část doby věnovat přípravě doprovodných 

zařízení. V případě, že zařízení během výuky připravuje pouze referent, působí 

jeho činnost velmi rušivě, mají-li se ostatní studenti věnovat jiné jazykové 

aktivitě. 

Přesto je ovšem třeba apelovat na učitele cizích jazyků v tom smyslu, 

aby, je-li možno s „powerpointovou" prezentací pracovat, studentům umožnili 

si takovouto prezentaci vyzkoušet, protože se stává na konferencích zcela 

běžnou záležitostí. Referát nepodpořený projekcí totiž bohužel (mnohdy 

neoprávněně) vrhá u některých posluchačů stín podezření, že se u tohoto autora 

nejedná o zcela fundovaného moderního odborníka. 

5.2. Psaní 

Úvodem této kapitoly je třeba upozornit na to, že psaní odborných textů 

může studentům na německy mluvících univerzitách působit velké problémy. 

Jak vyplývá z řady prací, je psaní seminárních prací i pro studenty s německým 

mateřským jazykem častou příčinou přerušení nebo nedokončení studia122. 

Nejedná se tedy pouze o problém studentů z České republiky. 

122 srov. např.: Werder, L.v. (1992), Kreatives Schreiben in der Wissenschaft, Berlin. 
Mohrová, I. (2002), Schreiben im Kontext einerfremden Wissenschaftskultur, 

Wien. 
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5.2.1. Psaní jako pojem 

V češtině termínem psaní tradičně rozumíme písemné zaznamenávání123, 

zatímco v pojetí anglosaském je skutečnost označovaná termínem psaní 

(writing) mnohem širší a to, co míníme českým slovem, představuje 

nejelementárnější úroveň tohoto procesu nebo snad jen nutný předpoklad. 

Psaní v anglosaském pojetí je způsobem řešení problémů, při němž se pisatel 

vypořádává s dvojím úkolem: s generováním myšlenek v jazyce a 

uspořádáváním těchto myšlenek do psané struktury vyhovující potřebám 

čtenáře a záměrům autora. 124 

Závažnou otázkou je, za jakým účelem se vlastně učíme stylizovat texty 

a zda jde při psaní v první řadě o produkt sám či o proces psaní. Bernd Kast125 

uvádí velmi závažný důvod, proč učit žáky a studenty při výuce psát. Tento 

důvod souvisí s psaním jako procesem. Psaní je totiž úzce spjato s vývojem 

myšlení a s principy uspořádávání vyslechnutých nebo přečtených informací. 

Psaní totiž pomáhá autorovi uspořádat a strukturovat nesystematické a 

„chaotické" myšlenky. Umožňuje nejen sdělovat již známé skutečnosti, nýbrž 

také objevovat nové poznatky. 

Při výuce cizího jazyka k tomu přistupuje přínos v podobě vývoje 

myšlení v cizím jazyce a uspořádávání myšlenek za pomocí cizojazyčných 

výrazů. Tomuto procesu je možno připsat minimálně stejnou závažnost jako 

samotnému hotovému napsanému textu. Bohužel je tento proces statisticky 

velmi těžko vyhodnotitelný, a tudíž jsem pro svůj výzkum musela užít pouze 

výsledných studentských textů. 

Učitel cizího jazyka by ale měl i tento aspekt při volbě metod ve své 

výuce zohlednit. Například tak, že nebude požadovat od studentů ihned hotový 

text referátu k odevzdání, nýbrž že bude průběžně sledovat studentův přístup 

k zpracovávané problematice a bude ochoten s autorem i celou skupinou 

123 Slovník spisovné češtiny (1994), Praha. 
124 Hamp-Lyons, L./ Heasley, B. (1987), Study IVriting. A Course in Written English for 
Academie and Professional Purposes, Cambridge, s. 132. 
125 Kast, B. (1999), Fertigkeit Schreiben, Munchen. 
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prodiskutovávat dílčí výsledky, posloupnost jednotlivých sdělení, volbu 

konektorů, apod. Takto je možno vést studenta k rozvahám o komplexní 

jazykové problematice konkrétního referátu. Z hlediska přístupu učitele lze 

tímto eliminovat způsob korigování zaměřené převážně na nedostatky z oblasti 

morfologie a slovosledu, jak tomu v praxi mnohdy bývá. 

1 Jí* 
5.2.2. Psaní kreativní a psaní řízené 

Z didaktického hlediska bývá diskutováno, kam v celém systému rozvoje 

písemných schopností v rámci odborného jazyka zařadit tzv. volné kreativní 

psaní (něm. freies Schreiben), a zda je vůbec u neoborových studentů do výuky 

zařazovat nebo se soustředit na řízený vědecký styl. Dá se předpokládat, že 

volné psaní rozvíjí vyjadřovací schopnosti a může být podkladem pro dobré 

zvládnutí různých slohových útvarů. Zda je však podmínkou, to zůstává 
127 • 

otázkou. Je možné zvážit i otázku, zda není jednodušší pro studenta bez 

určitých literárních vloh začít s nácvikem útvarů, pro které existuje předloha. 

Dalším problémem ovšem je, do jaké míry je vědecké psaní „řízené" a do 

jaké „kreativní". V poslední době vznikají i na vysokých školách (jako např. na 

univerzitě ve Vídni) publikace navrhující velmi zajímavé způsoby pro volné 
198 

psaní, jako např. práce R. Faistauerové , v níž autorka navrhuje jako první 

krok diskusi studentů na dané téma či k obrázku a poté ke kolektivnímu 

napsání slohové práce. 

Kreativní psaní je považováno za novou metodu i ve výuce vědeckého 

psaní. Univerzit, kde se v Německu učí kreativnímu psaní za posledních deset 

let přibylo129 stejně tak jako v USA, kde se vědecké psaní stalo součástí většiny 

126 V literatuře se setkáváme s dalšími pojmy pro vyjádření odlišnosti od psaní kreativního, 
jako např. funkční, věcné, direktivní psaní aj. 
127 srov. např. Feilke, H. /Portmann, P. R. (1996), Schreiben im Umbruch. Schreiben und schulisches 
Schreiben. Stuttgart. 
Ludwig, O. (1996), Voní diktierenden zum schreibenden Autor, in: Feilke, H. /Portmann, P. 
R. (1996), Schreiben im Umbruch. Schreiben und schulisches Schreiben. Stuttgart. 
128 Faistauerová, R. (1997), Wir miissen zusammen schreiben, Wien - Innsbruck. 
129 Rau, R.A. (1988), Kreatives Schreiben an Hochschulen, Tubingen. 

Werder, L.v. (1990), Lehrbuch des kreativen Schreibens, Berlin. 
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studijních programů130. Jako důvod je uváděno nejen to, že je třeba z hlediska 

výsledků vlastních výzkumů užitečné umět stylizovat druhy textů, v nichž je 

možno je prezentovat, ale také to, že pomocí psaní se člověk stává badatelem. 

Pomocí kreativního psaní se podle autorů uvedených publikací tříbí nejen 

písemný styl v mateřštině, ale i v cizích jazycích, ale je s ním svázáno i 

předčítání v semináři, diskutování, revidování za pomocí kolektivu. Psaním se 

třídí myšlenky, vyjasňují se pocity, vědecké myšlenky se stávají součástí 

jazykových a výrazových vzorů. Věda se stává psaním praktickou dovedností 

všedního dne a mnoho praktických dovedností získává kreativním psaním 

logický a komunikativní obsah. Psaní má velký význam i pro motivaci, neboť 

studenty daleko více zajímají témata, o kterých již v minulosti něco napsali 

nebo na jejichž písemném zpracování se ativně účastnili než náhodně zadaná 

témata. 

Osvojení kompetence vědeckého psaní za pomoci kreativního psaní má 

být prováděno v následujících fázích131: 

I. Inspirace (napsání hrubého konceptu) 

II. Inkubace (orientace v tématu, prohloubení osobního 

vztahu k tématu) 

III. Iluminace (vývoj diferencovaného konceptu) 

IV. Verifikace (přepracování vědeckého textu, emoce a 

racionální kritika textu se vyrovnávají). 

Je třeba ale upozornit na to, že neexistuje shoda mezi všemi 

lingvodidaktiky a jazykovědci, zda se u vědeckého stylu (konkrétně i u psaní 

referátu) jedná o psaní řízené nebo kreativní. Z výše uvedeného vyplývá 

značný příklon k vědeckému psaní jako kreativnímu psaní, ale např. M. 

Breddin považuje referát, protože má danou formu, za psaní normované 

130 Martin, N. (1979), Writing and Learning across the Curriculum, New York. 
Maimon, E., Writing and Learning in the Arts and Sciens, Boston 1981. 

131 Werder , L.v. (1992), Kreatives Schreiben in der Wissenschaft, Berlin s.14. 
132 Michael.Bieddin@3b-infotainment.de 

mailto:Michael.Bieddin@3b-infotainment.de
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(normiertes Schreiben) a za kreativní slohové útvary považuje ty, u nichž autor 

může volit nejen obsah, ale také formu, naprosto všechny výrazy, apod. 

Podle mého názoru je jistě referát do značné míry slohový útvar, kde je 

třeba mnohé formální složky dodržet (z toho také plyne fakt, že student je 

seznamován s formulacemi užívanými v úvodu, závěru, v resumé práce, atd.), 

ale není možno k psaní referátu přistupovat bez značné dávky kreativity. Ve 

výuce je jednodušší a jednoznačnější pracovat s jeho normativními složkami 

referátu, a to také proto, že s nimi po určitém úsilí mohou pracovat všichni 

účastníci kurzu. Kreativní psaní se nacvičuje mnohem obtížněji a je závislé na 

mnoha okolnostech souvisejících především se studentovou osobností. 

5.2.3. Didaktika nácviku psaní 

5.2.3.1. Tři směry ve výuce dovednosti psaní 

Teoretický přehled o způsobech, kterými je v současnosti psaní 
• 1 

vyučováno, přináší Bernt Kast . Ve výuce dovednosti psaní v hodinách cizích 

jazyků je možno rozlišit tři nej významnější vývojové linie: 1. direktivní směr, 

2. textově lingvistický směr, 3. směr orientovaný na proces.134 V případě 

direktivního směru se jedná se o způsob výuky psaní, kdy je proces řízen 

z velké části prostřednictvím pokynů učitele. V jeho rámci je nacvičováno 

reproduktivní psaní (reprodukce podle předlohy), reproduktivně-produktivní 

psaní (reprodukce s možností volby variant) a dále volné psaní. Zastánci 

textově lingvistického směru135 vycházejí z rozdílu mezi textem a volně 

řazenými větami, pro ně je určující, komu je text určen, za jakým účelem byl 

napsán, které způsoby argumentace jsou užity, kterými jazykovými prostředky 

a jak jsou jednotlivé myšlenky spolu logicky propojeny. Textově orientovaný 

směr odmítá psaní textu jako výsledku řady cvičení týkajících se izolovaných 

133 Kast, Bernd, Fertigkeit Schreiben, Goethe-Institut Miinchen, 1999. 
134 Portmann, P. (1989), Schreiben und Lernen, Grundlagen der fremdsprachlichen 
Schreibdidaktik, Reihe: Germanistische Linguistik, 122, Tubingen. 

135 Pincasová, Anita (1982), Teaching English Writing, London. 
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textových struktur a důraz je kladen přípravu a rozplánování připravovaného 

textu a na jeho redigování, při kterém je žádoucí několikeré přeformulovávání 

a přepracovávání. Odmítáno je také sankcionování chyb. Směr orientovaný na 

proces nepovažuje za cíl hotový text sám, ale cílem je užitečný proces, při 

kterém text vzniká, kdy autor třídí své myšlenky a na tomto základě dospívá 

k novým a novým názorům, závěrům a podnětům. 

V cizojazyčné výuce na vysoké škole mají být podle mého názoru 

zastoupeny všechny směry, a to rovnoměrně v kurzu forem odborného 

jazykového vyjadřování i v kurzech pro začátečníky, středně a mírně 

pokoročilé. Výběr cvičení odpovídajících principům jednotlivých jmenovaných 

směrů závisí na učiteli, který musí na počátku každého semestru citlivě 

reagovat na potřeby konkrétní skupiny posluchačů tak, aby byla cvičení 

zařazena efektivně. 

5.2.3.2. Cvičení dovednosti psaní136 

Kastova publikace sice není primárně určena pro vysokou školu, ale řadu 

metodických postupů lze užít modifikovaně i pro účely nácviku psaného 

referátu. Ve cvičeních by měl student zdokonalovat svou komunikativně-

pragmatickou a kreativní kompetenci a dále aktivizovat kompetenci, kterou 

nazývá Kast „bewusst machende Kompetenz". Žák si má uvědomit, co, proč a 

jak píše nebo má psát. 

Kast představuje nejprve cvičení vhodná pro přípravu samotného psaní. 

Zde ještě nedochází k tvoření textů, ale celý proces textové produkce je 

předpřipravován. Z těchto cvičení je patrno, jak důležité je předem zpracovat 

danou slovní zásobu, aktivizovat předchozí znalosti k tématu a věnovat 

patřičnou pozornost pravopisu. Autor doporučuje a vysvětluje práci s úkoly 

jako např. vypracovávání slovních polí k určitému tématu, cvičení na 

kombinaci slov za pomoci doplňování různých výrazů do vět, do tabulek, 

přiřazování vhodných slov k obrázkům a fotografiím. Zvláštní pozornost je 

136 podle Kast, B. (1999), Fertigkeit Schreiben, 2. kapitola, Miinchen. 
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věnována výkladu práce s asociogramy, dále tzv. bouři myšlenek 

(brainstorming). Jako další krok v „brainstormingu" následuje vypracování 

struktury těchto výrazů pomocí výrazů nadřazených a podřazených, což 

posléze poslouží jako základ pro tvořený text. Dále autor v přípravné fázi 

doporučuje práci s mapou myšlenek (mind-map), což znamená zapisování 

myšlenek a klíčových výrazů k danému tématu, a to tak, že výraz, který stojí 

v centru jako těžiště tématu, je psán uprostřed a z něho vycházejí „větve", 

označující hlavní aspekty, a z nich vycházejí „větvičky", které tvoří podřazená 

hlediska vztahující se k tématu. 

Cvičení dalšího stupně nazývá autor výstavbová cvičení, která slouží k 

nácviku tvoření vět z jednotlivých slov. Tato cvičení mají velký význam pro 

správné členění textu na téma a réma. Autor navrhuje jako cvičení např. tzv. 

schůdkový model, kde si studenti k textu rýsují "schůdky" od jednoho tématu k 

rématu a od dalšího tématu dále, aby se jim ozřejmila výstavba textu. Dále je v 

této fázi důležitá práce se spojovacími výrazy - konektory. Zde doporučuje 

autor celý rejstřík úkolů od jednodušších doplňovacích cvičení po spojování 

jednotlivých vět, které buď mají již určeno pořadí nebo jsou psány na 

kartičkách a žáci musejí věty seřadit a užít vhodné konektory. 

Dříve než je možno přistoupil k nácviku samotného tvoření textů, 

doporučuje Kast uvést žákům dostatečné množství příkladů textů, které jim 

mohou sloužit jako vzor. Opírá se zde o Krashenovu hypotézu imputu137, a to 

v tom smyslu, že textová kompetence (kompetenci psaní) je získávána 

obzvláště čtením, neboť právě při něm se ozřejmují znalosti typu: co je text, 

jak bývá psaný text vystavěn, jak je možno učinit text zajímavějším, atd. 

Kast také upozorňuje na nutnost nacvičit se studenty schopnost korektury 

textu. Toto je aspekt, který ve slohové výuce obecně na školách v České 

republice chybí. Obvyklý je totiž následující postup: Žáci či studenti napíší text 

(slohovou práci), odevzdají jej a učitel opraví chyby, oznámkuje a žák či 

student napíše opravu. B. Kast upozorňuje na to, že je třeba dát autorům textu 

137 Krashen, S. (1985), The input hypothesis, London. 
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(byť učícím se) čas mezi časovým obdobím, kdy byl text napsán a chvílí, kdy 

se student k textu vrací a s odstupem sám hodnotí a provádí korekturu. Kast 
1 

dokonce doporučuje několik takových korektur za sebou. R. Faistauerová 

uvádí možnosti, jak text nenásilně, bez emocí a v tvůrčí atmosféře korigovat a 

po stylistické stránce vylepšovat ve skupině studentů. Stejně pozitivní 

zkušenost s podobným způsobem slohového výcviku ve skupině učinil i B. 
11Q • 

Schneuwly. Podle něho lze využít toho, že žáci mají všeobecně lepší 

schopnost posuzovat texty svých spolužáků než své vlastní. Ve skupině je totiž 

možno konfrontovat a diskutovat různé úhly pohledu na danou problematiku a 

také kritéria, která považují studenti pro hodnocení textu za nejprůkaznější. Za 

nejvýhodnější a nej efektivnější považuje Schneuwly práci ve dvojicích či 

trojicích. 
5.2.4. Vědecké psaní 

Vědecké psaní se stalo v poslední době námětem mnoha článků a studií, 

kde je na tuto problematiku nahlíženo z různých úhlů. K. Ehlich označuje 

pojmem všední - běžný vědecký jazyk (alltágliche Wissenschaftssprache) 

všechny jazykové prostředky, které jazykově vyjadřují činnost a duševní 

pochody při vědeckém bádání a formulování výsledků, za hojného užívání 
, o 140 

terminu. 

Pro nácvik produkce vědeckého jazyka při výuce němčiny jako cizího 

jazyka - jsou zajímavé také následující myšlenky z prací O. Kruseho, H. 

Kretzenbachera a S. Sachtleberové. O. Kruše141 upozorňuje na to, že z 

138 Faistauerová, R (1997), Wir miissen zusammen schreiben! Kooperatives Schreiben im 
fremdsprachlichen Deutschunterricht. Innsbruck/Wien. 
139 Schneuwly, B (1996), Der Nutzen psychologischer Schreibforschung fiir die Didaktik des 
Schreibens, in: Feilke, H. /Portmann, P.R., Schreiben im Umbruch. Schreiben und 
schulisches Schreiben. Stuttgart. 

140 Ehlich, K. (1993), Deutsch als Wissenschaftssprache, in: Jahrbuch Deutsch als 
Fremdsprache, 19, Miinchen, s. 19 - 42. 
141 Kruše, O. (1997), Wissenschaftliche Textproduktion und Schreibdidaktik. Schreibprobleme 
sind nicht nur einfach probleme der Studierenden; sie sind auch Probleme der Wissenschaft 
selbst, in: Jakobs E-M. / Knorr, D., Schreiben in den Wissenschaften, Frankfurt a.M. et al., s. 
150. 
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interkulturního hlediska je nahlíženo na německý vědecký jazyk převážně 

negativně, neboť se vyznačuje záměrným překomplikováním jazykového 

vyjadřování. Podle H. Kretzenbachera142 není mnohý německý vědecký text 

pro zahraniční studenty dobře „čitelný" a tudíž nemůže sloužit jako vzor pro 

jejich vlastní produkci. To odůvodňuje S. Sachtleberová záměrně 

komplikovaným „květnatým" stylem jednotlivých autorů a dále velkou 

frekvencí nominálních vazeb a pasivních konstrukcí, omezeným užíváním 

osobních zájmen, genitivních řad a komplexní větnou stavbou, užíváním 

futura, malým množstvím adjektiv a neosobním vyjadřováním vlastního 

názoru.143 Tím Sachtleberová dokládá předpoklad, ze kterého ve své práci 

vycházím, a to že pro mluvčího nebo pisatele nestačí osvojení příslušné 

terminologie, nýbrž je třeba si osvojit vědecký diskurs a jeho strutury 

v souvislosti mezi vědou a jazykem. 

I podle některých dalších jazykovědců a didaktiků není možné dokonale 

napodobit vědecký styl, který je obvyklý v německy mluvících zemích. 

Například Portmann-Tselikas144 doporučuje, aby si každý studující našel svůj 

vlastní jazykový styl, který odpovídá jeho myšlení, a ten ve svém vědeckém 

projevu užíval. M. Heidegger145 s ním zčásti souhlasí, ovšem, od vědeckého 

textu očekává, že autor zachová určitá pravidla a konvence jeho produkce. 

Shodný názor lze najít i u O. Kruseho146, který navíc zdůrazňuje, že problém 

s odborným psaním není zdaleka jen problémem studentů, ale že se jedná o 

problém samotné vědy. Protože vědecký text zpracovává stávající vědění 

určitého oboru a dále je rozvíjí, musejí podle něho autoři brát v potaz obvyklý 

styl literatury v dané oblasti a ten by se měl originálně a aktuálně obohacovat. 

142 Kretzenbacher, H. (1994), Wie durchsichtig ist die Sprache der Wissenschaften? In: 
Kretzenbacher, H.L./ Weinrich, H., Linguistik der Wissenschaftssprache, Berlin, s. 15-39. 
143 Sachtleberová, S. (1993), Die Organisation wissenschaftlicher Texte. Eine kontrastive 
Analyse, Frankfurt a.M. 
144 Portmann-Tselikas, P. (2001), Schreibschwierigkeiten, Textompetenz, Spracherwerb. 
Beobachtungen zum Lernen in derzweiten Sprache, in: Deutsch als Fremdsprache, 38 , , s. 2-
13. 
145 např. Heidegger, M. (1951), Was ist Metaphysik?, Frankfurt a.M., s. 23. 
146 Kruše, O. (1997), Wissenschaftliche Textproduktion und Schreibdidaktik. in: Jakobs, E-M. / 
Knorr, Dagmar, Schreiben in den Wissenschaften, Frankfurt a.M. et al., s. 146. 
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Jak vyplývá z řešené problematiky mé práce, přikláním se 

k Heideggerově názoru a předpokládám, že vědeckému stylu (dovednosti 

produkce německého písemného referátu) lze do značné míry naučit, a to 

pomocí nápodoby ač složitého německého vědeckého stylu (tak, jak je toho 

student podle svých individuálních schopností mocen) a dále pro zachování 

konvencí poučením o charakteristicých rysech německého vědeckého stylu. 

5.2.4.1. Psaní vědeckých textů jako pedagogická disciplína 

Vlastní napsaný text v mateřském jazyce způsobuje, že záležitost je 

autorovi mnohem jasnější, než mu byla předtím. To je také jeden z důvodů, 

proč středoškolští a především vysokoškolští studenti píší referáty, seminární 

práce a diplomové práce.147 

Při výuce cizího jazyka k tomu přistupuje ještě aspekt formulování 

v jiném než mateřském jazyce. Z hlediska toho, že producent textu většinou 

několikrát přeformulovává text a třídí myšlenky, vzniká pro osvojení cizího 

jazyka a formulování v něm ideální situace. Dochází zde k sepětí vyjadřování 

s činností. Navíc se nenásilnou formou upevňuje terminologie studovaného 

oboru. 

Bohužel se učitel cizího jazyka na české vysoké škole nemůže vždy opřít 

o svou vlastní zkušenost s kurzem psaní ať již v mateřském nebo cizím jazyce, 

kterého by se byl v rámci svého studia účastnil jako frekventant. 

Pro srovnání uveďme situaci ve výuce psaní v zahraničí: Na mnohých 

amerických univerzitách patří výuka vědecké komunikace k povinným (a hojně 

navštěvovaným) předmětům prvního studijního ročníku, jinde s ní začínají až 

u studentů, kteří mají materiál pro první publikaci (např. bakalářskou). Kurzy 

často začínají psaním krátké autobiografie, kterou si studenti navzájem 

opravují, pak píší a redigují první původní práce. Kurzy bývají dvaceti až 

čtyřicetihodinové a předpokládají hodně další domácí práce. Výsledkem je 

podstatně lepší schopnost mladých Američanů uplatnit se v konkurenci 

147 Čmejrková, S. / Daneš, F. / Světlá, J. (1999), Jak napsat odborný text, Praha, s. 33 - 35. 
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světové vědy. Nespokojují se přitom s předností, kterou jim dává ovládání 

angličtiny. Od základní školy jsou vedeni k tomu, aby psali eseje na „vědecká" 

témata, aby hodně diskutovali, uměli přednášet referáty. Vysokoškolské 

studium s kurzy vědecké komunikace pak tyto návyky dovede k dokonalosti. 

Amerického příkladu se brzy chopila evropská vědecká společenství, nejdříve 

v Anglii a potom v celé rozvinuté Evropě. Kurzy vědecké komunikace jsou 

běžné během studia nebo při vědecké přípravě, v žádném případě však 

nechybějí.148 

V postkomunistickém světě je situace zatím jiná. Učitelé, kteří podobné 

kurzy nikdy nenavštěvovali, nemohou ani své žáky vybavit dobrými radami 

pro lepší uplatnění na vědeckém poli. Mnozí učitelé tento nedostatek zakrývají 

tvrzením, že se dobrým zvykům vědecké komunikace člověk naučí prací 

během vědeckého života, někteří učitelé jsou o tom dokonce přesvědčeni. Tak 

tomu ale ve většině případů není a pokud student nebo vědec nemá vrozené 

vlohy a schopnost sloh napodobit, může se stát, že se neznalostí komunikační 

techniky zpozdí rozšíření informací z vědeckého výzkumu a často pak dokonce 

není umožněno prokázání prvenství objevu. 

Při výuce psaní na českých školách se tedy spoléhá na to, že zná-li žák 

základní gramatická pravidla, bude umět komponovat vyšší celky, odstavce, 

celé texty. Umění psát je u nás vnímáno spíše jako individuální nadání, talent. 

Věřím, že z této kapitoly vyplývá i požadavek zvážení možností dalšího 

vzdělávání učitelů cizích jazyků vysokých škol v České republice, které by 

doplnilo zmíněný deficit. A pokud z jakýchkoli důvodů nelze vzdělávat učitele 

stávající, mělo by být v tomto směru myšleno alespoň na učitele budoucí tak, 

že do plánů studia učitelství cizích jazyků bude zařazeno také psaní odborných 

textů. 

148 Šesták, Z. (2000), Jak psát a přednášet o vědě?, Praha, s. 14 - 15. 
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5.2.4.2. Vnější podoba písemného referátu 

Z psychologického hlediska nenechává stranou Vybíral ani vnější formu 

písemného referátu. Student by si měl uvědomit, že jinak na nás působí 

písemný projev předaný na vytržených listech z papírového bloku a jinak 

tentýž produkt vytištěný, opatřený titulní stránkou a svázaný do kroužkové 

vazby. Přitom někdy nejde o nic jiného než o „obalové, reklamní triky", jak 

zapůsobit. Adekvátnost prezentace může ovšem také pomoci podtrhnout 

významnost obsahu nebo pomoci jeho přijetí.149 

Požadavky týkajícími se formální stránky písemného referátu na 

německé univerzitě (a proto i v naší vyučovací situaci) se zabývá blíže 

podkapitola 10.1.1. Speciální příprava pro písemný referát. 

Protože obvykle studenty práce na písemném referátu velmi zaujme, 

věnují i vnější stránce značnou pozornost. Nechávají text svázat, graficky 

upraví titulní stranu a mnohdy ji obohatí i fotografií související s textem, 

obrázky, grafy i fotografie zařazují i do textu samého, apod. Vyskytnou se ale 

i práce, kde vnější podoba vrhá na obsahovou stránku referátu stín a to by 

neměl učitel nechat bez příslušného poučení. 

149 Vybíral, Z. (2000), Psychologie lidské komunikace, Praha, s. 121 
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6. Motivace 

6.1. Motivace k práci na písemném referátu 

Správně motivovat studenta k napsání referátu je při nácviku prvním 

důležitým krokem. Kromě teoretického poučení o stavbě referátu je nutno 

vyvolat v posluchači přesvědčení o účelnosti nácviku a použitelnosti získaných 

dovedností v jeho odborné budoucnosti. V dotaznících (viz příloha 23) 

vyjadřovali studenti české vysoké školy své názory k otázce užitečnosti 

nácviku písemného projevu obecně a psaní odborného referátu. Z výsledků 

vyplývá, že si sami studenti v nové situaci sjednocené Evropy uvědomují 

užitečnost psaní odborných textů pro své budoucí uplatnění. 

Srovnejme ovšem názory studentů s údaji v odborné literatuře. 

B. Kast150 seznamuje s překvapivými výsledky ankety, kterou provedl 

mezi učiteli německého jazyka, z níž vyplývá, že učitelé považují psaní za 

jazykovou dovednost pro žáky málo významnou.151 

Převážně negativní pocity spojené s psaním v cizím jazyce jako je 

nejistota, strach z chyb, nechuť k psaní a nadcházející vynaložené námaze 

vyplývají také z ankety uskutečněné R. Esserovou.152 

O. Kruše153 přímo pojmenovává oblasti, ke kterým se negativní pocity 

vztahují. Jedná se o studentovu dřívější zkušenost s vlastním vědeckým psaním 

v mateřském nebo cizím jazyce, kdy jeho pokus nebyl příliš úspěšný, kdy mu 

chyběla kreativita nebo dostatečná strategie řešení zadaného úkolu. Dále může 

být motivace podle něho ovlivněna nejasnou představou o tom, zda jeho 

písemná práce v minulosti splnila očekávaná kritéria v důsledku vhodného 

vyhodnocení ze strany učitele. Studentovi však mohou chybět i vhodné 

pracovní podmínky, mezi něž patří nedostatek klidu a prostoru pro práci, 

150 Kast, B. (1999), Fertigkeit Schreiben, Munchen. 
151 Učitelé němčiny byli dotazováni, zda ve svém životě mimo vyučování nebo přípravu na ně 
byli nuceni německy psát. Odpovědi zněly: velmi málo nebo málo. 
152 Esserová, R. (1997), Etwas ist mir geheim geblieben am deutschen Referát, Munchen. 
153 Kruše, O. (1997), Wissenschaftliche Textproduktion und Schreibdidaktik. in: Jakobs, 
E-M. / Knorr, D., Schreiben in den Wissenschaften, Frankfurt a.M. et al., s. 147. 
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ztížený přístup k informacím, vhodným slovníkům či k počítači. V neposlední 

řadě může studenta motivovat k pokračování v rozepsané práci i učitelem či 

ostatními frekventanty kurzu zprostředkovaná zkušenost, že v určité fázi 

tvorby je zcela normální „chaos v hlavě" a že ho lze překonat. D. Dórner154 

uvádí jako důležitý předpoklad úspěšného zvládnutí celého procesu napsání 

písemné práce stupeň tzv. subjektivní kompetence, čímž rozumí výši 

přesvědčení jedince o tom, že úkol zvládne. Ztráta této subjektivní kompetence 

naopak vede k rezignaci a nedokončení rozepsané práce. 

I v současných učebnicích němčiny zaujímají cvičení určená pro nácvik 

psaní obvykle jen okrajovou pozici. Výjimku představuje pouze učební 

materiál „Themen neu"155, na kterém je patrno, že si autoři nových učebnic již 

začínají být významu psaní ve výuce vědomi, a kde již najdeme cvičení na 

písemnou produkci textů. 

Z uvedených názorů by však neměl vznikat dojem, že motivovat studenty 

k psaní je třeba až při nácviku konkrétního slohového útvaru (zde referátu). 

Zájem o psaní v cizím jazyce a vzbuzení kladných pocitů při psaní v cizím 

jazyce by měly být vybuzeny již při přípravných cvičeních a psaní 

jednodušších textů než je referát. Vhodnou motivací studentů bývají úkoly 

s jemným vtipem nebo vybízející k zamyšlení a zároveň užitečné pro rozvoj 

písemné kompetence. 

K vhodným cvičením v přípravných kurzech patří například shrnutí 

obsahu novinového článku v několika větách, tvoření různých textů k příběhu 

naznačeném obrázky (jako dialog, jako vyprávění). Studenty velmi dobře 

motivují také fotografie, které vyvolávají otázky nebo obsahují podněty 

k zamyšlení a obzvláště ty, které mohou mít nejednoznačný výklad. 

154 Dorner, D. (1982), Kognitive Prozesse und die Organisation des Handelns, in: Hacker, W. 
et al, Kognitive und motivationale Aspekte der Handlung, Bern, s. 26 - 37. 
155 Themen neu (1993), Max Hueber Verlag Munchen. 
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6.2. Motivace k práci na ústním referátu 

V každodenní situaci má v mateřštině či cizím jazyce podle svých 

aktuálních potřeb a pohnutek motivaci komunikovat s komunikačními partnery 

každý člověk. Motivace je přítomna v různé intenzitě, která kolísá a závisí na 

řadě okolností: zda je nám druhý sympatický, zda jsme svěží nebo unavení, zda 

ovládáme jazyk komunikačního partnera, zda si s ním rozumíme, zda 

předpokládáme, že nám bude rozumět, zda jsou obsahy v naší mysli dostatečně 

naléhavé (chceme se o ně podělit). 156 Na učiteli cizího jazyka je, aby podpořil 

motivaci komunikovat v učební situaci. Je otázkou, zda je při nácviku 

cizojazyčného referátu možno dospět k potřebě komunikovat. Není možno 

ovlivnit složení publika nebo odložit pronesení referátu na pozdější dobu, kdy 

budou pro mluvčího lepší subjektivní podmínky. Na rozdíl od skutečné 

komunikace může ve vyučovací situaci referující student předpokládat úroveň 

jazykových znalostí i stupeň informovanosti o daném tématu. 
i en 

Z. Vybíral rozlišuje různé typy motivace ke komunikaci. 

Pro přípravu studentského referátu má největší význam motivace 

kognitivní, potřeba něco sdělit, vyjádřit. Záměrem referenta je vtáhnout 

komunikačního partnera do tematického světa v naší mysli, něco předat, 

přenést do druhého. Tento typ motivace je od referátu neodmyslitelný. 

Další Vybíralem jmenovaná motivace je motivace sdružovací (záměr 

navázat vztah), která může vzniknout u referátu studentského zřídka. V reálné 

situaci se účast na konferenci s přednesením referátu může stát záměrem 

k navázání nových profesních vztahů a výměny zkušeností. 

Při nácviku referátu ve výuce hraje velkou roli motivace sebepotvrzovací. 

Komunikováním s druhými lidmi i sami v sobě nalézáme a potvrzujeme svou 

identitu, objevujeme, zpevňujeme a upřesňujeme vlastní sebeobraz, mínění 

o sobě - sledujeme sama sebe ve svých vlastních očích. Student si ve výuce 

156 Srov. Vybíral, Z. (2000), Psychologie lidské komunikace, Praha, s. 165. 
' " t amtéž , str. 167 
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potvrzuje svou schopnost vystoupit s referátem, a tím se zbavuje pocitu 

nejistoty v případě dalšího podobného úkolu. 

Ve výuce lze s úspěchem využít i motivaci adaptační. Komunikací totiž 

signalizujeme svou roli a přitom se přizpůsobujeme rolovým stereotypům, 

přizpůsobujeme se okolí a bereme v potaz interkulturní rozdíly. V německy 

mluvících zemích existuje ustálený styl referátu, který se snažíme napodobit, 

ale i zde již užívají referáty jiného, nového typu, který napodobuje již zmíněný 

americký styl. 

Motivace přesilová znamená motivaci uplatnit se. Člověk chce na sebe 

upoutat pozornost, předvést to, o čem je přesvědčen, že mu zjedná obdiv, úctu 

nebo respekt. Motivací může být snaha vyniknout v porovnání s druhými. 

V učební situaci se o posledně jmenovanou motivaci jedná zřídka, o to častější 

však bývá přítomna v reálné jazykové situaci. Motivující či nemotivující může 

být také předchozí zkušenost s pronesením referátu. Kompetence pronést 

referát není jen „technická" záležitost, opřená o vybavenost, rychlost a 

dovednosti vybírat kódy. Je ovlivňována sebepojetím a sebevědomím, které ji 

zvyšuje nebo snižuje. Vlastní kompetenci (vyjádřit se k problematice, 

zformulovat diskusní vystoupení) odhaduje každý člověk u sebe, přičemž 

úspěchy z předchozích komunikačních výměn zpravidla sebehodnocení 

zvyšují, neúspěchy ho poškozují. 

6.3. Volba tématu 

Na to, s jakým nasazením bude student na ústním nebo písemném 

referátu pracovat, má bezesporu vliv volba tématu. Mělo by mu proto být 

umožněno zvolit si téma, které ho zajímá, případně kterým se již zabýval a 

o kterým si již nashromáždil určité znalosti. Je to užitečné i proto, že existuje 

přepoklad, že student i v budoucnu zůstane v této oblasti zájmu a tudíž si 

obohatí i slovní zásobu termíny, které bude ve své praxi v jazykových 

projevech skutečně užívat. 
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Při ústním referátu by měl učitel ovšem vést studenty i k tomu, aby 

vybírali témata, která jsou zajímavá pro celou skupinu, a to z toho důvodu, aby 

byla reálná následná diskuse. Referent by měl brát také ohled na vstupní 

odborné znalosti svých posluchačů z dané oblasti. Většinou se totiž nejedná 

o studenty stejného oboru a není tudíž možné vybírat témata, která by chápali 

jen odborníci. 

První z možností při výběru tématu je nechat každého studenta téma 

podle zájmu vybrat. Učitel téma buď sám se studentem pro konzultuje, případně 

upraví a ohraničí, nebo je možno témata a jejich časový harmonogram 

prodiskutovat v něteré z úvodních hodin v rámci celé skupiny. Vede-li se toto 

plánování v němčině, dochází většinou k velmi plodné diskusi, kdy každý 

referent získá konkrétní představu o tom, co od něho publikum co do obsahu 

referátu čeká, na co se těší a co by ho především zajímalo. Budoucí referenti si 

již při této diskusi také cvičí svůj ústní projev a argumentování v německém 

jazyce. 

Druhá možnost výběru témat pro ústní referát, která se v kurzech 

osvědčila, je ta, kdy si celá skupina vybere jedno téma a každý student se ve 

svém referátu vyjádří k tématu z hlediska svého oboru. Za tímto účelem je 

možno vyhradit při přeorganizování výuky (nebo v době volna) delší čas a 

zorganizovat studentský seminář. Pro něj je potom dobré užít i jiný prostor než 

místnost na vysoké škole. Tento způsob referátu je náročnější pro učitele, který 

musí vhodný prostor najít, zajistit, celý program moderovat, referáty nahrávat, 

aby jazykové a jiné nedostatky analyzoval se studenty až v následující hodině a 

nenarušoval průběh Jednání", jehož součástí je samozřejmě i diskuse. Podle 

mých vlastních zkušeností je takto organizovaný studentský seminář pro 

referenty velmi motivující a studenti se ho zúčastňují s velkou chutí bez 

ohledu na to, že se němčině věnují ve svém volném čase. Ve své výuce jsem se 

studenty organizovala semináře s tématy Němci v Praze (Deutsche in Prag), 

Přínos antiky (Beitrag der Antike), Europáische Union (Evropská unie), 
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Přístup k informacím (Zutritt zu Informationen), jejichž programy spolu 

s uvedením místa jsou uvedeny v příloze č. 25. 
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7. Vyučovací situace 

Při nácviku referátů vznikají jako v každé jiné komunikační situaci 

vztahy mezi lidmi. Vzniká určitá atmosféra, kterou určuje chování partnerů. Ve 

vyučovací situaci se objevují dokonce tři partneři: referent, posluchači -

studenti a posluchač - učitel. 

7.1. Vyučovací situace při ústním referátu 

Je žádoucí, aby byl projev nacvičován za odpovídajících vnějších 

podmínek, ke kterým patří dobrá akustika, nehlučný prostor, dobré osvětlení či 

akceptabilní vzdálenost od posluchačů. Mimoto je třeba, aby učitel dokázal 

vytvořit atmosféru, ve které se studenti budou moci bez silnějších negativních 

emocí koncentrovat na svůj ústní projev. 

7.2. Vyučovací situace při písemném referátu 

Obvyklou situací, ve které vzniká písemný referát, je, že student ve 

studovně nebo doma napíše referát, odevzdá jej učiteli a ten mu jej opraví 

písemně nebo mu jej vrátí se slovním komentářem k přepracování, případně 

udělí zápočet. Tato situace není pro rozvoj jazykových schopností studenta 

příliš přínosná, ale odpovídá situaci na reálné konferenci, kdy referent odevzdá 

text pro článek do sborníku (písemnou verzi referátu) již během konference 

samé, aniž by zapracoval výsledek diskuse. Někdy je k tomuto postupu 

dokonce organizátory vyzván. 

Učitelé by měli vést studenty naopak k vědomí, že toto není pro 

vědeckou práci nej efektivnější cesta a že pokud budou sami v budoucnu 

organizovat sami vědecká setkání, měli postupovali jinak (viz 7.3.). 
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7.3. Vyučovací situace v případě, že písemný referát vychází 

z referátu ústního 

Nejideálnější vyučovací situací je ta, kdy má student možnost vytvořit 

svůj písemný referát poté, co pronesl referát na dané téma ústně, vyslechl si 

názory kolegů i učitele na obsah, formu i volbu jazykových prostředků a téma 

zpracuje písemnou formou, přičemž akceptuje požadavky na písemný německý 

vědecký styl, který mu učitel nastínil v teoretické přípravě, a zapracuje názory 

a závěry vyplývající z diskuse. 

K této situaci dojde bohužel jen výjimečně, protože studenti obvykle 

navštěvují seminář forem odborné jazykové komunikace jen jeden semestr 

před zkouškou (více hodin nelze studentům v tomto směru věnovat z důvodů 

nedostatečného počtu vyučujících na neoborových katedrách jazyků) a 

v dalším semestru jsou do tohoto typu kurzu přijímáni noví studenti, kteří by 

při jiné organizaci výuky do kurzu nemohli být před zkouškou zapsáni vůbec. 

Proto tedy probíhá výuka obvykle tak, že v jednom semestru je se studenty 

nacvičen ústní referát a pouze teoreticky s analýzou ukázkových textů je 

pojednáno o referátu písemném a následující semestr je věnován prakticky 

referátu písemnému a teoreticky (s ukázkami) referátu ústnímu. Pokaždé se ale 

jedná o jinou skupinu. 

Pouze u několika vybraných oborů, které si uvědomují význam obou 

produktivních dovedností (na Filozofické fakultě UK se jedná např. o obor 

archivnictví a pomocné vědy historické), mají studenti předepsány dva 

semestry tohoto typu semináře a tam je možno požadavku vyvození písemného 

referátu z referátu ústního dostát. 

Učitelům tedy nezbývá než doufat, že bude na výuku cizích jazyků 

v budoucnosti věnováno tolik finančních prostředků, jaké vyžaduje její 

personální zabezpečení tak, aby bylo možné věnovat odbornému jazyku a tudíž 

i nácviku ústního a písemného referátu neméně dva semestry. 
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8. Nejčastější nedostatky referátů 

Ne vždy se podaří, aby byl text referátu použit účelně v komunikační 

situaci, a to jak reálné, tak obzvláště učební. Tato kapitola je věnována 

nedostatkům, které se vyskytují v písemných a ústních referátech studentů 

českých vysokých škol. Všechny uvedené prohřešky se bohužel vyskytují jak 

v referátech před, tak po přípravě. Pravdou zůstává, že jejich počet po přípravě 

obvykle (v různé míře) klesá. Je tedy vidět, že cílená práce učitele cizího 

jazyka se studenty na jejich ústním a písemném projevu nese pozitivní 

výsledky a že není nutno úroveň projevu ponechat na individuálních vlohách a 

intuici jednotlivých studentů a nekultivovat ji. 

Následující přehled si - na rozdíl od částí statistických - neklade za úkol 

přesné vyhodnocení počtu chyb a nedostatků, ale mohl by být užit jako 

upozornění pro učitele na jevy, na které by při nácviku v přípravném a 

odborném kurzu měl být kladen nej větší důraz. Pro dokreslení jsem užila 
1 SR 

příklady z nashromážděných referátů pro účely této práce. 

8.1. Nejčastější nedostatky studentských písemných referátů 

8.1.1. Absence vlastního názoru 

Český student obvykle správně cituje mnohé názory k dané problematice 

a tím dokazuje svůj přehled o sekundární literatuře, ale velmi často v referátu 

chybí jeho vlastní názor. Po dotazu směrovaném k učitelům jazykových 

neoborových kateder v zahraničí159, se kterými jsem danou problematiku 

konzultovala, jsem zjistila, že je toto nejčastější nedostatek prací českých 

studentů, který se zdá být při korekturách závažnější než jazykové chyby 

158 Nedostatky, vyplývající z mého výzkumu, se liší v mnoha ohledech od chyb uvedených 
v článku V. Hoppnerové (Hoppnerová, V. (1995/6), Interferenční chyby v rovině syntaxe 
v písemných projevech studentů ekonomie, in: Cizí jazyky, č. 3-4, roč. 39, Praha, s. 48 - 49). 
Zdá se tedy, že chyby a nedostatky se mění v závislosti na oboru, kterého se produkovaný text 
týká. Toto tvrzení by však bylo nutno potvrdit samostatným výzkumem. 
159 Hans Jiirgen Krumm - Universitat Wien, Birgit Gaedicková a Monika Zielinski -
Humboldtuniversitát zu Berlin, Angelika Harnisch - Universitat Bayreuth 
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8.1.2. Nedostatky z oblasti ortografie 

- chyby v označní přehlásek nebo její vynechání Marz, unlosbar, 

Pedagogik, alteste Quellen 

- záměna tvarů das a dass erreichte, das der gegrůndete Euroapparat... 

8.1.3. Nedostatky z oblasti morfologie 

- nesprávné zacházení s kompozity - tvoření neexistujících tvarů či užití 

jiného (nevhodného) vyjádření namísto kompozita er bekám die 

Grillparzerpreis, Kaltkrieg, áufierministárium, Tschechoslowakei Republik, 

Kinderheit, baroeke Zeit 

- užití nevhodných sufixů kultuře Information, die Findung 

- užití nesprávné adjektivní koncovky nebo její vynechání v atributu des 

dreifiigjáhriger Krieges, preufiisch Krieg 

- nadbytečná koncovka u místních adjektiv pragere Schriftsteller 

- užití nesprávných tvarů participií meistes gelesendes Bueh, er wurde 

gekrónte, die Tátigkeiten sind verbessern 

- užití nesprávného pomocného slovesa ve tvaru perfekta er hat 

gestorben 

- chybné tvoření pasiva weil die Familie weggegangen worden sind 

- tvoření pasivních tvarů od sloves, která pasivum netvoří Das Bueh 

wurde erschienen 

- nesprávné tvoření tvarů pasiva ve spojení s modálním slovesem Es ist 

wichtig, dass die Zeit fur das Spiel gut ordnen muss. 

- záměna tvaru stavového pasiva za pasivum průběhové er war kritisiert 

- nesprávé užití tvarů silných sloves sind herausgewurfen worden 

- užití nesprávného členu nebo jeho vynechání in Psychologie, in Hánde 

der Kommunisten, Vltava ist Kultur station, der Vielseitigkeit 

- záměna tvaru préterita indikativu a konjunktivu Er dachte, das er jetzt 

die Regierung ubernehmen konnte, aber ... 
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- chyby ve tvarech reflexivních zájmen dann kónnen sie mir fragen, ich 

bescháftige sich mit ..., 

- chyby v užití odlučitelných a neodlučitelných předpon es ist nicht 

genau iibergesetzt, es wurde ubergenommen 

- užití nesprávných nebo nevhodných tvarů silných sloves Michelangelo 

schaffte David, Ich habe das Thema interessant gefinden ... 

8.1.4. Užívání vazeb odchylujících se od normy 

- záměny slov a vazeb vlivem interference češtiny und das (ve významu 

„und zwar"); Er wird 1901 geboren und 1956 gestorben.; ...verlobte er sich 

und lóste sie wieder., Die Beispiele sind meine. 

- nepatřičná elipsa im 1906 

- nadbytečné užití es Voriges Jahr Fand es eine Paneuropakonferenz 

statt. 

- užití nevhodné předložky Aristoteles interessierte sich in die 

Deduktion. 

- užití vazby předložky a zájmene tam, kde kontext vyžaduje zájmenné 

příslovce Mit sie bescháftigte er sich nicht so viel. 

- záměna lexikálních jednotek za formálně podobné, ale nevhodné Diese 

Methode kann man hier gut ausnutzen. 

8.1.5. Absence některých z předpokládaných součástí referátu 

Studenti velmi často nedodržují požadované schéma v tom smyslu, že 

opomíjejí zařadit do referátu obsah nebo resumé. 

8.1.6. Nesprávná citace 

Deficity mají studenti také při citování. Jednak se stává, že převzaté 

myšlenky neoznačí jako citaci vůbec a jednak mnozí studenti neuvádějí 

sekundární literaturu přesně. Některé z údajů chybějí zejména u citací 

časopiseckých a problémy vyvstávají také při citacích z internetu. 
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8.1.7. Podcenění vnější stránky konečné podoby referátu 

Studenti si mnohdy neuvědomí, že i vnější podoba referátu vypovídá 

mnohé o jejich zaujetí pro téma a vztahu k němu i k jazyku, ve kterém bylo 

zpracováno. Není rozhodně nutné, aby byla práce svázána a opatřena obrázky 

nebo fotografiemi (ač ji v takovéto podobě někteří studenti odevzdávají), ale 

práce psané nečitelně rukou, s neočíslovanými stránkami apod. nevyvolává 

dobrý dojem, což může ovlivnit konečné hodnocení i v případě jinak dobré 

práce. 

8.1.8. Nedostatečná konečná korektura 

Z mnohých prací je patrno, že byly psány na poslední chvíli a že jejich 

dokončovací práce proběhly ve spěchu, protože obsahují řadu překlepů a 

jazykových nedostatků, které, jak je vidět z jiných částí textu, neplynou 

z neznalostí jazyka. K nejčastějším nedostatkům tohoto typu patří v německém 

referátu psaní substantiv s malým počátečním písmenem. 

8.1.9. Naratívnost textu namísto řešení problému 

Studenti, obzvláště tvoří-li referát bez teoretické přípravy, píší narativní 

text podobný eseji. Tímto postupem by byla v zahraničí atestace za takový 

referát velmi vážně ohrožena, neboť tento typ referátu nebývá akceptován. 

8.1.10. Nedostatky v oblasti syntaxe 

Nejčastějším nedostatkem v oblasti větné stavby je chybný slovosled, a 

to zejména ve větě vedlejší a ve větě hlavní následující po větě vedlejší. 

Především se jedná o případy, kdy je ve slovesném tvaru užit některý ze 

složených minulých časů případně v kombinaci s modálním slovesem nebo 

vyjádřením pasiva. 
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8.1.11. Nedostatky týkající se výstavby jednotlivých textů (kapitol) 

V písemných referátech se lze setkat také s tím, že jednotlivé kapitoly 

nebývají textově a myšlenkově uzavřenými celky. Pokud se autor rozhodne 

text na kapitoly členit, obvykle podmínky koheze i návaznosti výpovědí dodrží. 

Nejčastějším nedostatkem bývá grafická úprava odstavců, které na rozdíl od 

češtiny musejí začínat na začátku nového řádku. 

8.1.12. Nejasnosti v obsahu referátu 

Nejasnosti způsobuje především neobratné formulování v cizím jazyce. 

8.1.13. Neujasněné vztahy mezi jednotlivými myšlenkami 

Neujasněnost vztahů mezi jednotlivými myšlenkami souvisí s ne vždy 

správným výběrem konektorů. 

8.1.14. Nedostatečné grafické značení stěžejních myšlenek 

Kapitoly nejsou mnohdy členěny a celý text obsahuje jen zřídka grafické 

zvýraznění stěžejních slov. Tím text nabývá na nepřehlednosti a spolu 

s napodobováním vědeckého německého jazyka a případným neujasněním 

vztahů mezi myšlenkami a neobratnostmi formulací se stává i obtížně 

pochopitelným. 

8.1.15. Nejednoznačnost významu výpovědí 

Některá místa textů působí dojmem nejednoznačnosti výpovědi, a to 

především proto, že studenti vystupují jako odborníci na zvolenou 

problematiku a pro čtenáře - neodborníka - včetně učitele není zcela běžné se 

v problematice orientovat. Tento problém dále souvisí s užíváním stejných 

nebo podobných termínů v různých oborech v odlišném nebo jen obdobném 

významu. Komplexně lze problém nejednozančnosti spojovat jak s jazykovou 

neobratností některých autorů, tak také s malým ohledem na čtenáře a 

nepřesným vymezením užívaných termínů. 
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8.2. Nejčastější nedostatky studentských ústních referátů 

8.2.1. Prohřešky proti plynulosti projevu 

Důvodem tohoto nedostatku bývá na české univerzitě referentova 

nervozita. I když se následující tvrzení nedá přesvědčivě dokázat, domnívám se 

na základě svého pozorovnání, že bývá nervozita častějším důvodem 

nedostatečně plynulého projevu než nedostatečná jazyková vybavenost 

studentů. 

To vyplývá i ze srovnání práce studenta ve výuce při přípravě referátu, kdy lze 

zaznamenat jeho již dobrou teoretickou i jazykovou vybavenost, a jeho výkonu 

při referátu. Formování psychické přípravy účastníků kurzů nelze tedy 

v jazykové výuce eliminovat. 

Protože se jedná u plynulosti o aspekt svou kvalitou dobře 

zaznamenatelný, je pravdou, že si studenti obvykle uvědomují její význam a 

snaží se o ni. Projev si proto připravují předem (ať již hovoří zpaměti, volně 

podle bodů nebo referát čtou), ale jak již bylo řečeno, projev nezvládají 

psychicky. Srovnáním s referenty z jiných zemí (např. stážistů, kteří také 

mnohdy kurzy němčiny na české vysoké škole navštěvují) vyvstává dojem, že 

je toto specifikem českých studentů a učitelé cizích jazyků by se měli zamyslet 

nad tím, jak upravit atmosféru v posluchárně tak, aby tuto bariéru odstranili. 

8.2.2. Nedostatky z oblasti výslovnosti 

Ne vždy bývá dodržena standardní výslovnost. Deficit zde bývá ve 

znalostech z oblasti fonetiky a návyku důsledného užívání cizího jazyka bez 

interference české výslovnosti. To, že student přichází na vysokou školu se 

značně zažitou více nebo méně správnou výslovností, ztěžuje učiteli cizího 

jazyka na vysoké škole jeho pozici, snaží-li se studentovy nedostatky odstranit. 

Studenti navíc považují správnou výslovnost za cosi okrajového, což 

ovšem v reálu neplatí. Ve skutečnosti se v projevu, který je pronesen s dobrou 
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výslovností, z hlediska posluchače snáze odpouštějí drobné gramatické chyby 

než naopak. 

V případě referátů v němčině je nejmarkantnějším nedostatkem chybná 

výslovnost zavřeného e a o, přehlasovaného u a o a nerozlišování dlouhých a 

krátkých samohlásek. 

Z referátů nahraných pro tuto práci lze uvést následující příklady chybné 

výslovnosti: [famili:] pro „Familie", [anfpri:che] pro „Ansprůche", [englant] 

pro „England", [erphertsz>:kti:mr] pro Erbeherzeogstůmer, [k^mpzmist] 

„Komponist" s přízvukem na první slabice, [eurzpeife kzmtekst] pro 

europáischer Kontext, [rspz>rtags] pro Reportage.160 

8.2.3. Nedostatky z oblasti morfologie 

- užití nesprávného členu nebo jeho vynechání das Expresionismus; Er 

legte den Abitur ab.; Ich habe Referát uber .... Ich liebe eine Musik, die ... 

- užití nesprávných tvarů plurálu substantiv Er lebte zwei Jahren. Da 

gibt es viele Problems. 

- nesprávné zacházení s předponami, případně jejich úplné vynechávání 

či zaměňování Liechtenstein nimmt nur 157 Quadratkilometer. Jetzt móchte 

ich eine Frage bestellen. Aristoteles ausdruckte seine Thesen. Das Turnen 

beitragt zu ...; Das ist verschiedlich. 

- nepatřičná elipsa im 1889 

- užití nesprávného pomocného slovesa ve tvaru perfekta haben 

entstanden 

- nesprávné užití reflexivního zájmene ich bin sich nicht sicher, er ist 

sich ... geboren 

- nesprávné užití tvarů participií es muss bleibt sein 

- nadbytečné užití adjektivní koncovky v přísudku die Gesellschaft war 

verschiedene 

- nesprávé užití tvarů silných sloves uber sie sprecht man 

160 Pro přepis příkladů bylo užito znaků mezinárodni fonetické transkripce API. Znaku Z) j e 
u ž i t o p r o o t e v ř e n é o. 
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- záměna participia za infinitiv a naopak Wir sollten zustimmt, ...; Es 

wirdfeststellen, dass ... 

- záměna spojek ob a wenn Das funktioniert aber nur in dem Fall, ob 

die Mitarbeit mit der Schule gut ist. 

8.2.4. Užívání vazeb, odchylujících se od normy 

- interference z češtiny Kafka stammt aus dem Judentum, er heiratete mit 

seiner Frau, auf einen Halbjahr; Man kann auf den Leuten sehen, ... 

- interference z angličtiny wie often hat er Bůcherverfasst, die 

Computers 

- nesprávný slovosled - převážně ve větách vedlejších a tázacích Warum 

die Reformationsbewegung endete?; Wie habe ich gesagt, ...; Ob es kann so 

sein, ... 

- nesprávná předložková vazba Er ist nach Schweiz geflohen und ..., Sie 

gingen in Amerika ..., wáhrend der zweiten Weltkreig, unter den Fůhrung 

- užití nesprávného výrazu s podobným významem ich móchte etwas 

mehr uber diesen Graph sprechen, Irenland (ve významu Irland), die 

Griechisch (ve významu Griechen), Ich spreche schlecht (pro upozornění na 

hlasovou indispozici) 

- užití nevhodné předložky im 18. Mai 

8.2.5. Problémy týkající se stylistiky 

Je nutno brát v úvahu, že i autor - rodilý mluvčí - usilující o jasnost a 

správnost, se mnohdy dopustí stylistických přehmatů, které ovšem v podstatě 

nemají vliv na kvalitu celého textu. Vést ostrou hranici mezi chybami v pravém 

slova smyslu, přehmaty co se stylistické stránky týče a odchylkami od běžné 

normy není vždy jednoduché. Nemluvě o naší situaci, kdy student nemá 

dostatečně vyvinutý jazykový cit a pro opravu textu není vždy možno zajistit 

lektora - rodilého mluvčího. Problémem těchto chybných formulací je, že se 
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velmi těžko vysvětluje jejich nevhodnost. Také vytvoření jakéhokoli systému 

je prakticky nemožné. 

8.2.6. Nejasnosti v obsahu referátu 

Častým nedostatkem bývá nejasnost záměru, se kterým je referát 

pronášen, což může, ale nemusí mít souvislost s problémy jazykovými. Za 

základ problému by měl být přijat předpoklad, že míra působnosti proneseného 

projevu na posluchače závisí na tom, jak se mluvčí dokáže jasně vyjádřit 

vzhledem ke svému komunikačnímu záměru. Georg Móller161 dokonce uvádí 

názor, že by se jasnost měla stát lingvistickým termínem, protože představuje 

jednu ze základních podmínek pro zdařený text. 

8.2.7. Nesprávné plánování 

Student si často předem nenaplánuje (alespoň přibližně) celý průběh 

svého referátu, neujasní si, co je jeho záměrem (zda chce informovat nebo 

aktivovat, přesvědčit, vyvolat diskusi, apod.), jaký kontakt s posluchači hodlá 

navázat a za jakým účelem, nesrovná si dobu, na jak dlouho má referát 

připraven s tím, kolik času mu je ve výuce vyhrazeno. To vše vede ke zmatku 

a nervozitě a jazykové problémy přináší především okamžik, kdy učitel (po 

vzoru vedoucího jednání na skutečné konferenci) upozorní na to, že doba 

referátu již uplynula, a referent musí neplánovaně svou prezentaci ukončit. 

V tu chvíli je totiž na místě v kondenzované podobě seznámit posluchače se 

vším podstatným z části referátu, na kterou „nezbyl čas", a to bývá i pro 

zkušeného řečníka mnohdy nelehké. 

8.2.8. Přesáhnutí doby určené pro referát 

Při referování při výuce i ve skutečné situaci, a to jak v mateřštině, tak 

v cizím jazyce, se může stát, že referent přesáhne dobu pro referát určenou a je 

upozorněn moderátorem na to, že je třeba projev ukončit. I na tuto situaci je 

třeba studenty při hodinách cizího jazyka připravovat, a to tak, že tuto situaci 

161 Moller, G. (1985), Warum formuliert man so?, Leipzig. 
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uměle simulujeme a nutíme referenta jazykově přijatelně kondenzovat 

nejpodstatnější myšlenky „zbytku" referátu. 

8.2.9. Neujasněné vztahy mezi jednotlivými myšlenkami 

Někteří referenti si neuvědomí uspořádání svých myšlenek a nevěnují 

dost pozornosti vztahům mezi jednotlivými myšlenkami a součástmi referátu. 

Tím je narušena „nit", kterou potřebuje posluchač k tomu, aby tyto vztahy 

mohl sledovat. 

8.2.10. Příliš velké množství informací 

Student mnohdy neodhadne množství faktů, které je posluchač schopen 

koncentrovaně poslouchat a vstřebat. Je to jev, ke kterému dochází velmi často 

i při referátech na konferencích a seminářích. Student má oproti reálné situaci 

tu výhodu, že jeho posluchači jsou jeho spolužáci a on má přibližnou představu 

o tom, jaké penzum informací posluchače nezahltí a nepřesytí. 

Přesto mnozí studenti toto množství neodhadnou a v návaznosti na to se 

dopouštějí dalších chyb v tom, že neudržují oční kontakt s posluchači, a tudíž 

nezaregistrují jejich tázavé pohledy a na vzniklou situaci pak nemohou 

reagovat vysvětlením nebo alespoň zopakováním faktů tak, aby si je posluchači 

lépe uvědomili. 

8.2.11. Nedostatečné akcentování stěžejních bodů 

Často se také stává, že referent nevyužije své jazykové a strategické 

možnosti k tomu, aby vyzdvihl nosné informace. Konkrétně se jedná o to, že 

neužívá efektivně akcentů, pauz nebo také neverbálních prostředků. 

8.2.12. Nejednoznačnost významu výpovědí 

V mnoha případech se stává, že se student nevystříhá užití víceznačných 

informací. Tím může za určitých okolností dojít k tomu, že si tyto výpovědi dá 

komunikační partner do souvislosti s jiným významem než autor zamýšlel. 

Obzvláště u referátu v cizím jazyce je nejednoznačnost nebezpečná, protože 
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důvodem nevhodně užitého výrazu může být i neznalost užití slova v určitém 

kontextu162. 

V učební situaci kurzu forem cizojazyčné odborné komunikace k tomu 

přistupuje záležitost do určité míry odlišných významů jednotlivých termínů 

v kontextu různých studovaných oborů. 

8.2.13. Přecenění pojmového repertoáru posluchačů 

I při referátu v mateřštině se může stát, že referent vychází z nesprávného 

předpokladu, že posluchač cítí a míní to, co on, nebere v úvahu rozsah a 

kvalitu společné množiny znaků a tím přeceňuje pojmový repertoár 

posluchačů. Při komunikaci ve výuce cizího jazyka lze tomuto problému 

zčásti předcházet v průběhu semestru, protože se posluchači mezi sebou 

seznámí se svou jazykovou úrovní a podle toho cizojazyčné pojmy volí. Navíc 

je možno poskytnout před referátem přehled slovní zásoby, kterou referent 

považuje za problematickou. Přesto se tomuto úskalí (neujasnění vztahů mezi 

myšlenkami) studenti vyhýbají těžko. Je otázkou, jak tomuto problému 

předcházet. Je možno studentům poradit udržování kontaktu s posluchači za 

pomocí doplňujících otázek nebo kontaktem očí a v případě pochyb pojmy a 

myšelnky zopakovat a vysvětlit. 

8.2.14. Nedostatečná kontrola nad silou hlasu a artikulací referenta 

Učitel cizího jazyka by měl také věnovat přiměřenou pozornost dýchání, 

tvorbě hlasu, síle hlasu, intonaci a artikulaci referenta. Nutno podotknout, že 

z těchto bodů si učitelé (a to jen někteří) všímají především posledně 

jmenovaného. Z toho plyne, že i student chápe sílu hlasu, intonaci a artikulaci 

jako méně důležitou ve srovnání s ostatními aspekty svého projevu a nevěnuje 

162 K tomuto bodu budiž uveden příklad docentky českého jazyka z Moskvy, která pronesla 
výrok na sympoziu v Praze na adresu přednášejícího, který referoval o učebnicích češtiny pro 
cizince a nezmínil její zcela novou, dosud v Praze neznámou, učebnici: „Ignoroval jste moji 
učebnici." Rodilý mluvčí by jistě sloveso ignoroval nahradil synonymem, např. nezmínil. 
V situacích tohoto typu potom záleží na míře ohleduplnosti publika, jak v takovéto situaci 
zareaguje. Otázkou však zůstává, nakolik můžeme těmto kontextuálním chybám ve výuce 
cizího jazyka zabránit, neboť i učitel cizího jazyka je většinou „cizinec". 
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jim dostatečnou pozornost. Často pak vzniká referát pronesený velmi tiše nebo 

neakceptabilní rychlostí, která znemožňuje posluchačům projev správně 

vnímat. 

8.2.15. Chybějící emocionální výraz 

Při přednášení textu stojí referent obvykle před úkolem převést psanou 

formu referátu v mluvenou. Z výzkumu je patrno, že jen kolem 30% procent -

viz příloha č. 21 - studentů tuto cestu nevolí a hovoří „volně" podle bodů či 

dokonce bez nich, ale i v tom případě se jednalo většinou o referát naučený 

zpaměti, tudíž opět o převod z jazyka psaného. Student tedy musí obsah textu 

pronést ve zvukové podobě a navíc zprostředkovat odpovídající emocionální 

výraz. 

Jestliže nemá referent přednášenou problematiku dostatečně osvojenu, 

jestliže cítí v určitých pasážích nejistotu (co se faktů nebo jazykových znaků 

týče), stává se projev nezajímavým a nudným. Každý text by měl být ale 

přednesen s takovým záměrem, aby posluchače zaujal do takové míry, že o 

něm bude přemýšlet, diskutovat, že bude mít potřebu se k němu vyjádřit. To se 

studentům také ne vždy daří. Pro referenty v reálné i učební situaci z tohoto 

vyplývá nutnost si text při přípravě referátu říci či přečíst nahlas. 

Při takovémto přednesu nebo čtení v mateřštině se při tom klade důraz 

na jasné podání myšlenek, na akustické vyjádření myšlenkového členění textu, 

vztahů mezi myšlenkovými kroky, větami a jednotlivými úseky textu a na 

zdůraznění slov a obratů s vyšší komunikativní hodnotou. Při přípravném čtení 

referátu v cizím jazyce k tomu dále přistupuje nácvik správné výslovnosti a 

nadto příprava synonym a syntaktických vazeb pro případ, že se referent 

dostane během referátu do situace, že zjistí, že publikum některým výrokům 

nerozumí a bude muset vysvětlovat, nebo že bude muset některou pasáž zkrátit 

a přitom podstatné myšlenky uchovat. 

Studenti si musejí uvědomit, že referent, který (v přípravné fázi nebo 

v krajním případě při prezentaci) text předčítá, nepřevádí pouze znaky grafické 
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v akustické. Musí zprostřekovat své myšlenkové pochody, své pojetí obsahu. 

Při přípravném čtení by měl být student veden k tomu, aby si v textu (např. 

barevným zvýrazněním nebo podtržením) označil slova a slabiky, na které 

hodlá dát důraz, místa, kde zamýšlí zařadit pauzu, kde chce projev zrychlit, 

případně zesílit nebo zeslabit hlas. 

Závěrem je třeba zdůraznit, že přípravná fáze „hlasitým čtením" by měla 

v ideálním případě vést k ústnímu referátu na základě bodů. Jinak totiž lze 

obtížněji udržet kontakt s posluchačem a docílit přesvědčivého projevu. 

8.2.16. Ovlivnění konečné podoby referátu stresem 

Působením stresu dochází u některých jedinců k tomu, že byť pečlivě 

připravený referát vlivem stresu vyzní nepřesvědčivě a zmatečně. 

Vzhledem k tomu, že cílem nácviku mluveného referátu je příprava na 

reálnou životní situaci tj. na pronesení referátu na semináři či konferenci, bylo 

by přínosné pokusit se ve výuce o simulování úměrné stresové situace, neboť 

k německému jazykovému kontextu patří daleko větší napětí při přednesu 

referátu, protože je referent již v očekávání pro něho nepříjemné diskuse, která 

je mnohdy vedena útočně a polemiku vyvolá vše, co je tazatelem považováno 

za méně důvěryhodné. 
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9. Vyhodnocení statistických údajů 

K analýze a statistickému vyhodnocení jsem nashromáždila celkem 231 

studentských referátů, které vznikly v mých seminářích „Forem odborné 

jazykové komunikace" v letech 2000 - 2003 v Jazykovém centru Filozofické 

fakulty Univerzity Karlovy. 

Ve 115 případech se jednalo o referáty písemné (u nich jsem analyzovala 

jejich konečnou písemnou podobu) a ve 116 případech o referáty ústní 

(podkladem mi byly jejich záznamy na audiokazetě a písemná příprava). 

Všichni autoři referátů (ústních i písemných) vyplnili po produkci dotazník (viz 

příloha č. 23), v němž jsem zkoumala názor studentů na význam nácviku 

písemného a ústního projevu při výuce cizího jazyka na vysoké škole pro jejich 

budoucí povolání, na jejich obavy z chyb, na způsob jejich přípravy na 

prezentaci, na délku návštěvy kurzů němčiny, na jejich studium či pobyt 

v některé z německy mluvících zemí, apod. 

Při analýze jsem brala v úvahu ten fakt, že 117 písemných a ústních 

referátů vzniklo bez předchozího teoretického poučení o referátu při výuce 

němčiny na vysoké škole (tedy jen po zkušenostech na střední škole a 

prezentacích v rámci oborových seminářů). Zbylých 114 písemných a ústních 

referátů jsem nashromáždila a nahrála poté, co jsem studenty poučila 

o obsahových a formálních záležitostech týkajících se referátů v němčině. 

Referáty před a po přípravě jsem zkoumala podle kritérií, která jsou pro ústní a 

písemné referáty směrodatná, a srovnávala, zda a jak efektivní byla teoretická 

příprava. 

9.1. Morfologicko - syntaktické jevy v písemném referátu 

(Přílohy č.l , 2, 3) 

Jak je vidět ze srovnání, je možno morfologicko - syntaktické jevy 

vhodnou teoretickou přípravou ovlivnit, ne ovšem stejnou měrou. Porovnáním 

celkového počtu vět bylo zjištěno, že studenti po přípravě psali delší referáty 

než před přípravou, o to průměrně o 22 vět. Tato skutečnost je bezpochyby 
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ovlivněna poučením o formální stránce referátu, kdy si studenti uvědomili 

i další nutné součásti, které bez přípravy chyběly. Kladný vliv lze spatřovat i 

v nárůstu souvětí podřadných, neboť parataxe je pro německý písemný projev 

významným rysem. Tento nárůst představuje průměrně 12,21 vět. K nárůstu 

došlo i u souvětí souřadných, i když ne takovou měrou (průměrně o 9,32 věty). 

Teoretická příprava způsobila nárůst počtu nominálních vazeb (průměrně 

0 3,31 vazeb), pasivních konstrukcí (průměrně o 8,95 konstrukcí), konjunktivu 

1 (průměrně o 3,01) i rozvitých participiálních přívlastků (průměrně o 4,19). 

Tento nárůst lze kvalifikovat jako velmi nedostatečný obzvláště proto, že se 

jedná o jevy typické pro německý písemný projev. Při přípravě by tedy bylo 

záhodno jednak význam těchto struktur daleko více zdůraznit a jednak věnovat 

větší prostor jejich praktickému nácviku, neboť nízká frekvence jejich užívání 

může také souviset s pocitem obav z chyb při jejich tvoření. 

9.2. Morfologicko - syntaktické jevy v ústním referátu (Přílohy 

č. 11, 12, 13) 

V ústních referátech nebyly morfologicko-syntaktické jevy teoretickou 

přípravou ovlivněny tak, jak jsem očekávala. Nebyla ovlivněna délka referátu 

(přírůstek představuje průměrně pouhých 0,75 věty). Kladně lze hodnotit 

nárůst počtu souvětí souřadných - pro německý ústní projev je typická 

hypotaxe - ovšem průměrně jen o 2,33 věty. Na druhé straně ovšem mírně 

klesl počet souvětí podřadných (průměrně o 0,14 věty). 

Na užití nominálních vazeb, pasivních struktur, konjunktivu I a rozvitých 

participiálních přívlasků příprava neměla žádný vliv. U většiny jevů došlo 

dokonce k mírnému poklesu v užití. 
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9.3. Řešení problému jako součást písemného referátu a 

vyjádření vlastního názoru (Přílohy č. 4, 5, 6) 

Předchozí teoretické poučení způsobilo výrazný nárůst výskytu řešení 

problému (před poučením jej vyjádřilo pouze 16 referentů, po poučení 31) a 

vyjádření vlastního názoru (před poučením se vyskytlo u 15 referátů, po 

poučení u 39). 

9.4. Vyjádření vlastního názoru v ústním referátu (Přílohy č. 14, 

15, 16) 

Po předchozí přípravě se počet referentů, kteří se rozhodli do ústního 

referátu zařadit svůj vlastní názor, nezměnil (32 referentů). Ovšem ubylo těch, 

kteří vlastní názor nezařadili (před přípravou nezařadilo vlastní názor 39, po 

přípravě 23 referentů). 

9.5. Formální náležitosti písemného referátu (Přílohy č. 7, 8, 9) 

Po teoretické přípravě došlo k výraznému zkvalitnění formálních 

náležitostí písemného referátu. Po přípravě zařadilo do referátu titulní stranu 

o 94,93 %, formulování cíle o 52,19 %, hypotézu o 16,23 %, obsah o 86,96 %, 

závěr o 73,19 %, resumé o 72,46 % a seznam použité literatury o 84,78 % 

studentů více, o 82,61 % studentů více začalo členit svůj text na kapitoly a 

o 17,39 % více na odstavce. 

9.6. Užití informačních zdrojů v písemných referátech 

Za úspěch lze považovat uvedení sekundární literatury u všech referátů 

po přípravě (viz příloha č. 9). Informační zdroje jsem dále analyzovala 

(příloha č. 10) hlavně z toho důvodu, že jazyk užité literatury má vliv na 

konečnou podobu prezentace. Bylo-li v dotazníku pro studenty (příloha č. 23) 

zjištěno užití sekundární literatury v němčině, objevovalo se v referátu méně 

morfologických i syntaktických nedostatků a styl se více blížil autentickému 

odbornému stylu. Po teoretické přípravě došlo k nárůstu užití sekundární 
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literatury v němčině (viz grafy příloha č. 10). Zajímavé je i srovnání jazyků 

další užité literatury. Vysoké je (75 %) zastoupení titulů v češtině, což nemá na 

formulace v referátu dobrý vliv hlavně z hlediska možné interference a dále pro 

absenci vhodného vzoru pro vlastní produkci. 

Velkým přínosem ale zůstává, že podstatně klesl počet referentů, kteří 

použitou literaturu neuvedli vůbec. 

9.7. Užití informačních zdrojů v ústních referátech 

Po přípravě klesl počet referentů, kteří neuvedli informační zdroj (z 

83,10 % na 33,33 %). Nejvíce vzrostlo užití zdrojů v mateřštině (z 19, 72 na 

64,44 %), ale i zastoupení německých zdrojů podstatně stouplo, a to ze 7 % na 

26,67 %. Přehled dalších zdrojů viz příloha č. 20. 

9.8. Úroveň výslovnosti a intonace při ústním referátu 

Z grafu v příloze č. 19 je patrno, že dlenou přípravou je možno docílit 

snížení počtu těch referentů, kteří vykazují takové nedostatky ve výslovnostní 

normě, které všeobecně ztěžují porozumění (z 20 % na 10 %), přibližně na 

stejné úrovni (40,85 % před přípravou a 40 % po přípravě) zůstal počet 

referentů, kteří mají velmi dobrou výslovnost a intonaci, kterou by bylo bez 

větších výhrad možno akceptovat v situaci konference nebo semináře 

s německým jednacím jazykem. 

Z toho vyplývá, že opravdu dobrou výslovnost a intonaci lze nacvičit 

v ranějším věku, dříve, než posluchač začne studovat na vysoké škole. Na 

druhé straně lze ale zlepšit podprůměrnou výslovnost studentů a odstranit 

nedostatky, která neodpovídají normě. Po přípravě totiž stoupl počet referentů 

s dobrou intonací a výslovností, takže vzrostl celkově počet referátů 

srozumitelných ve vyučovací situaci, které by ale nemusely být zcela jasné pro 

mezinárodní publikum (39,44 % před a 48,89 % po přípavě). 

Pro korekci takovéto výslovnosti by bylo zřejmě nutné zavést na 

vysokých školách kurzy fonetiky. Z hlediska toho, že výslovnost bývá 
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nejslabším článkem našich učitelů, bylo by doporučenihodné, aby tyto kurzy 

vedli rodilí mluvčí, ale je také samozřejmě možno užít k nácviku nahrávek 

nebo počítačových programů. 

9.9. Způsob přednesu ústního referátu 

Překvapivé zjištění přináší srovnání v příloze č. 21. Ačkoli jsou studenti 

při přípravě přesvědčováni o prospěšnosti volného projevu podle bodů a 

současného očního kontaktu s posluchačem pro úroveň prezentace, podařilo se 

počet hlasitě čtených referátů snížit jen o 21,23 % (z 61,97 % na 40, 74 %) a 

počet volných projevů podle bodů dokonce po přípravě klesl (z 30,99 % na 29, 

63 %). Pravdou ovšem zůstává, že někteří referenti volně hovořili podle 

napsaného textu nebo grafu, k čemuž před přípravou nedocházelo téměř vůbec 

(5,56 %). 

9.10. Doprovodné materiály a technika při ústním referátu 

Po přípravě klesl počet prezentací, při kterých nebyl užit žádný 

doprovodný materiál (z 26 % na 4,44 %). Naopak stoupl počet referentů, kteří 

dali posluchačům k dispozici seznam užitých klíčových slov s českým 

ekvivalentem (z 29, 58 % na 40 %). Ve velké míře stouplo užití nejrůznějších 

dalších doprovodných materiálů a jejich kombinací (viz příloha č. 22). 

Také stoupl počet referentů, kteří začali užívat techniku: zpětný 

projektor: 20 %, videorekordér: 2,22 % a PC k powerpointové prezentaci: 

11,11 % . 
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10. Nácvik referátů na české vysoké škole 

Tato kapitola obsahuje návrh způsobu pozitivního ovlivňování 

produktivních jazykových dovedností studentů zaměřených na písemný a ústní 

referát v německém jazyce. K hypotéze, jak postupovat, mě dovedlo mé vlastní 

pedagogické působení a moji hypotézu potvrdilo z velké části vyhodnocení 

statistických údajů (viz přílohy této práce a vyhodnocení - kapitola 9). Kroky, 

které jsou v této kapitole prezentovány jako teoretická příprava, považuji za 

vhodné, mnohdy i za nutné, chceme-li, aby studenti byli ve své činnosti 

úspěšní. 

Pro srovnání uvádím v příloze č. 26 podobný návod k tvoření referátu, 

který poskytuje svým studentům prof. Krumm na Univerzitě ve Vídni. Lze zde 

pozorovat shodné rysy s naší přípravou i mnohé odlišnosti (např. větší 

zaměření na obsah a formu než na jazykovou stránku), které plynou z rozdílné 

cílové skupiny posluchačů, kterým je poučení určeno. Prof. Krumm vyučuje 

němčinu jako cizí jazyk na oborové katedře, kde jsou studenti buď rodilí 

mluvčí, nebo cizinci, kteří ale již několikátým rokem němčinu ve Vídni 

studují jako obor. Z toho plyne absence rad týkajících se německého jazyka 

samotného, což na české vysoké škole není možné. 

10.1. Teoretická příprava 

Studenti by měli být před nácvikem jak písemného, tak ústního referátu 

seznámeni s hlavními rysy německého odborného jazyka a s rozdíly českého a 

německého odborného stylu (viz. 4.4.6. - Interkulturní rozdíly ve vědeckém 

vyjadřování, 4.4.7. - Český odborný styl a 4.4.8. - Německý odborný styl). 

Dále by se studentům mělo dostat informací o stavbě věty a textu a dále o 

významu terminologie v odborném stylu obecně i v německém odborném 

stylu. 

Další informace se mají týkat velké kondenzovanosti tohoto stylu a 

z toho plynoucí snahy o zkracování vět. 
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Studenti musejí být seznámeni také s gramatickými konstrukcemi 

typickými pro německý odborný styl a určitý čas a úsilí musí být věnováno 

nácviku a osvojení si následujících vazeb: nominální konstrukce - blíže 

4.3.3.5. - pasivní struktury - 4.3.3.1. - , konkurenční tvary pasiva - 4.3.3.2. -, 

gerundivum - 4.3.3.3. -, polovětné vazby participiální - 4.3.3.7.- , nepřímá řeč 

- 4.3.3.6. rozvité participiální přívlastky - 4.3.3.4. - a neosobní výrazy pro 

vyjádření vlastního názoru. 

Dále je třeba, aby byli studenti v této fázi seznámeni také s navazovacími 

prostředky (konektory), užívanými v textech německého odborného stylu (viz 

4.2.4.). 

S terminologií z vlastního oboru se musí každý student seznámit 

prostřednictvím čtení odborných textů. Jen k některým oborům jsou 

vypracovány terminologické překladové německo-české a česko-německé 

slovníky.163 

Práce s odbornou slovní zásobou by měla navázat na znalosti a cvičení 

z oblasti slovotvorby. Je třeba věnovat velkou pozornost například 

kompozitům, jejichž význam a existenci je třeba při produkci ověřovat ve 

výkladových slovnících, vlastní zkušeností s konkrétními odbornými texty 

nebo konzultací s odborníkem - rodilým mluvčím. Studenti musejí být 

upozorněni na nebezpečí vytvoření v reálu neexistujícího a tudíž 

nesrozumitelného slova, pokud tvoří kompozitum sami. 

Dále by se měli studenti naučit pracovat s aktuální terminologií -

neologismy, jejichž existenci a význam není možno zatím ještě ověřit ve 

výkladových slovnících. Je tedy třeba kombinovat dosavadní znalosti z oblasti 

slovotvorby s vlastní zkušeností s konkrétními odbornými texty nebo 

konzultací s odborníkem - rodilým mluvčím. 

163 srov. např. Poláková, J. (2000), Česko-německý a německo-český pedagogicko-
psychologický slovník, Olomouc. 

Batušek, J./Horová, E. (1999), Německo-český a česko-německý slovník 
hudební terminologie, Brno. 
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10.1.1. Speciální příprava pro písemný referát 

10.1.1.1.Vztah parataxe a hypotaxe 

Při přípravě písemného referátu je třeba studenty upozornit na větší 

zastoupení hypotaktických spojení a na dojem, který má německý odborný text 

vyvolávat, a to ten, že mají všechna slova stejnou váhu. 

10.1.1.2.Strukturování textu 

Neměla by chybět informace o tom, že jen výjimečně je některá 

podstatná skutečnost vyzdvižena a že čtenář se má sám dopracovat k určení 

různé důležitosti informací z kontextu. Toto by mělo být studentům sděleno 

před analýzou vzorového textu, aby od počátku práce s ním věděli, jak a proč 

je takovýto text stylizován. Studenti si mají ale také uvědomit, že text má být 

tematicky strukturovaný (má obsahovat odstavce, kapitoly), má tvořit celek (je 

nutno dbát na návaznost vět), má obsahovat názor pisatele, má být informativní 

a akceptabilní pro čtenáře. 

10.1.1.3. Analýza vzorového textu 

Studentům by měl být dán k dispozici vzor studentské práce z univerzity 

z Německa, Rakouska nebo Švýcarska a dále vzor publikovaných odborných 

článků několika německých vědců, jejichž výběr by měl být proveden podle 

oborů studentů, kteří výuku navštěvují. Po přečtení těchto textů 

s porozuměním by měla následovat diskuse o jejich stylu, vysledování 

charakteristických rysů odborného textu a určení pozitiv a negativ konkrétních 

článků. V návaznosti na to by mělo dojít k rozpravě studentů a učitele o výběru 

témat pro písemné referáty studentů této skupiny, o jejich konkrétním 

zpracování, o rozdílech ve zpracování tohoto tématu v češtině a v němčině, 

apod. 
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10.1.1.4.Citace 

Studentům lze doporučit možnosti citací, ze kterých si jednu po zvážení 

vyberou a ve své práci sej í drží. 

Příklady způsobů citace (zpracováno podle seznamu publikací uvedených 

jako příručky pro psaní na vysoké škole v poznámce pod čarou č. 169, Kapitola 

11): 

Ammon, Ulrich: Die internationale Stellung der deutschen sprache. Berlin: 
De Gruyter, 1991 

Cink, Pavel: Sprachfórderung und Zusammenarbeit aus mitteleuropáischer 
Perspektive. In: Sprachen-Brucken uber Grenzen. Deutsch als Fremdsprache in 
Mittel- und Osteuropa. Hrsg: H-J. Krumm: eviva, 1999. 

Krings, Hans P.: Ůbersetzen und Dolmetschen. In: Bausch/Christ/Krumm 
(Hrsg.): Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tůbingen und Basel: Francké 
1995. S. 325 - 3 3 1 . 

Ehlich, Konrád (1997), Von der Attraktivitát der Lehrrangebote fúr Deutsch 
als fremde Wissenschaftssprache, Wissenschaftspolitische Voraussetzungen 
und didaktische Konsequenzen, in: Info DaF, 24, 6, 757-770 

Mollitor, Sylvie (1995), Anstelle eines Nachwortes - Uberlegungen zum 
Schreiben in der Wissenschaft, in: Eva-Maria Jakobs/Dagmar Knorr/Sylvie 
Molitor-Lůbbert, Hrsg., Wissenschaftliche Textproduktion mit und ohne 
Computer, Frankfurt a.M. et al., 275 - 288. 

Tutken, Gisela/Neuf-Munkel, Gabriele, Hrsg. (1993), Schreiben im DaF-
Unterricht an Hochschulen und Studienkollegs I. Forschungsergebnisse-
Didaktische Konzeption- Ůbungsformen, Materialien Deutsch als 
Fremdsprache, 37, Regensburg 

Krings, Hans (1992), Empirische Untersuchungen zu fremdsprachlichen 
Schreibprozessen - Ein Forschungsuberblick, in: Wolfgang Borner/Klaus 
Vogel, Hrsg., Schreiben in der Fremdsprache. Prozefi und Text, Lehren und 
Lernen. Bochum. 

Krumm, Hans-Jůrgen, Hrsg. (2000), Erfahrungen beim Schreiben in der 
Fremdsprache Deutsch. Untersuchungen zum Schreibprozess und zur 
Schreibfórderung im Unterricht mit Studierenden, Innsbruck/Wien. 

Mohr, Imke (2002), Schreiben im Kontext einer fremden Wissenschafts-
kultur, Wien. 
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Pro citování publikací v elektronické formě lze studentům doporučit 

internetové adresy http://www.iso.ch/infoe/guide.html a http://www-

dept.usm.edu/eimdept/mla/ailes.htmK kde je možno najít akutální pravidla. 

10.1.1.5.Poznámky pod čarou 

Dále je třeba seznámit studenty s obvyklým způsobem psaní poznámky 

pod čarou v německém textu. Je třeba je upozornit na to, že horní index (např. 
2)) je třeba psát za citát k uvedenému jménu a pod čarou opět uvést horní index 

a citaci, např. : Butzkamm, W., S. 74. 

Při opakování stejné literatury se užívá výrazu ebenda, např.: 

3 ebenda S. 73 

10.1.1.6.Formální zpracování písemného referátu 

K formálnímu zpracování písemného referátu má učitel uvést následující 

informace: 

10.1.1.6.1. Rozsah písemného referátu 

Minimální rozsah písemného referátu by měl být pět normostran textu. S 

takto nízkým minimálním rozsahem je možno se spokojit, protože vlastně pro 

náš účel postačuje. Student může na pěti stránkách dokázat, že zvládne 

dodržení struktury písemného referátu i že má osvojeny syntaktické struktury 

typické pro německý odborný styl. 

Studenti ovšem tento rozsah obvykle překročí. 

10.1.1.6.2. Součásti písemného referátu 

10.1.1.6.2.1. Titulní stránka 

Na titulní straně by mělo být zleva nahoře nebo uprostřed uvedeno 

označení semináře a další údaje o něm, (např.: Seminář: Formen der 

http://www.iso.ch/infoe/guide.html
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sprachlichen Fachkommunikation, Institut: Sprachenzentrum der Philosophis-

chen Fakultát der Karlsuniversitát Prag, Leiter: Hana Malá, Semester: 

Wintersemester 2004), uprostřed stránky název referátu a vpravo dole údaje 

o studentovi, konkrétně jeho jméno, obor, typ studia a ročník. V Německu a 

Rakousku se na tomto místě uvádí ještě evidenční číslo studenta určené 

studijním oddělením, což by mělo být studentům pro případ jejich studia na 

zahraniční univerzitě sděleno. 

Někteří studenti titulní stránku utvářejí tak, že na ní prezentují obrázek či 

fotografii týkající se doby nebo problematiky referátu a klasická úvodní stránka 

s údaji následuje až jako druhá. Proti tomuto řazení nelze nic namítat, protože 

takovýto postup dovozuje studentovu motivaci k psaní referátu. 

10.1.1.6.2.2. Následující součásti textu 

Na dalších stránkách má student do písemného referátu zapracovat obsah 

(Inhaltsverzeiehnis), úvod (Einleitung), jednotlivé kapitoly, závěr, případně 

závěry (Schlussfolgerungen, Abschliefiende Bemerkungeri), resumé 

(Zusammenfassung) a seznam sekundární literatury (Verwendete Biicher). 

V reálné situaci je resumé psáno v odlišném jazyce, než ve kterém je 

psána celá práce. V učební situaci je vhodné nechat studenty psát resumé ve 

stejném jazyce jako práci (v našem případě také v němčině). Tím si totiž 

studenti osvojí psaní dalšího textového druhu a procvičí se tak i ve stylizování 

textu, v němž je obsah kondenzován ve zvýšené míře. 

10.1.1.6.2.3. Rady pro obsahovou stránku písemného referátu 

Studenti by měli být upozorněni na užitečnost stanovit si na úvod práce 

její cíl a hypotézu, objasnit užívané termíny a dále sledovat vlastní postup 

práce a rozšiřování obzoru v dané problematice. Mají se také dozvědět, že do 

práce patří polemika s citovanými názory a obhájení vlastního názoru. 
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Dále také, že se na německých univerzitách klade velký důraz na věcný, 

teoretický a argumentativní charakter vědeckých prací, na vědecko-teoretický 

způsob myšlení a věcně distancovaný popis reality. 

Studenti musejí být upozorněni na to, že text je možno (lépe řečeno 

nutno) několikrát s různými časovými odstupy propracovávat a korigovat. 

Studenti to začnou v průběhu tvorby referátu považovat za normální postup 

stejně jako to, že o tématu přemýšlejí a jednotlivé pasáže mění. Autoři referátů 

by si měli uvědomit, že celý tento proces je velmi blahodárný i pro rozvoj 

produktivní dovednosti psaní v cizím jazyce. 

10.1.2. Speciální příprava pro ústní referát 

10.1.2.1.Vztah parataxe a hypotaxe 

Ústní odborný text je charakteristický především parataxí, což vede 

k lepší srozumitelnosti. 

10.1.2.2. Analýza vzorových textů 

Nácvik ústního referátu by měl být zahájen analýzou nahrávky 

s vzorovým poslechovým textem. Studenti by měli být seznámeni s ukázkami 

nahrávky referátu německé vědkyně nebo vědce z konference a dále ústního 

studentského referátu (např. vzorného a nepříliš podařeného) na audio- nebo 

ještě lépe videozáznamu. Na základě srovnání těchto ukázek a následné 

diskuse studentů s učitelem vyplynou požadavky na dobrý referát a jsou 

pojmenovány varovné signály pro to, čeho se mají studenti ve svém referátu 

vystříhat, a to z hlediska jazykového projevu i paralingvistických prostředků. 

10.1.2.3. Formální zpracování ústního referátu 

10.1.2.3.1. Rozsah ústního referátu 

Rozsah referátu musí určit učitel. Doporučeníhodné je z hlediska 

vyčerpání tématu obvykle 20, max. 25 minut. V podmínkách české vysoké 
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školy je bohužel čas určený pro referát krácen podle toho, kolik studentů 

seminář navštěvuje. Jinak by nebylo umožněno všem posluchačům, aby se 

v prezentaci vystřídali, a zároveň byla v semináři probrána předepsaná učební 

látka. 

10.1.2.3.2. Sekundární literatura 

Uvádění použité literatury se při ústním referátu doporučuje jen 

v případě, že je to bezpodmínečně nutné pro porozumění obsahu. Ve vyučovací 

situaci ale hrozí, že se student omezí v referátu pouze např. na dojmy 

z přednášky vyslechnuté v rámci svého oboru, případně na své vlastní názory 

na vybraný problém. Protože je třeba vést studenty ke studiu cizojazyčné 

literatury a práci s takto získanými informacemi, je vhodné požadovat od 

studentů, aby na závěr prezentace prameny a sekundární literaturu stručně byly 

uváděny. 

10.1.2.3.3. Rady k formě ústního referátu 

Pro úspěšné přednesení referát je podmínkou, aby si posluchači 

uvědomili rozdíly mezi písemným a ústním projevem, a to obzvláště proto, že 

mnozí studenti užijí pro pronesení referátu celý text (hlasitě čtou celé věty), 

případně i prezentaci „podle bodů" nacvičili podle kompletně připraveného 

textu v celých větách. Tento způsob projevu není sice ideální, ale pokud se 

student takto rozhodne, musí věty stylizovat jako mluvený text. Není možno 

považovat písemný referát čtený nahlas za vhodný referát ústní. 

Závažnost jednotlivých slov musí být charakterizována jazykovými 

prostředky (intonací, tempem, pauzami). V každém případě by měl být ve 

výuce věnován čas nácviku správné výslovnosti, a to obzvláště těch 

samohlásek, kde studenti vykazují největší nedostatky (viz 8.2. Nejčastější 

nedostatky ústního referátu). 
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Studentům by mělo být ozřejmeno, že posluchač - Němec - spíše 

přehlédne gramatickou chybu než chybu ve výslovnosti. Také barva a síla 

hlasu, mimika a gestika podporují porozumění a mohou přinášet dodatečné 

informace. Důležitou roli také hraje kontakt s posluchačem (oční kontakt, 

kontakt pomocí otázek, atp.). 

Ačkoli existují názory, že je téměř nemožné styl ústního projevu 

jednotlivců ovlivnit, je nutné, aby studenti napjali všechny své síly a pokusili 

se překonat své zábrany a napodobit některý z ústních referátů, který slyšeli, 

případně najít svůj styl, ve kterém jsou schopni komentovat svůj výzkum a 

jeho závěry. Učitel musí proto hned v úvodu upozornit studenty na to, že se 

nacházejí ve skupině, kde se učí přednesu referátu všichni, kde se mají učit i 

vzájemně a kde nikdy nedojde k tomu, že by referent byl nadměrně kritizován. 

I o případném již zmíněném záměrném zařazení „kritických poznámek" 

v rámci navození „stresové situace podobné atmosféře německých konferencí" 

(viz blíže 8.2.16.) by měli být studenti informováni již předem, aby je 

nechápali osobně. 

Všichni se mají pouze připravit na konstruktivní rady ze strany učitele a 

spolužáků. 

Studenti musejí být také učitelem přesvědčeni o užitečnosti nácviku 

ústního referátu v němčině pro jejich další odbornou budoucnost. Jen tak dojde 

v hodině němčiny k uvolnění atmosféry a studenti se pokusí zhostit se svého 

úkolu bez zbytečné nervozity a s vnitřním zaujetím. Nepodaří-li se učiteli 

navodit přátelskou a pracovní atmosféru, dočká se od studentů referátů čtených 

přiškrceným hlasem obsahujujících namísto zajímavých myšlenek prezentace 

jednoduchého obsahu stylizovaného pouze se záměrem nedopustit se většího 

počtu gramatických chyb. 

10.1.2.3.4. Rady pro obsahovou stránku ústního referátu 

Ústní projev se vyznačuje tím, že jeho obsah textu není příliš 

kondenzován (daleko méně než text psaný). Některé důležité pasáže a 
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myšlenky je možno zopakovat, je užíváno otázek a výzev k zesílení výrazu 

projevu. 

Důležitými předpoklady pro dobrý ústní referát v němčině jsou dobré 

odborné znalosti, výborné znalosti německého jazyka a určité vrozené vlohy. 

Je třeba dbát na tvoření obsahově přehledných vět a řazení informací takovým 

způsobem, aby jim mohl posluchač bez problémů porozumět. Obsah 

složitějších myšlenek je záhodné rozčlenit na více logicky spojených částí. 

Posluchači také nesmějí být zahlceni přílišným množstvím faktů, referent 

musí vybírat informace tak, aby byly pro potřebnou dobu zapamatovatelné a 

studenti by si měli dále uvědomit, že korekce prohřešků proti zásadám 

dobrého ústního projevu se koriguje ve srovnání s písemným projevem daleko 

obtížněji a nikdy ji není možno provést nepozorovaně. Proto je třeba věnovat 

náležitou pozornost přípravě a při prezentaci samé se snažit co nejvíce 

koncentrovat na jazykový projev i celkové chování. 

Učitel by měl studenty také upozornit na možnosti způsobů písemné 

přípravy ústního referátu. Jako písemná příprava může posloužit celý text 

napsaný v celých větách, který je možno opatřit vyznačením (podtržením, 

barevným zvýrazněním) klíčových slov, na které bude kladen důraz, případně 

znázorněním intonace i mimiky, body, grafy či obrázky, podle kterých referent 

volně hovoří, případně může písemný podklad zcela chybět a referent může 

hovořit volně zpaměti. Posledně jmenovaný způsob (projev bez písemného 

podkladu) je v učební situaci výjimkou, ve většině případech se jedná během 

ústního referátu o převádění psaného textu v mluvený projev. Referent tedy 

musí obsah textu (kompletního textu nebo bodů, klíčových slov) představit 

prostřednictvím zvukové podoby a přitom zprostředkovat také jeho 

emocionální význam. 

Je doporučeníhodné vést studenty k tomu, aby referát pronesli předem 

„nanečisto" svým přátelům nebo rodičům a z této své zkušenosti vyvodili 

závěry, podle kterých se budou řídit při referátu v hodině němčiny. 
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Přehlednosti, lepší orientace, poutavosti a zajímavosti dodají referátům 

doprovodné projekce pomocí zpětného projektoru a powerpointové prezentace. 

Učitel má za povinnost nabídnout možnosti užití přístrojů v místnosti, ve které 

se výuka koná. 

10.1.3. Zhodnocení teoretické přípravy užité pro výzkum v této 
práci 

Statistika dokazuje, že teoretická příprava, kterou jsem během svého 

výzkumu ověřovala, vede ke kvalitativnímu posunu u studentských písemných 

i ústních referátů. Velký účinek měla tato příprava obzvláště v oblasti 

jazykových, formálních i obsahových záležitostí, v oblasti jazykové by bylo 

třeba přípravu zintenzívnit například větším časovým prostorem věnovaným 

nácviku morfologických a syntaktických struktur. 

10.2. Nácvik referátu ve vyučovací situaci české vysoké školy 

S přípravou na nácvik referátu je třeba začít již v základních kurzech, a to 

především co se slovní zásoby a morfologicko-syntaktických struktur týče tak, 

aby v semináři forem odborného jazykového vyjadřování bylo možno na těchto 

znalostech stavět. 

10.2.1. Přípravná cvičení 

V rámci přípravných cvičení je třeba se zaměřit na práci se slovní 

zásobou a na cvičení vedoucí k nácviku schopnosti vystavět obsahově i 

formálně akceptabilní věty a texty. 

10.2.1.1.Cvičení na aktivizaci slovní zásoby 

Při aktivizaci slovní zásoby lze i na vysoké škole užít cvičení 

doporučovaná pro jazykovou výuku všeobecně, která je ovšem třeba aplikovat 

na tuto specifickou výukovou situaci. Například zmíněný brainstorming, který 

studenti znají z kurzů pro středně a mírně pokročilé, lze užít tak, že necháme 

studenty jmenovat či zapisovat výrazy, které v jejich mysli vyvolá téma, se 
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kterým zamýšlí učitel pracovat (např. středověk, problémy současnosti, stres). 

Dále je vhodné u množiny takto vybraných výrazů nechat vypracovat za 

aktivní účasti celé skupiny strukturu zachycující vztahy výrazů nadřazených a 

podřazených. 

Také je možno pracovat s různými modifikacemi zohledňujícími práci 

s odborným textem s „mapou myšlenek" (mind-map) popsanou v 5.2.3.2. 

Dalšími užitečnými lexikálními cvičeními jsou v současném světě, který 

se rychle vyvíjí, ta, která se týkají tvoření slov. Odborníci jednotlivých oborů 

totiž velmi často pracují s neologismy, které nejsou ještě zachyceny 

v překladových slovnících, a proto je nutné, aby si posluchači sami dokázali 

pomocí známých příbuzných slov a znalostí o slovotvorbě odvodit jejich 

význam a byli schopni na základě analogie s novými výrazy pracovat. 

Nutná jsou také cvičení na porozumění a práci s kompozity. Studenti se 

v nich učí z kontextu dopracovávat se k jejich významu, německy je 

vysvětlovat a určovat jejich gramatické kategorie a vyhledávat slova, ze 

kterých kompozita vznikla. Velmi užitečná jsou také cvičení na hledání 

významů nejfrektventovanějších složených slov daného studijního oboru. 

V mnoha případech se lze při práci se slovní zásobou opřít o lingvistický 

překlad a na základě kontextu studenti význam slov upřesňují. 

Určitý prostor by měl být věnován ve výuce také nácviku významu 

německých předpon a přípon, a to obzvláště těch, která mají ekvivalent 

v češtině. 

Z hlediska častého užívání nominálních vazeb a rozvitých přívlastků 

v odborném stylu je třeba, aby studenti dokázali od většiny sloves, která mají 

vztah k jejich oboru, vytvářet jmenné výrazy (substantiva, adjektiva, jejich 

vazby) a naopak. K nácviku poslouží vypracovaný okruh sloves, která jsou 

v určitém studijním oboru nejfrekventovanější, a studenti k nim hledají např. 

příslušná substantiva nebo celé nominální vazby. Slovesa je možmo kódovat 

podle toho, zda lze od slovesa vůbec vytvořit substantivum nebo adjektivum, a 

pokud ano, kterými slovotvornými prostředky. Z hlediska nácviku je vhodné 
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podpořit tento postup i postupem opačným, tj. tvorbou verbálních vazeb od 

nominálních. Neodmyslitelná jsou také cvičení na zažití rodu těchto substantiv 

obzvláště z toho důvodu, že velkou roli při tvoření vět a celých textů hraje 

užívání správných tvarů členů určitých i neurčitých. 

Je také bezpodmínečně nutné, aby studenti dokázali tvořit tvar příčestí I a 

příčestí II a aby jim bylo známo tvoření rozvitého přívlastku. Obvyklé je v této 

souvislosti užití transformačního cvičení, kdy student nahrazuje rozvitý 

přívlastek vedlejší větou vztažnou a naopak. 

10.2.1.2.Výstavbová cvičení 

Výstavbová cvičení slouží k nácviku tvoření vět z jednotlivých slov. Lze 

užít cvičení na členění textu na téma a réma popsané v 5.2.3.2. a dále rozličná 

cvičení zaměřená na nácvik správného německého slovosledu. Nej důležitější 

jsou však cvičení na užívání konektorů v odborném textu, s čímž souvisí 

nácvik správného navazování myšlenek a členění textu. 

10.2.2. Nácvik písemného referátu ve vyučovací situaci české 

vysoké školy 

Při nácviku písemného referátu doporučuji užít v úvodu teoretickou 

přípravu pro písemný referát popsaný v 10.1.1. 

Čtenářem textu bývá mnohdy pouze učitel, který má za úkol práci 

vyhodnotit. Nej efektivnější je, označí-li učitel místa, která považuje za 

neadekvátní, a student se v další fázi koncentruje na problematiku zde 

obsaženou a pokouší se najít vhodnější varianty vyjádření. Toto hledání může 

také probíhat během konzultací, kdy se student řídí radou učitele. V této fázi 

nácviku je třeba pracovat se studenty individuálně. 

V poměrech českých vysokých škol bohužel dochází často k tomu, že se 

učitel zaměří při hodnocení převážně na gramatické nedostatky a stylistické a 

formální opomíjí. K tomuto způsobu opravování jej vede mimo jiné velké 

množství studentů v kurzu a učitel „šetří čas" tím, že nadepíše správnou 
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variantu nebo nevhodnou formulaci podtrhne, a již nepožaduje následně od 

studentů opravu či lepší formulaci. Je to důsledek toho, že při tak velkém počtu 

prací, které se mu dostanou do ruky, není v jeho silách číst a opravovat práce 

dvakrát nebo dokonce několikrát. 

Dalším velkým problémem je, že studenti nejsou (jak vyplývá 

z dotazníku, který po referátu vyplňovali, viz příloha č. 23) cvičeni 

v kreativním psaní dostatečným způsobem ani v mateřštině. V dotazníku se 

dozvídáme, že se studenti v písemném referátu obávají faktografických a 

gramatických chyb či špatného výběru správného cizojazyčného ekvivalentu, 

ale v žádném případě nedostatku nových myšlenek či stylisticky nevhodných 

obratů. Učitel cizího jazyka tedy v podmínkách české vysoké školy kromě své 

vlastní práce (tj. kromě nácviku cizojazyčných dovedností u svých posluchačů) 

navíc doplňuje dovednosti, které studenti měli získat buď na střední škole (tj. 

stylizování alespoň kratšího referátu v mateřštině), nebo na oborových 

katedrách. 

Největší potíž ovšem působí ten fakt, že čeští učitelé působící na 

neoborových jazykových katedrách většinou žádným kvalitním písemným 

výcvikem neprošli, a tudíž nemají-li sami motivaci a zájem se v tomto směru 

v zahraničí vzdělávat, není zaručena při výuce produkce odborných textů jejich 

kvalitní výuka. 

10.2.3. Nácvik ústního referátu ve vyučovací situaci české vysoké 

školy 

Při nácviku písemného referátu doporučuji užít na úvod teoretickou 

přípravu pro ústní referát popsaný v 10.1.2. 

Student před referátem rozdá handout a připraví technické pomůcky. 

Podle písemné přípravy nebo bez ní pronese svůj příspěvek. Je možné, aby 

před prezentací přečetl klíčová slova a v diskusi s ostatními kolegy objasnil 

jejich význam. 
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Po vyslechnutí referátu má publikum možnost se zeptat na záležitosti, 

které v referátu nebyly zcela jasné nebo které ho zaujaly. Takováto diskuse 

slouží jak k rozvoji ústních dovedností v cizím jazyce, tak k rozšíření znalostí 

na straně publika o daném tématu a v neposlední řadě k obohacení referentů 

o nové podněty, jak téma zpracovat písemnou formou. 

Je dobré, když učitel povzbudí studenty jak před referátem samým, tak 

před diskusí. Čeští studenti totiž trpí při ústním projevu velkým stresem a 

často se nezeptají na záležitost, která by je zajímala jen proto, že nejsou zvyklí 

pronést svou myšlenku, názor nebo dotaz před širším publikem. Pokud je tedy 

učitel schopen i hereckého projevu, měl by se pokusit se studenty nacvičit i 

etudy zadané např.: referuji pro děti na základní škole, referuji pro velmi 

početné publikum, chtěl bych posluchače v maximální míře přesvědčit a získat 

je pro svou myšlenku, nejsem si svými závěry zcela jist a obávám se výtek při 

následné diskusi, apod. 

Velkým problémem nácviku ústního referátu na našich vysokých školách 

je i absence technického vybavení ve většině učeben. 

Všimneme-li si vyjádření studentů v dotazníku (viz příloha č. 23) co se 

ústního referátu týče, mají posluchači z ústního referátu daleko větší obavy než 

z referátu písemného, což odporuje názorům např. Imke Mohrové nebo Bernta 

Kasta, kteří jsou toho názoru, že nej větší trauma působí studentům psaní 

referátů.164 Studenti nejsou většinou schopni spontánního projevu, čiší z nich 

strach z chyb, z toho, jak budou hodnoceni, jak jejich prezentaci přijmou 

posluchači. Zřejmě se jedná o vliv výuky na základní a střední škole, kde stále 

přetrvává spíše frontální způsob výuky a izolované zkoušení znalostí 

gramatických a faktografických znalostí spojené se zhoršeným hodnocením za 

každou chybu. Učitel na české vysoké škole by se tedy měl při zachování 

vysoké úrovně výuky snažit o uvolněnou a přátelskou atmosféru v semináři, 

kde je referát nacvičován. Stejně tak při hodnocení referátu má učitel nejprve 

164 Mohrová, I. (2002), Schreiben im Kontext einerfremden Wissenschaftskultur, Wien. 
Kast, B. (1999), Fertigkeit Schreiben. Munchen. 
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vyzdvihnout jeho kladné stránky a obezřetně, formou rad, vytknout nedostatky. 

Učitel si musí uvědomit, že v tuto chvíli velmi ovlivňuje každý další veřejný 

ústní projev studenta. 

10.3. Názory studentů na význam nácviku referátů v němčině 

Z dotazníku (příloha č. 23) vyplývá, že si studenti z 90 % uvědomují 

význam nácviku referátů a že považují pro svou budoucí práci za velmi 

důležité referáty nacvičovat. 

10.4. Faktory ovlivňující vývoj vědeckého vyjadřování studentů 

mimo výuku 

Po srovnání úrovně jednotlivých referátů s odpověďmi studentů 

odpovídajícím dotazníku (příloha č. 23) bylo zjištěno, že vývoj vyjadřování 

studentů ovlivňuje mimo výuku nejvíce pobyt v německomluvících zemích, a 

to nejvíce pobyt studijní. Dále má velký význam i četba německé literatury, a 

to především odborné, ale i beletrie. 



138 

11. Závěry 

Práce „Nácvik ústního a písemného referátu na české vysoké škole 

v česko-německém interkulturním prostředí" se zabývá v současné době 

aktuální problematikou zlepšení schopností studentů a absolventů českých 

vysokých škol prezentovat výsledky bádání na mezinárodním fóru 

v německém jazyce. 

Jako podklad pro řešení problému mi posloužil výzkum provedený 

v Jazykovém centru UK FF, a to proto, že zde pedagogicky řadu let působím a 

tudíž jsem měla možnost nashromáždit dostatečný počet písemných a ústních 

referátů (shromažďování probíhalo v období dvou let, konkrétně 2002 - 2004). 

To, že statistika byla provedena na jedné vysoké škole, její význam 

nesnižuje, protože, jak bylo zjištěno dotazem směřovaným k 63 učitelům 

různých vysokých škol v naší republice, je rozdělení kurzů, finanční a 

personální podmínky a snaha o co nejefektivnější nácvik písemného a ústního 

referátu v nejvyšším (nejpokročilejším) jazykovém kurzu pracoviště 

srovnatelné. 

Ačkoli nácvik probíhá ve výuce jazyků, nejedná se o problematiku 

týkající se pouze jazyka samotného. Jak z této práce vyplývá, jsou sice nácvik 

morfologicko-syntaktických struktur, stavby textu, konektorů a osvojení 

terminologie jednotlivých oborů pro správné stylizování a pronášení referátů 

velmi důležité, ale srovnatelný význam má i ozřejmění interkulturních rozdílů 

a otázky lidské komunikace vůbec. 

Cílem analýzy provedené v této práci bylo popsat, jak je možno co 

nejefektivněji postupovat při nácviku ústních a písemných prezentací 

v německém jazyce. 

Do statistiky byly zahrnuty ústní a písemné referáty studentů, kteří velmi 

dobře ovládají německý jazyk (přibližně úroveň B2). U ústních i písemných 

referátů se jednalo vždy o dva soubory prací. První soubor prezentací vytvořili 

studenti, kteří nebyli před produkcí svého referátu předem cíleně instruováni co 
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se textových a syntaktických zvláštností německého odborného jazyka a 

formálních požadavků na prezentace v německém jazykovém prostředí týče, a 

druhá skupina tvořila referáty po teoretické přípravě spojené s ukázkami 

vzorových textů. Tyto dvě skupiny prezentací (vlastně čtyři, uvědomíme-li si, 

že se jedná o projev písemný a mluvený) byly vzájemně srovnány. 

V hypotéze, kterou jsem stanovila na počátku práce, bylo předpokládáno, 

že referáty vzniklé po přípravě budou více odrážet kulturní zvyklosti německy 

mluvících zemí a budou připraveny s vyšším stupněm jazykové korektnosti. 

Ktomu také došlo. Zatímco v případě referátů bez přípravy se text jazykově 

spíše přikláněl k německé běžně mluvené formě jazyka a k syntaktickým 

strukturám českého odborného jazyka, po přípravě se v referátech ve zvýšené 

míře objevují struktury typické pro německý odborný styl. Z výzkumu je 

patrno, že někteří studenti před speciálním poučením a nácvikem týkajícím se 

obsahu i formy referátu dostatečně nechápou interkulturní rozdíly mezi 

produkcí referátu v češtině a němčině. Proto zůstávají jejich práce bez přípravy 

pouze narativním textem, který by ovšem na německé či rakouské univerzitě 

nebyl akceptován. Je tedy nanejvýš důležité, aby studenti prošli nácvikem 

konkrétních slohových útvarů, o kterých lze předpokládat, že je budou 

v budoucnosti ve své odborné praxi užívat. A tím ústní a písemná prezentace 

(referát, seminární práce) rozhodně při studiu kteréhokoli humanitního oboru 

je-

Student během studia na vysoké škole v rámci výuky forem odborné 

jazykové komunikace posune své jazykové schopnosti z úrovně B2 na úroveň 

Cl Společného evropského referenčního rámce (Cl: ...Umí jazyka užívat 

pružně pro ...akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře 

uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí 

kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.165). Tento 

165 Lenochové, A. (2003), Společný evropský referenční rámec, Olomouc (překlad 
z angličtiny). 
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posun - přiblížení se k autentickému německému odbornému jazyku - může 

ovšem být u jednotlivých posluchačů rozdílný. 

Pro úspěšnou ústní nebo písemnou prezentaci v němčině ovšem není 

nutné, aby student dosáhl jazykově úrovně referátu rodilého mluvčího. To také 

nemůže být cílem výuky na neoborových jazykových katedrách a také to není 

v jejich silách. Reálné ovšem je, aby student získal návyk vhodného užívání 

struktur typických pro německý odborný styl a dále aby neužíval jazykových a 

nejazykových prostředků, které by v německy mluvícím vědeckém a odborném 

prostředí působily neadekvátně, aby písemný referát obsahoval takové formální 

záležitosti a součásti stejně jako obsahové složky, které examinátor na 

německé univerzitě bude považovat za odpovídající. Student musí být také 

obeznámen se skutečností, že není možno jako písemný příspěvek do sborníku 

či jako seminární práci odevzdat písemné znění ústního referátu, a také musí 

být zběhlý ve formulování rozdílných struktur v psaném a ústním projevu. 

Z interkulturních záležitostí je třeba studenta upozornit na to, že 

v německy mluvících zemích probíhají obhajoby písemných prací a diskuse na 

konferencích v daleko napjatější atmosféře než v Čechách, autor je dotazován 

na nejrůznější podrobnosti a konfrontován se zkušenostmi posluchačů s danou 

problematikou. Autor prezentací by toto měl brát již při produkci referátu 

v potaz a k jednotlivým bodům, o kterých se ve svém referátu zmíní, předem 

připravit vysvětlení a důkazy, které v případě dotazu užije. Dále si má být 

vědom toho, že obzvláště v písemném referátu má citovat různé názory ze 

sekundární literatury, ale nesmí se zdržet vlastního hodnocení a názoru. 

Práce neoborových jazykových kateder na vysokých školách v České 

republice v kurzu odborné jazykové komunikace spočívá v především v tom, 

že je u studentů s jazykovou úrovní B2 rozvíjena terminologie týkající se 

jednotlivých studovaných oborů a je podporováno osvojování textových a 

syntaktických struktur, které jsou pro vědecký jazyk typické. 

Z odborné literatury (např. Esserová, Mohrová) je patrno, že práce na 

podobných pracovištích v zahraničí může být odlišná od pracovišť v České 
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republice, pokud studenti pocházejí ze země nebo kultury, kde j e v mateřštině 

užíváno zcela odlišných struktur. Srovnáme-li však německý odborný jazyk 

s českým odborným jazykem, zjistíme, že se v obou užívá podobných strutur 

(pasivní konstrukce, nominálních vazeb, řady na sobě vázaných genitivu, 

konektorů, které se užívají ekvivalentně v obdobných souvislostech, apod.). 

Student, který se nachází na jmenované jazykové úrovni, je zároveň 

absolventem slohové výuky na střední škole, posluchačem a autorem ústních i 

písemných referátů v rámci svého studovaného oboru. V případě shodných 

textových a syntaktických rysů v mateřském a cílovém jazyce je student 

schopen na základě analogie utvořit odpovídající text. Jinak je tomu u struktur, 

které mateřština nezná, případně nejsou tak frekventovaně užívány (např. 

konjunktiv I, funkční vazby, nominální vazby apod.). 

V českém jazykovém prostředí se nejedná o problematiku popisovanou 

Ruth Esserovou166 u mexických studentů, kteří namísto seminární práce psali 

esej. Studenti české univerzity jsou zvyklí na jistou formu seminární práce, ale 

musejí být seznámeni s formou, kterou má taková práce na německy mluvících 

univerzitách. Je třeba klást při nácviku důraz na formu titulní strany, na 

hierarchii kapitol a podkapitol, správnou formu citací a poznámek, dbát na 

vypracování obsahu a resumé, příslušné hypotézy a závěru. Českým studentům 

je na německých univerzitách často vytýkána absence vlastního názoru 

následující po citacích. 

Je proto nutné, aby ze strany učitele němčiny nechyběly informace 

o aktuálních požadavcích a konvencích co se ústní a písemné prezentace týče. 

V rámci vědeckého písemného i ústního jazyka totiž nemusí jít o požadavky 

v každé době a na každé univerzitě stejné a učitel by měl svou výuku těmto 

požadavkům přizpůsobovat, aby se jeho studenti měli možnost vyhnout 

problémům, a tím i neúspěchům při studiu. 

Na základě výsledků této práce byl navržen projekt, jehož problematiku 

bude zpracovávat mezinárodní tým odborníků (schváleno na mezinárodním 

166 Esserová, R. (1997), Etwas ist mirgeheim geblieben am deutschen Referát, Munchen. 
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zasedání učitelek a učitelů ve Štýrském Hradci - sekce F8 „Vědecký odborný 

jazyk" 1 - 6. 8. 2005). Bude se jednat o sestavení seznamu instrukcí pro 

odborníky všech oborů z jednotlivých zemí co se konvencí, zvyklostí a 

požadavků v rámci odborného jazyka na německy mluvících univerzitách týče. 

Tento seznam bude publikován časopisecky a na www stránkách. Údaje se 

budou podle měnícího se přístupu k odbornému jazyku aktualizovat. Dále je 

v seznamu počítáno s odkazy na požadavky různého typu podle jednotlivých 

německých, rakouských a švýcarských univerzit. Těžiště práce je v současné 

době sestavování dotazníku obsahujícího body, jejichž cílem bude vysledovat, 

které nesrovnalosti (jazykové, stylistické, mimojazykové, interkulturní, apod.) 

pozorují učitelé němčiny jako cizího jazyka na německy mluvících 

univerzitách u studentů, kteří kurz vědeckého psaní a ústní prezentace 

absolvovali na své domovské univerzitě. Výsledky budou zpracovány a 

vyhodnoceny a především vytříděny učiteli němčiny jako cizího jazyka 

z jednotlivých zemí, kteří provedou výběr reprezantativní pro studenty jejich 

vlastních univerzit. 

Výsledkem projektu bude pomůcka pro studenty-negermanisty, kteří se 

chtějí co nejlépe připravit na své studium či prezentaci v zahraničí a těžištěm 

jejichž práce není sestudování celé problematiky německého odborného jazyka 

v celém rozsahu. Pro úplnost uvádím přehled publikací, které byly za účelem 

návodu k produci německých vědeckých textů napsány a mohou být i 

studentům a absolventům vysokých škol v České republice oporou: 
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Mannhein, Wien, Zůrich. 

Griebel, B. (1993), Wie schreibe ich eine Diplomarbeit - Zehn Aussagen zu 
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12. Abstract 

In "Practicing oral and written presentation skills on Czech universities, 

A Czech-German environment", the Czech university students' and graduates' 

presentation skills are discussed, in particular in the context of the students' 

presenting their research results on international conventions conducted in the 

German language. This topič is currently very important. 

Although these skills are practiced in language classes, they are not a 

direct feature of language on its own. The páper implies that teaching and 

practicing morphology, syntax, stylistics, connectors and the relevant 

terminology of the individual professional fíelds is very important for creating 

and presenting one's work. However, knowing the relevant cultural 

differences and the generál aspects of human communication is at least just as 

important. 

The aim of the analysis given in this páper is to describe the most 

effective methods of practicing German-language-presentation skills, oral and 

written, at Czech universities. 

The author proposes specific methods of text production practice. During 

the course of his/her university language education, a studenťs language skills 

move from the B2 to the Cl level, on the scale of the Common European 

Framework of Reference for Languages (Cl: ...Flexible use of language 

on...academie and professional level. The student can create coherent, well 

arranged and detailed texts with complicated subject matter, certifying in-depth 

knowledge of stylistics, conjunction elements and elements of coherence). 

This páper aims to enhance the process of language education in order to 

improve the students' generál language skills and grant the students better 

access to, and better employment possibilities on the European labor market, 

and to improve the students' professional communication skills at scientific 

conventions. 
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1. 
Stadttheater in 
Marienbad 

ne 56 39 17 6 n 3 7 0 5 

2. 
Bodenpflege in der 
EU 

srovnání CR 
-EU 

36 25 11 6 5 4 7 0 2 

3. 
Kalevala ne 25 13 12 2 10 6 8 2 3 

4. 
Die Sorben ne 19 11 8 2 6 0 2 0 2 

5. 
Probleme in Afrika ano - úvaha, 

jak 
problémy 
řešit 

89 34 55 24 21 9 11 0 6 

6. 
Das Systém Thomas ano 85 20 65 14 51 8 14 2 7 

7. 
Denkmalpflege 3 otázky a 

odpovědi na 
ně 

94 30 64 22 42 6 9 2 5 
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8. 
DreiCigjáhriger krieg ne 57 24 23 9 14 2 7 1 2 

9. 
Entstehung der 
Tschechischen 
Philharmonie 

ne 36 19 17 4 13 0 2 0 0 

10. 
Maria Theresia ne 32 14 18 9 9 0 5 0 1 

11. 
Hauser im Neolitium jak žila 

rodina 
v domě 
tohoto typu 

36 18 18 6 12 3 7 0 2 

12. 
Europáische Union význam EU 51 25 26 11 15 5 8 2 3 

13. 
Gibrt es eine 
modeme Tragodie? 

ano 56 14 42 19 23 4 9 3 3 

14. Bevólkerung 
zwischen 1848 
1918 

ne 81 45 36 15 21 4 8 0 0 

15. 
Tschechen und 
Deutsche 1918 -
1938 

ne 96 35 61 24 37 5 10 4 4 

16. 
Bewohner in 
Bóhmen 

statistické 
zpracování 
počtu 
obyvatel 

37 21 16 4 12 0 7 0 0 
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17. 
Die bóhmische 
Chronik 

Kde žili 
v Čecháh 
Němci? 

48 26 22 6 16 2 8 3 2 

18. 
Barock Barok v CR 72 53 19 4 15 7 14 5 9 

19. 
Pavel Eisner názor Pavla 

Eisnera na 
německá 
kompozita 

29 18 11 4 7 4 6 0 4 

20. 
Die erste Rechte fur 
Deutsche in Bohmen 

ne 32 19 13 3 10 2 0 0 0 

21. 
Alexander Zemlinski význam 

A.Z. pro ČR 
24 15 7 3 4 0 0 0 0 

22. 
Nachkriegsvertreibun 
g der Deutschen 

role 
Benešových 
dekretů 

29 13 16 5 11 0 0 0 0 

23. 
C.M. von Weber ne 56 23 33 12 21 6 9 2 4 

24. 
Schloss Veltrusy ne 49 21 28 13 15 4 8 1 3 

25. 
Kaiser Karl IV. reprodukce 

údajů ze se. 
lit. 

30 13 17 5 12 2 3 0 0 
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26. 
Gattinen des Kaisers 
Karl IV. 

ano - dnešní 
představa o 
K . I V a j e h o 
manželkách 

35 22 13 7 6 2 3 0 0 

27. 
Tacitus - Germania ne 38 26 12 7 5 7 10 0 3 

28. 
Entstehung des 
ersten Ghetto in 
Wien 

ne 33 21 12 5 7 2 7 0 2 

29. 
Bei tri tt der ČR in die 
ER 

ne 9 3 6 4 2 2 3 0 0 

30. 
Ferdinand ď Este ne, popisná 

práce 
31 14 17 10 7 0 3 0 1 

31. 
Fúrst Boleslav der 
Erste 

srovnáni 
sVáclavem 

15 9 6 2 4 0 0 0 0 

32. 
Die Geschichte der 
Stadt Znaim 

ne 34 19 15 5 10 0 5 0 0 

33. 
Taiwan ne 75 38 37 21 16 3 8 0 0 

34. 
Gustav Mahler ne, 

informační 
68 46 22 13 8 0 3 0 0 
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35. 
Die Juden in Prag ne 134 87 47 32 15 9 23 6 4 

36. 
Die deutsche 
Universitát 

ne 74 35 39 13 26 0 3 0 0 

37. 
Restaurierung und 
Konservierung 

ne 51 34 17 11 6 2 7 0 2 

38. 
Der Briickenturm 
und seine Wappen 

ano 78 45 33 27 6 0 8 0 0 

39. 
Heidegger und der 
Nationalsozialismus 

ne 34 19 15 9 6 2 8 2 0 

40. 
Waldorfschulen ne 29 13 16 9 7 0 0 0 0 

41. 
Massenmedien ne 57 39 18 13 5 5 15 0 8 

42. 
Die Geschichte der 
Europáischen Union 

ne 47 29 18 7 11 2 9 0 2 

43. 
Entstehung und 
Entwiclung der 
Europáischen Union 

ne 26 16 10 7 3 0 7 0 0 
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44. 
Midgliedschaft der 
leinen Landem in der 
EU 

ne 41 31 10 9 1 0 11 0 3 

45. 
Programm Socrates -
Erasmus 

ne 21 5 16 7 9 2 7 0 0 

46. 
Nationale 
Minderheiten 

ne 29 18 11 6 5 0 5 0 0 

Průměr 48,13 25,15 22,72 9,91 12,57 2,7 6,83 0,76 0,43 
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1. 
Borobudur ano -

náboženský 
význam 
památky 

207 112 95 34 61 35 24 13 9 

2. 
Die 
Gesellschaft der 
Individuen 

ano 93 38 55 14 41 3 5 0 6 

3. 
Johann Maxmilian 
Thun und der 
turinischer 
Aufenthalt 

analýza 
dopisů 

169 76 93 35 58 6 12 6 4 

4. 
Frédéric Bastian význam 

klasické 
filozofie 
dnes 

134 46 88 19 69 7 15 7 9 

5. 
Griechischer Gott 
Dionysos 

nový pohled 
na Dyonýza 

167 72 95 13 82 8 9 2 6 

6. 
Die Adventisten sekty dnes 98 47 51 8 43 5 14 0 5 
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7. 
Konflikte in 
subsaharischen 
Afrika 

důvody 
konfliktů 

102 38 64 19 45 7 21 5 18 

8. 
František Herites und 
kleinstádtische 
Humoresken 

ne - popisné 
podle se. lit. 

113 62 51 24 27 6 9 3 6 

9. 
Die 
Konzentrationslager 

ne 152 59 93 24 69 2 16 0 0 

10. 
Die Identitát der 
franzosischen Region 
Nord-Pas-de-Calais 

ano 196 102 94 49 45 8 28 18 11 

11. 
Das Holotropatmen klady a 

zápory 
76 34 42 17 25 3 11 5 4 

12. 

Loiteraturwissen-
schaftliche 
Methodolie des 20. 
Jahrhunderts 

vztah 
literární 
vědy 
k ostatním 
disciplínám 

105 43 62 18 44 5 9 4 8 

13. 
Zisterzienserstift in 
Osseg 

ne 86 32 54 20 34 0 0 0 0 

14. Unsere Tráume co j e sen? 147 65 82 31 51 4 12 6 5 

15. 
Der heilige Adalbert ne - popisná 

práce 
98 32 66 19 47 3 5 0 5 
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16. 
Philosophische 
Interpretation der 
Genesistheorie 
Augustins 

ano 114 
věty složité, 
těžko 
pochopitelné 

39 75 28 47 17 35 14 16 

17. 
Geschichte von 
Poděbrady 

ne 76 34 42 15 27 4 8 8 4 

18. 
Wahlsystem in den 
USA 

ne 68 21 47 9 38 0 0 0 O 

19. 
Streinkreuze bei 
Bernartice 

která z teorií 
na vznik řížů 
j e správná? 

156 
věty příliš 
dlouhé 

67 89 21 68 8 14 9 7 

20. 
Bóhmische 
Glasherstellung im 
Mittelalter 

popisná 
práce 

113 47 66 23 43 3 6 0 4 

21. 
Alternative 
Pádagogik 

ano 154 76 78 35 43 6 15 9 12 

22. 
Eine Woche in dem 
stillen Haus 

ne 67 12 55 13 42 0 9 0 3 

23. 
Einfluss der PC auf 
die perzeption der 
Bilder 

ano 98 24 74 20 54 8 17 8 6 

24. 
E.M.Remarque und 
sein Roman Drei 
kamaraden 

ne 119 49 70 25 45 0 9 0 0 
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25. 
Deutsche und 
tschechische 
Zeitungen 

ano -
hodnocení, 
srovnání 

75 14 61 23 38 5 17 0 4 

26. 
Unsere UrgroBmútter 
Feministinnen 

ne, práce 
popisná 

167 98 69 35 34 19 18 0 6 

27. 
Ausbildung der 
Bibliothekare und 
Informationsarbeiter 

ne, popisná 160 109 51 15 36 13 67 0 4 

28. 
Anorexie und 
Bulimie 

ne, 
informativní 

60 26 34 17 17 4 13 1 8 

29. 
Periodisierung der 
tschechischen 
Geschichte 

ano - která 
periodizace 
vhodná 

209 113 96 24 72 7 25 5 3 

30. 
Islám im Westen ano 86 31 55 17 38 5 11 15 9 

31. 
Die Sozialrevolution 
in Spanien 

ne, 
informativní 

139 81 58 31 27 2 25 0 6 

32. 
Geschichte der Stadt 
Eger bis zu 1714 

ano - nový 
pohled na 
vrcholné 
období 

102 62 40 11 29 9 34 5 12 

33. 
Verwandlung der 
modernen Kunst 

ne 75 36 39 14 25 3 14 0 12 
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34. 
Die pádagogischen 
Theorien 

ne, 
informativní 

57 26 31 12 19 4 12 2 8 

35. 
Okologische 
Psychologie 

ano 87 49 38 21 17 3 7 0 5 

36. 
Die ersten neun 
Monate 

ano 94 29 65 23 42 5 20 5 9 

37. 
„Mitteleuropa" von 
Friedrich Naumann 

ne 65 27 38 14 24 3 12 7 4 

38. 
Kohinoortiefbau-
grube 

ano 191 121 45 28 17 2 28 9 14 

39. 
Tschechisch-
deutsche 
Sprachbeziehungen 

ne 113 56 57 12 45 6 12 7 2 

40. 
Das Programm der 
NSDAP 

ne 56 13 43 15 28 3 16 5 9 

41. 
Ferdinand ďEs te ne 57 18 39 13 26 2 9 0 0 

42. 
Das Rohmische 
Reich am Beginn des 
4. jahrhunderts 

ano 99 57 42 16 26 19 12 5 15 
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43. 
Neue Trends in der 
tschechischen 
Wappenkunde 

ano 145 89 56 21 35 21 46 9 21 

44. 
Die Vorherrschaft 
der Mánner 

ano 81 36 45 16 29 5 12 0 0 

45. 
Kosmas und Kazín ano 69 51 18 13 6 0 3 0 0 

46. 
Biicherkultur in 
Ósterreich 

ne, 
popisuj ici 

59 24 35 21 14 2 9 0 1 

47. 
Viktor Fischl ano 79 46 33 12 21 3 14 0 4 

48. 
Josef II. ne 45 35 10 3 7 0 0 0 0 

49. 
Roman „Das 
schwarze Licht" 

ano -
interpretace 

67 45 22 13 9 0 5 0 0 

50. 
Zwei amerikanische 
GroBmáchte 

ano 93 57 36 21 15 6 15 1 2 

51. 
Kundera: Die 
unertrágliche 
Leichtheit des Seins 

ne 102 45 57 38 19 3 12 0 6 
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52. 
Die Prostitution und 
gender studies 

ano 91 66 25 9 16 6 21 0 8 

53. 
Bedeutung der 
Ásthetik 

ano -
K čemu je 
estetika? 

65 13 52 27 25 3 13 6 4 

54. 
Die Landsknechte ne, 

popisných 
charakter 

87 58 29 19 10 9 16 12 8 

55. 
Otto von Bismarck ne 42 22 20 4 16 4 13 0 2 

56. 
Die tschechische 
Sprache 

ne 74 46 28 19 9 0 4 0 0 

57. 
Kampf zwischen 
Bischof Ondřej und 
Konig Przemysl 
Ottokar I. 

ne 59 42 17 13 4 0 0 0 0 

58. 
Wiener Schule ne 55 37 18 7 11 4 23 7 4 

59. 

Fichtes 
Regressivargument 
gegen das 
Reflexivmodel des 
Selbstbewusstseins 

ano 72 44 28 12 16 7 19 12 10 
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60. 
0 . Wildes: Das 
Bildnis von Dorian 
Gray 

ne 93 57 36 12 24 9 23 8 11 

61. 
Neue Trends in der 
tschechischen 
Wappenkunde 

ano 132 78 54 41 13 15 35 9 12 

62. 
Hexen und 
Hexenprozesse 

ano 98 56 42 11 31 12 31 0 8 

63. 
Bestattungsritus in 
Bóhmen und Máhren 

ano 82 42 40 27 13 5 24 0 7 

64. 
Poesie von Jacques 
Prévert 

ne 81 56 25 20 5 5 15 0 11 

65. 
Die Grundzuge des 
mittelalterlichen 
Rechts 

ano 121 76 45 34 11 7 20 13 9 

66. 
Frankfurter Schule ne 72 45 27 9 18 7 12 0 6 

67. 
Die Werbung und 
ihre psychologischen 
Faktoren 

ano 98 56 42 11 31 8 19 0 0 

68. 
Aussiedlung der 
Deutschen aus Prag 

ne 45 29 16 5 11 5 13 0 9 



příloha č. 1: Morfologicko - syntaktické jevy v písemném referátu bez teoretické přípravy list XV 

69. 
Die Gewalt in der 
Familie 

ano 134 78 56 15 41 7 17 0 14 

Průměr 
70,14 51,04 50,64 19,23 31,42 6,01 15,78 3,77 4,62 



příloha č. 3: list XVI 
Srovnání průměrného výskytu morfologicko-syntaktických jevů v písemném referátu 

A B př í růstek 
1 48,13 70,14 22,01 
2 25,15 51,04 25,89 
3 22,72 50,64 27,92 
4 9,91 19,23 9,32 
5 12,21 31,42 19,21 
6 2,7 6,01 3,31 
7 6,83 15,78 8,95 
8 0,76 3,77 3,01 
9 0,43 4,62 4,19 

A = průměrný výskyt jevu v písemném referátu bez přípravy; B = průměrný výskyt jevu v písemném referátu po přípravě; 1 = celkový počet vět; 
2 = počet vět jednoduchých; 3 = celkový počet souvětí; 4 = počet souvětí souřadných; 5 = počet souvětí podřadných; 6 = počet nominálních 
vazeb; 7 = počet pasivních konstrukcí; 8 = počet konjunktivů I; 9 = počet rozvitých participiálních přívlastků 



příloha č. 4: list XVII 

Témata prací a řešení problémů v písemných referátech bez přípravy 

čí
sl

o 

téma řešený problém vyjádření vlastního názoru 

1. Stadttheater in Marienbad - + 
citový vztah k divadlu 

2. Bodenpflege in der EU + 
srovnání ČR - EU 

+ 
hodnocení stavu v ČR 

3. Kalevala - -

4. Die Sorben - -

5. Probleme in Afrika + 
úvaha, jak problémy řešit 

+ 
návrh jak podpořit léčení AIDS 

6. Das System Thomas - + 
význam pro nezaměstnané 

7. Denkmalpflege + 
tři otázky a odpovědi na ně 

+ 
vlastní názor na památkovou péči 

8. DreiBigjáhriger Krieg -

9. Entstehung der Tschechischen Philharmonie - + 
hodnocení stávky filharmonie rou 1901 

10. Maria Theresia - -

11. Hauser im Neolitium + 
jak žila rodina v domě 
tohoto typu 

+ 
podmínky života v domech 

12. Europáische Union + 
význam EU 

+ 
význam 
Evropské komise a Rady 



příloha č. 4: list XVIII 
Témata prací a řešení problémů v písemných referátech bez přípravy 

13. Gibt es eine modeme Tragódie? + 
existence moderního dramatu 

+ 
drama dnes 

14. Bevólkerung zwischen 1848 - 1918 - + 
význam tohoto období pro naši zemi 

15. Tschechen und Deutsche 1918-1938 - -

16. Bewohner in Bóhmen + 
(statistické zpracování počtu obyvatel) 

+ 
srovnání se současným stavem 

17. Die bóhmische Chronik + 
Kde žili v Čecháh Němci? 

+ 
kvalita vztahu Čechů a Němců 

18. Barock + 
podoba baroka v ČR 

+ 
baroko v ČR není dekadence 

19. Pavel Eisner + 
názor Pavla Eisnera na německá kompozita 

+ 
kompozita v německém odborném textu 

20. Die erste Rechte fur Deutsche in Bóhmen - -

21. Alexander Zemlinski + 
význam A.Z. pro ČR 

+ 
A.Z. nepatří žádnému uměl. stylu 

22. Nachkriegsvertreibung der Deutschen + 
role Benešových dekretů 

+ 
dekrety ze soudobého a současného pohledu 

23. C.M. von Weber - -

24. Schloss Veltrusy - -

25. Kaiser Karl IV. + 
(reprodukce údajů ze se. lit.) 

-

26. Gattinen des Kaisers Karl IV. + 
dnešní představa o Karlu IV. a jeho 
manželkách 

27. Tacitus - Germania - -

28. Entstehung des ersten Ghettos in Wien - -



příloha č. 4: list XIX 
Témata prací a řešení problémů v písemných referátech bez přípravy 

29. Beitritt der CR in die EU - -

30. Ferdinand ď Este - -

31. Fůrst Boleslav der Erste + 
srovnání se sv. Václavem 

-

32. Die Geschichte der Stadt Znaim - -

33. Taiwan - -

34. Gustav Mahler - -

35. Die Juden in Prag - -

36. Die Deutsche Universitat in Prag - -

37. Restaurierung und Konservierung - -

38. Der Briickenturm und seine Wappen + 
výběr erbů pro Mosteckou věž 

-

39. Heidegger und der Nationalsozialismus - -

40. Waldorfschulen - -

41. Massenmedien - -

42. Die Geschichte der Europáischen Union - -

43. Entstehung und Entwiclung der 
Europáischen Union 

- -

44. Midgliedschafit der leinen Lándern in der EU - -

45. Programm Socrates - Erasmus - -

46. Nationale Minderheiten - -



příloha č. 5: list XX 
Témata prací a řešení problémů v písemných referátech po přípravě 

čí
sl

o 

téma řešený problém vyjádření vlastního názoru 

1. Borobudur + 
náboženský význam památky 

+ 
význam dnes 

2. Die 
Gesellschaft der Individuen 

+ 
vztah individua a společnosti 

+ 
indiviuum nesmí ztratit význam 

3. Johann Maxmilian Thun und sein 
Aufenthalt in Turino 

+ 
analýza dopisů 

+ 
vztah příbuzným 

4. Frédéric Bastian + 
význam klasické filozofie dnes 

+ 
aktuálnost Bastianových názorů 

5. 

Griechischer Gott Dionysos + 
nový pohled na Dionýza 

+ 
pohled na Dionýza v současnosti se liší 
od starších pohledů 

6. Die Adventisten + 
sekty dnes 

+ 
nejvlivnější sekty 

7. Konflikte in subsaharischen Afrika + 
důvody konfliktů 

+ 
vize do budoucnosti 

8. František Herites und kleinstádtische 
Humoresken 

- -

9. Die Konzentrationslager - -

10. Die Identitát der franzosischen Region 
Nord-Pas-de-Calais 

- + 
důvody hospodářské zaostalosti oblasti 

11. Das Holotropatmen + 
klady a zápory 

+ 
škodlivost holotropního dýchání 

12. Literaturwissenschaftliche Methodologie + + 



příloha č. 4: list XXI 
Témata prací a řešení problémů v písemných referátech bez přípravy 

des 20. Jahrhunderts vztah literární vědy k ostatním 
disciplínám 

komplexní obraz vztahů 

13. Zisterzienserstift in Osseg - -

14. Unsere Tráume + 
Co je sen? 

15. Der heilige Adalbert - -

16. Philosophische Interpretation der 
Genesistheorie Augustins 

+ 
která interpretace je platná 

+ 
vlastní interpretace 

17. Geschichte von Poděbrady - -

18. Wahlsystem in den USA - -

19. Streinkreuze bei Bernartice + 
která z teorií na vznik křížů je správná 

+ 
odůvodnění nej věrohodnější teorie 

20. Bohmische Glasherstellung im Mittelalter - + 
možnosti nápodoby výroby v současnosti 

21. Alternative Pádagogik + 
Má alternativní pedagogika oprávnění? 

+ 
možnosti využití 

22. J. Neruda: Eine Woche in dem stillen 
Haus 

- + 
interpretace 

23. 
Einfluss der PC auf die Rezeption der 
Bilder 

+ 
možnosti představení obrazů a jejich 
detailů na PC 

+ 
recepce 

24. E.M.Remarque und sein Roman Drei 
Kamaraden 

- -

25. Deutsche und tschechische Zeitungen + 
hodnocení, srovnání 

+ 
úroveň novin 

26. Unsere Urgrofimůtter Feministinnen - + 
feminismus v minulosti a v současnosti 

27. Ausbildung der Bibliothekare und - + 



příloha č. 4: list XXII 
Témata prací a řešení problémů v písemných referátech bez přípravy 

Informationsarbeiter zhodnocení možností 
28. Anorexie und Bulimie - -

29. Periodisierung der tschechischen 
Geschichte 

+ 
která periodizace je vhodná 

+ 
výběr nejvhodnější periodizace 

30. Islám im Westen + 
role islámu 

+ 
nebezpečnost některých tezí 

31. Die Sozialrevolution in Spanien - + 
význam revoluce 

32. Geschichte der Stadt Eger bis zu 1714 + 
nový pohled na vrcholné období 

-

33. Verwandlung der modernen Kunst - -

34. Die pádagogischen Theorien - -

35. Okologische Psychologie + 
vymezení pojmu 

-

36. 
Die ersten neun Monate + 

vývoj dítěte v prvních devíti měsících 
života 

+ 
nejvýznamnější aspekty 

37. „Mitteleuropa" von Friedrich Naumann - + 
hodnocení díla 

38. Kohinoortiefbaugrube + 
etapy budování dolu 

-

39. Tschechisch-deutsche Sprachbeziehungen - + 
pozitivní hodnocení vztahů 

40. 
Das Programm der NSDAP + 

důvody přitažlivosti myšlenek NSDAP 
v dnešní mladé generaci 

41. Ferdinand ďEste - -

42. Das Róhmische Reich zu Beginn des 4. 
Jahrhunderts 

- -



příloha č. 4: list XXIII 
Témata prací a řešení problémů v písemných referátech bez přípravy 

43. 
Neue Trends in der tschechischen 
Wappenkunde 

+ 
které trendy jsou nej významnější 

+ 
přínos některých z trendů 

44. 
Die Vorherrschaft der Mánner + 

Jsou muži stavěni ve společnosti nad 
ženy? 

+ 
důkazy pro kladné zodpovězení otázky 

45. 
Kosmas und Kazín + 

lokalizace Kazínu 
+ 
srovnání Kosmova pojetí a ostatních 
názorů 

46. 
Biicherkultur in Osterreich + 

zhodnocení zkušenosti z práce 
v rakouském nakladatelství 

47. Viktor Fischl + 
význam V.F. 

+ 
analýza jednoho děl 

48. Josef II. - -

49. Roman „Das schwarze Licht" + 
interpretace 

+ 
současná recepce románu 

50. Zwei amerikanische GroBmáchte - -

51. Kundera: Die unertrágliche Leichtheit des 
Seins 

- -

52. 
Die Prostitution und gender studies + 

která z druhů prostituce je 
nejnebezpečnější 

+ 

53. Bedeutung der Asthetik + 
význam estetiky 

+ 

54. Die Landsknechte - -

55. Otto von Bismarck - -

56. Die tschechische Sprache - -



příloha č. 4: list XXIV 
Témata prací a řešení problémů v písemných referátech bez přípravy 

57. Kampf zwischen Bischof Ondřej und 
Kónig Przemysl Ottokar I. 

- -

58. Wiener Schule - -

59. Fichtes Regressivargument gegen das 
Reflexivmodel des Selbstbewusstseins 

+ 
význam modelu 

+ 
role sebevědomí v současném světě 

60. O. Wildes: Das Bildnis von Dorian Gray - + 
současná recepce díla 

61. 
Práfixe im Tschechischen + 

role předpon při tvorbě vidů 
+ 
problémy ve výuce češtiny jako cizího 
jazyka 

62. Hexen und Hexenprozesse + 
motivy čarodějnických procesů 

+ 
procesy v Čechách 

63. 
Bestattungsritus in Bóhmen und Máhren + 

pohřebiště u nás 
+ 
hodnocení statistiky v nejnovějších 
pracích 

64. Poesie von Jacques Prévert - + 
hodnocení díla 

65. Die Grundziige des mittelalterlichen 
Rechts 

- -

66. Frankfurter Schule - -

67. Die Werbung und ihre psychologischen 
Faktoren 

+ 
význam relamy v médiích 

+ 
pozitiva a negativa 

68. Aussiedlung der Deutschen aus Prag - -

69. Die Gewalt in der Familie + 
Vyskytuje se i v ČR? 

+ 
formy pomoci 



příloha č. 6: list XXV 
Srovnání výskytu řešení problému a vyjádření vlastního názoru v písemném referátu bez 

přípravy a po přípravě 

před př 
ano 

ípravou 
ne 

po př 
ano 

pravě 
ne 

ro2 
ano 

-díl 
ne 

vyjádření vlastního názoru 32,61 % 67,39 % 56,52 % 43,48 % 34,78 % -13,04% 
řešený problém 34,78 % 65,22 % 46,27 % 53,73 % 30,43 % 7,46 % 



příloha č. 7: Formální záležitosti písemného referátu bez předchozí teoretické přípravy list XXVI 

Č
ís

lo
 

téma 

čl
en

ěn
í 

te
xt

u 
na

 
od

st
av

ce
 

tit
ul

ní
 

st
rá

nk
a 

Fo
rm

ul
o-

vá
ní

 c
íle

 
pr

ác
e 

hypotéza obsah 

čl
en

ěn
í 

na
 

ka
pi

to
ly

 

závěr resumé sek. lit. 

1. 
Stadttheater in Marienbad + (8) + 0 

2. Bodenpflege in der EU + (7) 0 

3. Kalevala + (4) 0 

4. Die Sorben + (4) 0 

5. Probleme in Afrika + (5) 0 

6. Das System Thomas + (7) + + 1 
(www) 

7. Denkmalpflege + (3) 0 



příloha č. 7: Formální záležitosti písemného referátu bez předchozí teoretické přípravy list XXVII 

8. DreiBigjáhriger Krieg + (4) 0 

9. Entstehung der 
Tschechischen 
Philharmonie 

+ (5) 0 

10. Maria Theresia + (6) 0 

11. Háuser im Neolitium + (6) 0 

12. Europáische Union + (3) 0 

13. Gibt es eine modeme 
Tragódie? 

+ (3) 0 

14. Bevolkerung zwischen 
1 8 4 8 - 1918 

+ (6 
s nadpisy) 

0 

15. Tschechen und Deutsche 
1 9 1 8 - 1 9 3 8 

+ (8) 0 

16. Bewohner in Bohmen + (3) 0 nepřesně 
citováno 
„statistiky 
z pražské 



příloha č. 7: Formální záležitosti písemného referátu bez předchozí teoretické přípravy list XXVIII 

knihovny" 

17. Die bohmnische Chronik + (6) 0 

18. Barock + (9) 0 

19. Pavel Eisner + (3 a 
sloupec 
kompozit) 

0 

20. Die erste Rechte fíir 
Deutsche in Bohmen 

+ (8) 0 

21. Alexander Zemlinski + (8) 0 

22. Nachkriegsvertreibung 
der Deutschen 

+ (2) 0 

23. C.M. von Weber + (8) 1 (www) 

24. Schloss Veltrusy + (6) 1 (4 čes. 
knižní 
publikace) 



příloha č. 7: Formální záležitosti písemného referátu bez předchozí teoretické přípravy list XXIX 

25. Kaiser Karl IV. + (2 - úvod 
od-dělen od 
textu) 

0 

26. Gattinen des Kaisers Karl 
IV. 

+ (7) 0 

27. Tacitus - Germania + (5) 0 

hO
 

oo
 

Entstehung des ersten 
Ghetto in Wien 

+ (5) 0 

29. Beitritt der CR in die ER + (4) 0 

30. Ferdinand ď Este + (4) 0 

31. Fiirst Boleslav der Erste + (8) + 1 
čes. nepřesná 
citace 

32. Die Geschichte der Stadt 
Znaim 

+ (5) 0 

33. Taiwan + (10) 1 



příloha č. 7: Formální záležitosti písemného referátu bez předchozí teoretické přípravy list XXX 

34. Gustav Mahler + (3) 0 

35. Die Juden in Prag + (7) 0 

36. Die deutsche Universitat + (3) 0 

37. Restaurierung und 
Konservierung 

0 

38. Der Briicenturm und seine 
Wappen 

+ (6) 0 

39. Heidegger und der 
Nationalsozialismus 

+ (3) 0 

40. Waldorfsehulen + (7) 0 

41. Massenmedien + (6) 0 

42. Die Geschichte der 
Europáischen Union 

0 



příloha č. 7: Formální záležitosti písemného referátu bez předchozí teoretické přípravy list XXXI 

43. Entstehung und 
Entwiclung der 
Europáischen Union 

0 

44. Midgliedschaft der leinen 
Lándern in der EU 

0 

45. Programm Socrates -
Erasmus 

0 

46. Nationale Minderheiten 0 



příloha č. 7: Formální záležitosti písemného referátu bez předchozí teoretické přípravy list XXXII 

Číslo Téma členění textu 
na odstavce 

titulní stránka formulování 
cíle práce 

hypotéza obsah členění na 
kapitoly 

závěr resumé sek. lit 

1. 
Borobudur + + + + + (6) + + 17 položek 

3 angl, ost. 
česky 

2. Die 
Gesellschaft 
der 
Individuen 

+ + + + (3) + + 1 položka 
česky 

3. Johann 
Maxmilian 
Thun und der 
turinischer 
Aufenthalt 

+ + + + + (3) + + 2 německy 
4 česky 
14 pozn. pod 
čarou 

4. Frédéric 
Bastian 

+ + + + + (5) + + 2 česky, 1 
něm 
6 pozn. pod 
čarou 

5. Griechischer 
Gott 
Dionysos 

+ + + + + (6 dále 
členěny na 
podkapitoly) 

+ + 2 německy, 5 
česky, 
www, 
č. pozn. pod 
čarou 

6. Die 
Adventisten 

+ + + + (4) + + 1 česká 
5 www 
citace 0 

7. Konflikte in 
subsaharische 
n Afrika 

+ + + + + (3 jedna 
dále členěna 
na 
podkapitoly) 

+ + 6 česky 
4 www 



příloha č. 7: Formální záležitosti písemného referátu bez předchozí teoretické přípravy list XXXIII 

8. František 
Herites und 
kleinstad-
tische 
Humoresken 

+ + + + (3) + + 3 česky 

9. Die 
Konzentratio 
nslager 

+ + + + (7) + + 8 něm., 1 
angl. 

10. Die Identitát 
der 
franzósischen 
Region Nord-
Pas-de-Calais 

+ + + + + (5 dále 
členěny na 
podkapitoly) 

+ + 5 franc. 

11. Das 
Holotropa-
tmen 

+ + + + (5) 2 něm. 

12. Loiteraturwis 
senschaftli-
che 
Methodolie 
des 20. 
jahrhunderts 

+ + + + + (3) + sek. lit. pouze 
uvedena 
v poznámko-
vém aparátu 
(pozn. pod 
čarou) 

13. Zisterzienser-
stift in Osseg 

+ v obsahu 
názvy kapitol 
kt. v textu 
chybí 

+ + bez uvedení 
stráň 

(ale 
v obsahu 
uvedeny 
jejich názvy) 

+ 2 čes. 

14. Unsere 
Tráume 

+ + + + (6 dále 
členěny na 
podkapitoly) 

+ + 4 čes., 1 něm. 



příloha č. 7: Formální záležitosti písemného referátu bez předchozí teoretické přípravy list XXXIV 

15. Der heilige 
Adalbert 

+ + + + bez uvedení 
stran 

+ (3) + + 6 čes, 3 
slovníky C-
N, N-Č a 
výkl. 

16. Philosophi-
sche 
Interpretation 
der Genesis-
theorie 
Augustins 

+ + + + + + (2 dále 
členěny na 
podkapitoly) 

+ + 5 čes., 3 
něm., 1 angl. 

17. Geschichte 
von 
Poděbrady 

+ + + + + (7) + 7 česky 

18. Wahlsystem 
in den USA 

+ + + + 5 www 
cit. slib 
prezidenta 
USA z novin 

19. Streinkreuze 
bei Bernartice 

+ + + + + + 17 čes., jen 
v poznámkác 
h pod čarou 

20. Bohmische 
Glasherste-
llung im 
Mittelalter 

+ + 3 čes. 

21. Alternative 
Padgogik 

+ + + + + + (11) + 3 čes., 5 
něm., 6 
poznámek 
pod čarou 

22. Eine Woche 
in dem stillen 
Haus 

+ + + + (10 dále 
členěny na 
podkapitoly) 

+ + 3 čes. 



příloha č. 8: Formální náležitosti písemného referátu po předchozí teoretické přípravě list XXXVIII 

23. Einfluss der 
PC auf die 
perzeption 
der Bilder 

+ + + + + + (3) + + 1 čes., 
3 pozn. pod 
čarou 

24. E.M.Remarq 
ue und sein 
Roman Drei 
kamaraden 

+ + + bez udání 
stránek 

+ (4) + 2 něm, 2 
www 
zjevně 
neoznačené 
citace 

25. Deutsche und 
tschechische 
Zeitungen 

+ + + + (7 a 
tabulka 
příloha 
seznam 
novin) 

+ + 4 www 

26. Unsere 
UrgróBmiitter 
Feministi-
nnen 

+ + + + + (5) + 3 česky 

27. Ausbildung 
der 
Bibliothekare 
und 
Informations-
arbeiter 

+ + + + + (2 dále 
členěny na 
podkapitoly) 

+ + 2 něm., 1 
čes., 13 www 

28. Anorexie und 
Bulimie 

+ + + + (6) + 6 čes. 

29. Periodisierun 
g der 
tschechischen 
Geschichte 

+ + + + + + (2) + + 4 čes. 
prameny 
4 čes. sek. lit. 
25 poznámek 
pod čarou 



příloha č. 8: Formální náležitosti písemného referátu po předchozí teoretické přípravě list XXXVIII 

30. Islám im 
Westen 

+ + + + + + (6) + + 8 čes, 3 www 

31. Die 
Sozialrevolu-
tion in 
Spanien 

+ + + + (6 úvodem 
vlast, překlad 
šp. básně do 
němčiny) 

+ + 5 něm. 

32. Geschichte 
der Stadt 
Eger bis zu 
1714 

+ + + + + + (5) + + 4 čes. 1 něm. 

33. Verwandlung 
der modemen 
Kunst 

+ + 4 něm., 1 
franc. 

34. Die 
pádagogi-
schen 
Theorien 

+ + + + (6) + 1 česky 

35. Okologische 
Psychologie 

+ + + + (7) + + 7 česky 

36. Die ersten 
neun Monate 

+ + + + (3) + + 3 čes., 1 něm. 
+ poznámka 
pod čarou 

37. „Mitteleuropa 
" v o n 
Friedrich 
Naumann 

+ + + (3) + 1 něm. 
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38. Kohinoortief 
baugrube 

+ + + + + + (7) + + 5 něm, 1 čes. 
nov. článek 

39. Tschechisch-
deutsche 
Sprachbezieh 
ungen 

+ + + + (10) 3 čes., 3 něm. 
2 poznámy 
pod čarou 

40. Das 
Programm 
der NSDAP 

+ + + + + (7) + + 3 čes, 2 něm., 
7 poznámek 
pod čarou 

41. Ferdinand 
ďEste 

+ + + + (4) + + 4 čes. 

42. Das 
Rohmische 
Reich am 
Beginn des 4. 
jahrhunderts 

+ + + + + (2 členěny 
na 11 
podkapitol) 

+ 4 čes. 

43. Neue Trends 
in der 
tschechischen 
Wappenkun-
de 

+ + + + + (3 dále 
členěny na 
pod 
kapitoly) 

+ 11 čes, 1 
něm, 
1 www 

44. Die 
Vorherrschaft 
der Mánner 

+ + + + (7) + + 2 čes, 6 
poznámek 
pod čarou 

45. Kosmas und 
Kaz in 

+ + + + (7) + 3 prameny 
8 čes. 
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46. Biicherultur 
in Ósterreich 

+ + + + + (2 a tabulka 
přehled 
nakladatelství 

+ 4 www 

47. Viktor Fischl + + + + + (4 dále 
členěny na 
podkapitoly) 

+ 4 prameny 
3 čes. 

48. Josef II. + 2 čes. 

49. Roman „Das 
Schwarze 
Licht" 

+ + + + 1 pramen 

50. Zwei 
amerikanisch 
e GroBmachte 

+ + + + (11) + + 5 čes 
8 www 

51. Kundera: Die 
unertrágliche 
Leichtheit des 
Seins 

+ + + + (6) + 2 čes, 3 www 

52. Die 
Prostitution 
und gender 
studies 

+ + + + + (5) + + 1 čes, 
1 angl. 

53. Bedeutung 
der Ásthetik 

+ + + + chybí 

54. Die 
Landsknechte 

+ + + + + (3) + 4 čes, 2 něm., 
2 angl., 
9 poznámek 
pod čarouu 
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55. Otto von 
Bismarck 

+ + chybí 

56. Die 
tschechische 
Sprache 

+ + + + + (5) + + 2 čes, 1 něm., 
nepřesná 
citace nebo 
citace chybí 

57. Kampf 
zwischen 
Bischof 
Ondřej und 
Kónig 
Przemysl 
Ottokar I. 

+ + + + (4 a 
3 tabulky 

chybí 

58. Wiener 
Schule 

+ + + + (5) + + 

59. Fichtes 
Regressivarg 
ument gegen 
das 
Reflexivmod 
el des 
Selbstbewuss 
tseins 

+ + + + + + (3) + 3 něm. 
1 italsk 
1 česky 
18 poznámek 
pod čarou 

60. 0 . Wildes: 
Das Bildnis 
von Dorian 
Gray 

+ + + + (4 dále 
členěny na 
podkapitoly) 

+ 2 čes, 3 www 

61. Prafixe im 
Tschechis-
chen 

+ + + + + + (3 dále 
členěny na 
podkapitoly) 

+ 9 čes, 2 něm., 
3 www 
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62. Hexen und 
Hexenprozess 
e 

+ + + + (3) + + 33 čes. 

63. Bestattungsrit 
us in Bóhmen 
und MMhren 

+ + + + + (3) dále 
členěny na 
podkapitoly) 

+ + 5 čes, 1 něm. 

64. Poesie von 
Jacques 
Prévert 

+ + + + + (4) + + 8 čes 
2 pozn. pod 
čarou 

65. Die 
Grundziige 
des 
mittelalterlich 
en Rechts 

+ + + + + + (2 dále 
členěny na 
podkapitoly) 

+ 19 čes 

66. Frankfurter 
Schule 

+ + + + + (2) + + 3 čes. 
1 něm. 

67. Die Werbung 
und ihre 
psychologisc 
hen Faktoren 

+ + + + + (4) + 1 čes. 

68. Aussiedlung 
der 
Deutschen 
aus Prag 

+ + + 

69. Die Gewalt in 
der Familie 

+ + + + (3 dále 
členěny na 
podkapitoly) 

+ 4 čes., 3 
www 



příloha č. 9: list XLI 
Srovnání formálních náležitostí písemných referátů 

120,00% 

100,00% 

80,00% 

60,00% 

40,00% 

20,00% 

0,00% 

• titulní strana 

formulování 
cíle 

hypotéza 

- * - obsah 

členění na 
kapitoly 

• členění na 
odstavce 

h— závěr 

resumé 

— použitá 
literatura 

100,00% 

75,36% 

72,46% 

100,00% 

-•— titulní strana 
- » - formulování cíle 

hypotéza 
- * - obsah 
- * - členění na kapitoly 
- • - členění na odstavce 
—+— závěr 

resumé 
— použitá literatura 



příloha č. 10: list LXXXVIII 
Srovnání užití informačních zdrojů v písemných referátech 

Vzájemný poměr použitých informačních zdrojů 
před teoretickou přípravou. 

• neuvedeno 
• mateřský jazyk 
• německý jazyk 
• cizí jazyk 
• www stránky 

Vzájemný poměr použitých informačních zdrojů 
po teoretické přípravě. 

• neuvedeno 
• mateřský jazyk 
• německý jazyk 
• cizí jazyk 
• w w w stránky 

Kvantifikace použitých informačních zdrojů písemných referátů před a po 
teoretické přípravě, (cizojazyčné texty v počtech odkazů) 

120,00% 

100,00% 

80,00% 

60,00% 

40,00% 

20,00% 

0,00% 

•snn 

• před přípravou 

• po přípravě 

uvedeno (v % 
případů) 

mateřský německý cizí jazyk www 
jazyk jazyk stránky 
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1. 

Der Europáische 
Ombudsmann 

kompletní 
text 

19 11 00
 1 

po
če

t s
ou

vě
tí 

3 5 0 0 0 0 

2. 
Grafenhaus Thun-
Hohenstein 

kompletní 
text 

40 13 17 5 12 7 12 6 4 

3. 

Prager Metro kompletní 
text 

35 30 5 1 4 0 4 0 0 

4. 
E.E. 
Kisch 

kompletní 
text 

42 31 11 5 6 3 5 0 0 

5 
Kafka in der 
Philosophie 

kompletní 
text 

98 36 62 7 55 10 12 5 4 

6. 
Feminismus in 
Bohmen 

kompletní 
text, psaný 
jako 
mluvená řeč 

40 16 24 5 19 0 0 0 0 
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7. 
Konstantin und 
Methodeus 

kompletní 
text 

46 26 20 4 16 2 6 0 0 

8. 
Filmfestpiele „Neue 
Welt" 

kompletní 
text 

26 14 12 3 9 0 3 0 0 

9. 
Bernard Bolzano kompletní 

text 
50 32 18 7 11 5 12 0 2 

10. 
Aristoteles kompletní 

text 
28 16 12 5 7 0 4 0 0 

11. 
Renaissancekkunst konmpletní 

text 
78 23 55 6 49 3 8 1 6 

12. 
Franz Kafka als 
Inspiration 

teze v 
bodech 

35 13 12 2 10 7 9 5 2 

13. 
Thomas Mann bez pís. 

přípravy 
43 26 17 9 8 0 2 0 0 

14. 
Karlsuniversitát body 15 3 12 6 6 0 3 0 0 

15. 
Kafka und sein 
Vater 

kompletní 
text 
s podtržený 
mi nosnými 
výrazy 

68 52 16 4 12 2 2 0 0 



příloha č. 11: Morfologicko - syntaktické jevy v ústním referátu bez předchozí teoretické přípravy list XLVIII 

16. 
E.E.Kisch izolované 

věty 
46 18 28 17 11 0 4 0 0 

17. 
Ferdinand ď 
Este 

kompletní 
text 

54 24 29 14 15 1 7 0 0 

18. 
Politisches System 
Ósterreichs 

body 47 34 13 8 5 0 0 0 0 

19. 
Gunter Grass kompletní 

text 
39 20 19 8 11 3 6 0 2 

20. 
Mikuláš Kopernikus kompletní 

text 
68 46 22 13 9 3 7 1 2 

21. 

Deutche Bráuche 
und Feste 

názvy 
svátků 
s krátkou 
charateristi-
kou 

38 24 24 5 19 2 14 0 0 

22. 
Kurpfalz und 
Heidelberg 

kompletní 
text 

53 32 21 7 14 6 9 1 5 

23. 
Diakonie Stetten kompletní 

text 
35 20 15 6 9 1 4 0 2 
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24. 
Sankt- Veits - D o m izolované 

věty 
46 26 20 8 12 2 7 0 0 

25. 
Antikes Rom kompletní 

text 
67 34 33 5 28 5 7 0 3 

26. 
Erfíndung des 
Buchdrucks 

kompletní 
text 

27 19 8 2 6 0 2 0 0 

27. 
Deutschland nach 
dem 2. Weltkrieg 

kompletní 
text 

28 22 6 3 3 3 5 0 0 

28. 
Sozialarbeit in 
Tschechien 

kompletní 
text 

23 17 6 6 0 0 3 0 0 

29. 
Der Kónig unter 
Biicher 

kompletní 
text 

25 12 13 1 12 0 0 0 0 

30. 
Sušice auf alten 
Karten 

kompletní 
text 

36 23 13 3 10 3 6 1 4 

31. 
Die 
Nationalbibliothek 

kompletní 
text 

25 13 12 7 5 0 4 0 0 

32. 
Geschichte des 
Bebliothekwesens 

body 29 14 15 7 8 3 5 0 0 
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33. 
Sankt Johannes von 
Nepomuk 

izolované 
věty 

43 30 13 5 7 3 9 4 3 

34. 
Judenghetto in 
Kolín 

izolované 
věty 

57 45 12 7 5 2 6 0 4 

35. 
Die Schlacht bei 
Durnkrut 

body 57 25 32 24 8 3 8 0 2 

36. 
Am Hofe Ludwig 
XIV. 

kompletní 
text 

39 21 19 9 10 0 4 0 0 

37. 
Das Werk von J. 
Butzbach 

kompletní 
text 

29 21 8 2 6 0 0 0 0 

38. 
Der Osterreicher in 
Prag 

kompletní 
text 

43 26 17 7 10 0 0 0 0 

39. 
Gustav Meyring kompletní 

text 
62 45 17 3 14 3 12 0 5 

40. 
Das Werk von Franz 
Kafka 

kompletní 
text 

56 32 24 19 5 2 7 0 7 

41. 
Augsburg v BRD 

publikovaný 
informační 
text o 

49 38 11 3 8 5 12 0 3 
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Augsburgu 

42. 
Deutsche und 
Tschechen 1848 -
1914 

kompletní 
text 

35 19 16 11 5 2 15 0 2 

43. 
Albrecht Dúrer kompletní 

text 
51 34 17 8 9 0 0 0 0 

44. 
Konnen 
Schimpansen 
sprechen? 

kompletní 
text s rysy 
mluveného 
jazyka 

54 35 19 12 7 0 9 3 0 

45. 
Albrecht von 
Wallenstein 

kompletní 
text 

63 46 17 3 14 2 11 0 5 

46. 
Faultat der 
Wissenschaften vom 
Menschen 

body 48 32 16 12 4 0 19 0 2 

47. 
Der dreiBigjáhrige 
Krieg 

kompletní 
text 

49 23 26 9 7 2 12 0 3 

48. 
Das Nibelungenlied kompletní 

text 
29 15 14 5 9 0 19 0 4 

49. 
Himmler body 67 42 25 2 13 0 24 0 5 
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50. 

Psychosomatik německý 
text 
podložený 
českým 
textem 
(překlad) 

24 15 9 8 1 0 0 0 0 

51. 
Francois Ozon kompletní 

text 
42 13 29 12 17 0 0 0 0 

52. 
Platons Ideenlehre izolované 

věty 
65 27 38 27 11 0 3 0 0 

53. 
Karlsbad kompletní 

text 
53 42 11 6 5 0 0 0 0 

54. 
Wahlen in Amerika kompletní 

text 
96 57 39 17 12 0 5 0 0 

55. 
Enwicklung der 
Familie 

kompletní 
text psaný 
jako mluv. 

76 45 31 24 7 2 14 0 0 

CD
 

LO
 

Schulwesenoptimie-
rung 

zčásti text, 
zčásti body 

78 56 22 6 16 0 0 0 0 

57. 
Fahne der EU kompletní 

text 
65 24 41 32 9 0 0 0 0 
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58. 
Denkmalpflege in 
Tschechien 

body a 
izolované 
věty 

49 14 35 23 12 2 11 1 5 

59. 
Akropolis heute kompletní 

text 
79 45 34 19 15 0 10 0 7 

60. 

Marek Kopelent kompletní 
text 
s českými 
slovy 
v závorkách 

25 13 12 7 5 0 0 0 0 

61. 
Arbeit dank dem 
Internet 

kompletní 
text 

35 23 13 4 9 0 3 0 0 

62. 
Mušov kompletní 

text s 
chybami 

56 43 13 9 4 0 8 0 0 

63. 
Der Krieg in 
Jugoslawien 

kompletní 
text 

78 29 49 35 14 0 5 0 0 

64. 
Dolní Věstonice kompletní 

text 
34 13 21 19 2 0 3 0 0 

65. 
Ubersetzungen von 
Robinson Crusoe 

kompletní 
text 

29 15 14 9 5 0 0 0 0 
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66. 

Bekleidung der 
Romer 

kompletní 
text 
s podtrhaný 
mi 
klíčovými 
slovy 

67 46 21 3 18 4 12 0 0 

67. 
Kieselmosaiken ucelený text 48 29 19 11 8 0 3 0 0 

68. 
Musikstile, 
Musiktrends 

ucelený text 35 26 9 8 1 0 2 0 0 

69. 
Katharina, Herzogin 
von Sagan 

ucelený text 46 21 25 17 8 0 5 0 6 

70. 
Die Luxemburger ucelený text 37 24 13 4 9 0 8 0 4 

71. 
Boston ucelený text 36 28 8 6 2 1 4 0 0 

Průměr 
46,94 27 19,82 9 10,38 1,46 6,13 0,39 1,45 
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1. 

Adalbert Stifter kompletní 
text 

14 12 2 i i 3 i 0 i 

2. 
Metternich body 39 31 8 3 5 0 2 0 0 

3. 
Frauen -
Patriotinnen 

kompletní 
text 

44 31 13 4 9 0 7 0 0 

4. 
Familie in der 
Neuzeit 

kompletní 
text 

45 26 19 9 10 0 3 0 0 

5. 
Die Stadt Třebíč body 78 45 33 21 12 0 6 0 8 

6. 

Gustav Klimt body, 
izolované 
věty a 
podtrhaná 
klíčová 
slova 

95 56 39 26 13 5 27 1 5 
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7. 
U-Bahn in 
Niirnberg 

celistvý text 
a plánek 
metra s 
popisky 

46 32 14 6 8 3 7 0 0 

8. 

Deutsche in 
Bohmen 

celistvý text 
s podtrhaný 
mi pro 
autora 
neobvyklým 
i výrazy 

34 13 21 9 12 0 0 0 0 

9. 
K. Henlein und die 
Sudetendeutsche 
Partei 

celistvý text 65 47 18 5 13 0 5 0 2 

10. 
Sachsen celistvý text 33 6 27 19 8 0 5 0 0 

11. 

Paul Leppin celistvý test 
se 
zvýrazněný 
mi 
klíčovými 
slovy 

28 20 8 1 7 0 11 0 0 

12. 
Phraseologie celistvý text 31 10 21 19 2 0 4 0 0 

13. 
Neue Chancen fíir 
Bibliotheken und 
Leser 

celistvý text 
formulovaný 
jako ústní 
projev 

45 28 17 5 12 3 7 0 2 
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14. Deutsche 
Bibliotheken in 
Tschechien 

izolované 
věty 

25 12 13 9 4 0 11 0 7 

15. 
Carl Maria von 
Weber und Prag 

celistvý text 59 36 23 15 8 8 9 0 6 

16. 
Leben in dem 
Neolitium 

body 34 13 21 17 4 0 0 0 0 

17. 

Das politische 
Systém in 
Ósterreich 

celistvý text 
s podtrhaný-
mi 
klíčovými 
slovy 

29 21 8 3 5 0 0 0 0 

18. 
Sue Ryders Heim izolované 

věty a body 
45 31 14 12 2 0 8 0 0 

19. 
Die Freiwilligkeit celistvý text 75 31 44 13 31 2 7 0 5 

20. 
Entwicklung der 
Kindersprache 

izolované 
věty 

21 13 8 7 1 0 0 0 0 

21. 
Hunter Stockton 
Thompson 

bez písemné 
přípravy 

21 13 8 3 5 0 0 0 0 
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22. 
Třebíč im 
Mittelalter 

celistvý text 29 13 16 9 7 0 4 0 0 

23. 

Kontinentaleuropa 
und 
Konservativismus 
von Groí3britanien 

teze - 2 
sloupce, 
protiklady: 
Evropa x 
Velká 
Britanie 

76 35 41 29 12 0 5 0 0 

24. 
Prostitution celistvý text 45 13 32 6 26 0 2 0 7 

25. 
Kampf zwischen 
Einheit und 
Pluralitat 

celistvý text 
a graf 

23 17 6 5 1 0 5 0 0 

26. 
Amtlicher Verkehr 
mit den USA 

celistvý text 31 18 13 7 6 0 3 0 0 

27. 
Epigrafik izolované 

body 
42 12 30 5 25 0 0 0 0 

28. 
Europáische 
Sozialpolitik 

body 67 35 32 17 15 2 0 0 7 

29. 
Film „Untergang" kompletní 

text 
57 32 15 13 12 2 6 4 2 
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30. 
Palackýs Schreiben 
nach Frankfurt 

body 83 51 32 25 7 3 24 9 4 

31. 

Alzheimer-
Krankheit 

celistvý text 
se 
zvýrazněný 
mi 
klíčovými 
slovy 

36 12 14 11 3 0 0 0 0 

32. 

Rote-Armee-
Fraktion 

celistvý text 
s podtrhaný 
mi 
klíčovými 
slovy 

51 38 13 10 3 2 6 0 9 

33. 
Aachen celistvý text 45 10 35 27 8 0 4 0 0 

34. 
Egon Erwin Kisch body 63 37 26 15 11 2 9 0 0 

35. 
J. F. Herbart celistvý text 

a graf 
79 34 45 37 8 0 4 0 0 

36. 

Franz Kafka celistvý text 
se 
zvýrazněný 
mi pauzami 
a akcenty 

76 31 45 14 31 2 3 0 3 
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37. 
Viktor Ullmann body 54 42 12 4 8 0 2 0 0 

38. 
Werbung -
Reklame 

graf 98 51 47 26 21 0 0 0 0 

39. H. Himmler celistvý text 54 29 25 11 14 0 5 0 2 

40. 
Musikwissenschaft 
und die EU 

izolované 
věty 

67 23 44 13 31 1 9 0 6 

41. Adolf Hitler kompletní 
text 

32 18 14 7 7 0 2 0 0 

42. 
L. Fuchs: Der 
Leichenverbrenner 

kompletní 
text 

51 29 22 5 17 5 7 1 2 

43. 
Der Verkehr 
zwischen 
Tschechien und der 
BRD 

body 40 31 9 2 7 5 3 0 0 

44. 
Die Schlacht bei 
Kóniggrátz 

kompletní 
text 

23 16 7 1 6 3 6 0 0 

45. 
Franz Palacký izolované 

věty 
18 11 7 4 3 2 1 0 0 

Průměr 
47,69 25,89 21,36 11,33 10,24 1,18 5,11 0,33 1,73 



příloha č. 13: list LVIII 
Srovnání průměrného výskytu morfologicko-syntaktických jevů v ústním referátu 

A B přírůstek 
1 46,94 47,69 0,75 

2 27 25,89 -1,11 

3 19,82 21,36 1,54 

4 9 11,33 2,33 

5 10,38 10,24 -0,14 

6 1,46 1,18 -0,28 

7 6,13 5,11 -1,02 

8 0,39 0,33 -0,06 

9 1,45 1,73 0,28 

A = průměrný výskyt jevu v písemném referátu bez přípravy; B = průměrný výskyt jevu v písemném referátu po přípravě; 1 = celkový počet vět; 
2 = počet vět jednoduchých; 3 = celkový počet souvětí; 4 = počet souvětí souřadných; 5 = počet souvětí podřadných; 6 = počet nominálních 
vazeb; 7 = počet pasivních konstrukcí; 8 = počet konjunktivů I; 9 = počet rozvitých participiálních přívlastků 



příloha č. 14: Vyjádření vlastního názoru v ústních referátech bez teoretické přípravy list LXlll 

čí
sl

o 

téma vyjádření vlastního názoru 

1. Der Europáische Ombudsmann -

2. Grafenhaus Thun-Hohenstein -

3. 
Prager Metro + 

hodnocení architektonické výstavby stanic 

4. E.E. 
Kisch 

-

5 Kafka in der Philosophie + 
hodnocení obtížnosti přednášek o Kafkovi 

6. Feminismus in Bohmen + 
několik stanovisek k problematice 

7. Konstantin und Methodeus -

8. Filmfestpiele „Neue Welt" + 
přínos pro boj proti terorismu 

9. Bernard Bolzano + 
pochybnost o některých názorech 

10. Aristoteles a přírodní vědy -

11. Renaissancekkunst -

12. Franz Kafka als Inspiration + 
význam Franze Kafky pro Prahu 

13. Thomas Mann + 
hodnocení novely Mario a kouzelník 

14. Karlsuniversitát -
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15. Kafka a jeho otec + 
hodnocení vztahu z dnešního hlediska 

16. E.E.Kisch -

17. Ferdinand ď 
Este 

-

18. Politisches System Osterreichs -

19. Giinter Grass -

20. Mikuláš Kopernikus -

21. Deutche Bráuche und Feste + 
srovnání se zvyky v Česku 

22. Kurpfalz und Heidelberg -

23. Diakonie Stetten + 23. 
hodnocení 

24. Sankt- Veits -Dom -

25. Antikes Rom -

26. Erfindung des Buchdrucks -

27. Deutschland nach dem 2. Weltkrieg -

28. Sozialarbeit in Tschechien + 28. 
úloha sociální práce v budoucnosti 

29. Der Kónig unter Biicher + 29. 
význam jízdního řádu 

30. Sušice auf alten Karten + 30. 
hodnocení map z historického hlediska 

31. Die Nationalbibliothek -

32. Geschichte des Bibliothekwesens -

33. Sankt Johannes von Nepomuk -
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34. Judenghetto in Kolín -

35. Die Schlacht bei Durnkrut -

36. Am Hofe Ludwig XIV. -

37. Das Werk von J. Butzbach -

38. Der Osterreicher in Prag -

39. Gustav Meyring + 
vlastní vztah k autorovi 

40. Das Werk von Franz Kafka + 
recepce díla v Čechách a ve světě 

41. Augsburg + 41. 
dojmy z návštěvy 

42. Deutsche und Tschechen 1848 - 1914 -

43. Albrecht Dúrer + 43. 
dojmy z obrazů 

44. Kónnen Schimpansen sprechen? + 
odůvodnění inteligence šimpanzů 

45. Albrecht von Wallenstein -

46. Fakultát der Wissenschaften vom Menschen -

47. Der dreifiigjáhrige Krieg -

48. Das Nibelungenlied -

49. Himmler + 49. 
hodnocení role v dějinách 

50. Psychosomatik -

51. Francois Ozon + 51. 
stanovisko k jeho filmům 

52. Platons Ideenlehre + 
srovnání názorů 
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53. Karlsbad -

54. Wahlen in Amerika -

55. Entwicklung der Familie + 
srovnání role rodiny v minulosti a současnosti 

56. S chul wesenoptimi erung + 
vlastní návrh 

57. Fahne der EU + 
síla výrazu vlajky 

58. Denkmalpflege in Tschechien + 
řešení problémů památkové péče 

59. Akropolis heute + 
dojem z návštěvy 

60. Marek Kopelent + 
působnost hudby 

61. Arbeit dank dem Internet + 
zda hraje internet roli v hledání zaměstnání 

62. Mušov -

63. Der Krieg in Jugoslawien + 
vlastní stanovisko 

64. Dolní Věstonice + 
hodnocení vlastního výzkumu 

65. Ubersetzungen von Robinson Crusoe + 
hodnotící srovnání s překladem J. Plevy 

66. Bekleidung der Rómer + 
přiřazování nalezených zlomků soch k součástem oblečení 

67. Kieselmosaiken -

68. Musikstile, Musiktrends + 
současnost a budoucnost 
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69. Katharina, Herzogin von Sagan -

70. Die Luxemburger -

71. Boston + 
hodnocení vlastních zkušeností z Bostonu během studia 



příloha č. 15: list LXIV 

- • Vyjádření vlastního názoru v ústních referátech po teoretické přípravě 

čí
sl

o 

téma vyjádření vlastního názoru 

1. Adalbert Stifter + 
kladný vztah k dílu 

2. Metternich + 
srovnání tradičního a dnešní pohledu 

3. Frauen - Patriotinnen + 
srovnání forem feminismu v minulosti a současnosti 

4. Familie in der Neuzeit + 
role rodiny dnes a v budoucnosti 

5. Die Stadt Třebíč + 
Třebíč jako moderní město 

6. Gustav Klimt + 
hodnocení obrazů 

7. U-Bahn in Niirnberg + 
srovnání stanic se stanicemi v Praze 

8. Deutsche in Bóhmen + 
význam pro literaturu 

9. K. Henlein und die Sudetendeutsche Partei -

10. Saehsen -

11. Paul Leppin + 
hodnocení díla 

12. Phraseologie + 
role frazeologismů ve výuce cizích jazyků 

13. Neue Chancen fur Bibliotheken und Leser + 
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návrhy pro zlepšení práce 

14. Deutsche Bibliotheken in Tschechien + 
hodnocení z hlediska zaměření a dostupnosti 

15. Carl Maria von Weber und Prag + 
působnost hudby 

16. Leben in dem Neolitium + 
zhodnocení vlastních vykopávek 

17. Das politische System in Osterreich -

18. Sue Ryders Heim + 
význam domova tohoto typu v současné společnosti 

19. Die Freiwilligkeit + 
návrh zavést vyšší míru dobrovolnické činnost in v ČR 

20. Entwicklung der Kindersprache + 
způsoby podporující rozvoj slovní zásoby u dětí 

21. Hunter Stockton Thompson + 
hodnocení románu 

22. Třebíč im Mittelalter -

23. Kontinentaleuropa und Konservativismus von GroBbritanien + 
srovnání 

24. Prostitution + 
řešení problému 

25. Kampf zwischen Einheit und Pluralitát + 
jednota a pluralita v dnešním světě globalizace 

26. Amtlicher Verkehr mit den USA + 
pocit nespravedlnosti při udělování víz 

27. Epigrafik -

28. Europaische Sozialpolitik + 
význam pro ČR 
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29. Film „Untergang" + 
hodnocení ztvárnění A. Hitlera 

30. Palackýs Schreiben nach Frankfurt + 
názor na samostatnost Českého státu 

31. Alzheimer-Krankheit + 
možnosti léčení 

32. Rote-Armee-Fraktion -

33. Aachen + 
význam pro Evropu 

34. Egon Erwin Kisch -

35. J. F. Herbart -

36. Franz Kafka -

37. Viktor Ullmann + 
dílo na scéně 

38. Werbung - Reklame + 
psychologické aspekty 

39. H. Himmler + 
role ve 2. světové válce 

40. Musikwissenschaft und die EU -

41. Adolf Hitler -

42. L. Fuchs: Der Leichenverbrenner + 
analýza románu a vlastní závěry 

43. Der Verkehr zwischen Tschechien und der BRD + 
pozitivní přínos cyklistické stezky přes hranici 

44. Die Schlacht bei Kóniggrátz -

45. Franz Palacký -



příloha č. 16: list LXVII 
Srovnání výskytu vlastního názoru v ústním referátu bez teoretické přípravy a po teoretické 

přípravě 

před př 
ano 

ípravou 
ne 

po pří 
ano 

pravě 
ne 

ro2 
ano 

:díl 
ne 

vyjádření vlastního názoru 45,07% 54,93% 58,18% 41,82% 13,11% -13,11% 
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Formální náležitosti ústních referátů bez teoretické přípravy 

čí
sl

o 

téma 

pr
am

en
y 
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bl

ik
u 
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to
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ko
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ač
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s 
po

sl
u-
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ač

em
 

te
ch

ni
ck

é 
po

m
ůc

ky
 

1. 

Der Europáische 
Ombudsmann 

w N ON hlasité čtení přiměřené 0 0 0 N 

2. 
Grafenhaus Thun-
Hohenstein 

5 MJ ssz ON hlasité 
čtení s 
průvodními 
poznámkami 

příliš rychlé 0 0 oční N 

3. 

Prager Metro N N ON hlasité čtení přiměřené 0 0 0 N 

4. 
E.E. 
Kisch 

N N N hlasité čtení pomalé 0 0 0 N 

5 

Kafka in der 
Philosophie 

MJ SSZ ON hlasité čtení 
s volným 
vysvětlením 
obtížných 
pasáží 

přiměřené 0 0 0 N 

6. 
Feminismus in 
Bolimen 

N N ON volné 
komentování 
napsaného 
textu 

přiměřené 0 0 několikeré 
oslovení 

N 

7. 
Konstantin und 
Methodeus 

N SSZ D hlasité čtení velmi pomalé 0 0 0 N 
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Formální náležitosti ústních referátů bez teoretické přípravy 

8. 

Filmfestpiele „Neue 
Welt" 

N T D volné 
komentování 
textu 

přiměřené 0 0 oční N 

9 . 

Bernard Bolzano N SSZ + OBR ON hlasité čtení 
s výrazným 
akcentem na 
podstatné 

přiměřené 0 1 oční, 
doporučení 
doplňující 
literatury 

N 

10. 

Aristoteles N SSZ N hlasité 
nevýrazné 
čtení 

velmi pomalé 0 0 0 N 

11. 

Renaissancekkunst N SSZ + OBR ON monotónní 
hlasité čtení 

velmi pomalé 0 0 0 N 

12. 

Franz Kafka als 
Inspiration 

N N D živé hlasité 
čtení 

přiměřené 0 0 oční N 

13. 

Thomas Mann N SSZ D volný projev přiměřené 0 2 oční N 

14. 

Karlsuniversitat N N ON volný projev přiměřené 0 0 oční N 

15. Kafka und seiner Vater N N N volný projev 
podle 
podtržených 
výrazů 

velmi rychlé 0 0 oční N 

16. 

E.E.Kisch N CT ON volný projev přiměřené 1 1 oční, pomocí 
úvodní 
otázky 

N 
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Formální náležitosti ústních referátů bez teoretické přípravy 

17. 

Ferdinand ď 
Este 

MJ SSZ N hlasité 
monotónní 
čtení 

pomalé 0 0 0 N 

18. 

Politisches System 
Ósterreichs 

N SSZ + M ON volný projev 
podle bodů 

přiměřené 0 1 úvodní oční, úvodní 
otázka 

N 

19. 

Giinter Grass MJ 
NJ 

N D hlasité čtení pomalejší 0 0 na požádání 
zápis 
neznámých 
slov na tabuli 

N 

20 . 

Mikuláš Kopernikus N T N hlasité čtení 
zčásti 
nesrozumitel 
né 

velmi pomalé 0 0 0 N 

21 . 

Deutche Bráuche und 
Feste 

N N D hlasité čtení přiměřené 0 0 0 N 
adventní 
kalendář 

22 . 

Kurpfalz und 
Heidelberg 

N T D hlasité čtení přiměřené 0 0 oční N 

23 . 

Diakonie Stetten N SSZ + M D volný projev 
podle textu 

příliš rychlé 1 2 otázky, oční N 

24 . 

Sankt- Veits -Dom N SSZ + OBR N volný projev 
(rozšíření 
napsané 
přípravy) 

přiměřené 0 0 0 N 

25 . 
Antikes Rom N T D hlasité čtení příliš rychlé 0 0 0 N 
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Formální náležitosti ústních referátů bez teoretické přípravy 

2 6 . 

Erfindung des 
Buchdrucks 

N SSZ + OBR N hlasité čtení velmi pomalé 0 0 minimální N 

2 7 . 

Deutschland nach dem 
2. Weltkrieg 

N SSZ + OBR D hlasité čtení 
s volným 
vysvětlením 
některých 
myšlenek 

přiměřené 1 0 reakce na 
tázavé 
pohledy 

N 

2 8 . 

Sozialarbeit in 
Tschechien 

N T D výrazné 
hlasité čtení 

přiměřené, 
spíše 
rychlejší 

0 0 oční N 

2 9 . 

Der Kónig unter 
Biicher 

MJ N D hlasité čtení přiměřené 0 0 výzva na 
konci 

N 

3 0 . 

Sušice auf alten Karten N SSZ + M D volný projev 
podle textu 

přiměřené 0 0 odkazy na 
mapu 

N 

3 1 . 

Die Nationalbibliothek N SSZ D hlasité čtení velmi pomalé 0 0 0 N 

3 2 . 

Geschichte des 
Bebliothekwesens 

N T ON volný projev 
podle bodů 

přiměřené 0 0 oční, 
zopakování 
jedné části 
podle reakce 
posluchačů 

N 

3 3 . 

Sankt Johannes von 
Nepomuk 

N SSZ + OBR N volný projev 
podle 
přípravy 

přiměřené 0 0 Oční N 
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Formální náležitosti ústních referátů bez teoretické přípravy 

3 4 . 

Judenghetto in Kolín N SSZ ON volný projev 
podle 
přípravy 

přiměřené 0 0 oční N 

3 5 . 

Die Schlacht bei 
Durnkrut 

N T + SSZ ON volný projev 
podle bodů 

přiměřené 0 1 oční N 

3 6 . 

Am Hofe Ludwig XIV. N SSZ ON hlasité čtení příliš rychlé 1 0 0 N 

3 7 . 

Das Werk von J. 
Butzbach 

MJ SSZ + NP ON hlasité čtení 
s ohledem na 
posluchače 

přiměřené 0 0 oční, 
dolňující 
dotaz 
zodpovězen 

N 
kniha 

„Hodopori-
con" 

3 8 . 

Der Osterreicher in 
Prag 

N T + SSZ D hlasité čtení pomalé 0 0 0 N 

3 9 . 

Gustav Meyring N N D hlasité čtení přiměřené 0 0 oční N 

4 0 . 

Das Werk von Franz 
Kafka 

2 MJ 
NJ 

N ON hlasité čtení rychlé 0 0 oční N 

4 1 . 

Augsburg NJ SSZ ON volný projev 
podle textu 

pomalé 0 0 oční N 

4 2 . 

Deutsche und 
Tschechen 1848 -
1914 

N N D hlasité čtení 
bez ohledu na 
posluchače 

rychlé 0 0 0 N 
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4 3 . 

Albrecht Durer 2 NJ SSZ + OBR D hlasité čtení velmi pomalé 0 0 0 N 

4 4 . 

Kónnen Schimpansen 
sprechen? 

N N ON hlasité čtení přiměřené 0 3 oční N 

4 5 . 

Albrecht von 
Wallenstein 

N SSZ D hlasité čtení spíše rychlé 0 0 oční N 

4 6 . 

Faultat der 
Wissenschaften vom 
Menschen 

N T D volný projev 
podle bodů 

přiměřené 0 0 oční, reakce 
na průběžné 
doplňující 
otázky 

N 

4 7 . 

Der dreifiigjáhrige 
Krieg 

MJ 
CJ 

SSZ N hlasité čtení příliš rychlé 0 0 0 N 

4 8 . 

Das Nibelungenlied N SSZ ON hlasité čtení 
s ohledem na 
posluchače 

přiměřené 0 0 0 N 

4 9 . 

Himmler N SSZ ON volný ústní 
projev podle 
bodů 

přiměřené 4 2 oční N 

5 0 . 

Psychosomatik N N D hlasité čtení pomalé 0 0 oční N 

5 1 . 

Francois Ozon N T + SSZ D interferen-
ce 
z francouz-
štiny 

hlasité čtení přiměřené 0 0 oční N 
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5 2 . 

Platons Ideenlehre N TAB ON volný projev přiměřené 1 dotaz, zda 
rozuměli 

0 N 

5 3 . 

Karlsbad N SSZ D hlasité čtení velmi rychlé 0 0 0 N 

5 4 . 

Wahlen in Amerika N N N hlasité čtení, 
pro množství 
chyb gram. i 
synt. do 
značné míry 
nesrozumitel-
né 

velmi pomalé 0 0 0 N 

5 5 . 

Enwicklung der 
Familie 

N SSZ D hlasité čtení přiměřené 1 0 oční, dotaz, 
zda rozumějí 

N 

5 6 . 

Schulwesenoptimie-
rung 

N N D hlasité čtení a 
volný projev 

přiměřené 1 0 sledování, 
zda rozumějí 

N 

5 7 . 

Fahne der EU N NP N hlasité čtení 
s ohleden na 
posluchače 

přiměřené 0 0 oční N 
vlajka 

5 8 . 

Denkmalpflege in 
Tschechien 

N T ON volný projev rychlejší 0 0 diskuse 
během 
referátu 

N 

5 9 . 

Akropolis heute N SSZ + OBR ON volný projev přiměřené 0 4 diskuse nad 
položenými 
otázkami 

N 
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60. 

Marek Kopelent N SSZ + HU N hlasité čtení velmi pomalé 0 0 na závěr 
spontánní 
diskuse nad 
hud. ukázkou 

magnetofon, 
CD 

61 . 

Arbeit dank dem 
Internet 

N G ON hlasité čtení -
nejisté 

velmi pomalé 0 0 oční N 

62 . 

Mušov N SSZ N hlasité čtení 
(velmi 
nevýrazné) 

pomalé 0 0 oční N 

63. 

Der Krieg in 
Jugoslawien 

N N ON volný projev 
a zčásti 
hlasité čtení 

přiměřené 0 0 0 N 

64. 
Dolní Věstonice N SSZ + OBR D hlasité čtení přiměřené 0 2 otázky do 

pléna 
N 

65. 

Ubersetzungen von 
Robinson Crusoe 

N SSZ ON 
interference 
z angl. 

volný projev 
podle 
napsaného 
textu 

přiměřené 0 0 úvod-
navázání 
kontaktu -
dotaz, který 
překlad četli 

N 

66. 

Bekleidung der Rómer MJ SSZ N volný projev 
podle 
klíčových 
slov 

zčásti příliš 
rychlé, zčásti 
přiměřené 

0 0 po zjištění 
neporozumě-
ní opravy 
výslovnosti 

N 

67. 

Kieselmosaiken N SSZ + OBR ON hlasité čtení přiměřené 0 2 oční a 
diskuse nad 
dvěma 
problémy 

N 
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6 8 . 

Musikstile, 
Musiktrends 

N SSZ ON hlasité čtení pomalé 0 0 oční 
obzvláště při 
hudebních 
ukázkách 

CD přehrávač 

6 9 . 

Katharina, Herzogin 
von Sagan 

N SSZ D s vysokou 
interferencí 
češtiny, I 
monotónní 

hlasité čtení velmi rychlé 0 0 0 N 

7 0 . 
Die Luxemburger N N ON hlasité čtení přiměřené 0 1 oční N 

7 1 . 

Boston N SSZ + OBR D 
s interferencí 
angl. 

volný projev 
podle textu 

přiměřené 0 0 oční, na závěr 
doporučení 
návštěvy 
Bostonu 

N 

prameny: W - z internetu; MJ - v mateřském jazyce; NJ - v němčině; CJ - v cizím jazyce; N - neuvedeny 
publiku poskytnuto ke sledování referátu: N - neposkytnuto nic; SSZ - seznam neznámé slovní zásoby; T - celý text; OBR - obrázek; TAB - tabulka; HU - hudební 
ukázka; G - graf 
výslovnost a intonace: ON - odpovídající normě; D - dobrá; N - nedostatečná 
technické pomůcky : N - neužity; M - mapa 



příloha č. 18: list LXXVII 
Formální náležitosti ústních referátů po předchozí teoretické přípravě 
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1. 
Adalert Stifter MJ SSZ D volný projev 

podle textu 
přiměřené 0 0 0 N 

2. Metternich MJ SSZ ON volný projev 
podle bodů 

velmi pomalé 0 0 0 N 

3. Frauen - Patriotinnen MJ SSZ D hlasité čtení přiměřené 0 0 oční N 

4. Familie in der Neuzeit N SSZ D hlasité čtení 
s komento-
váním 
prezentovaný 
ch názorů 

přiměřené 0 0 oční N 

5. Die Stadt Třebíč N SSZ + OBR ON volný projev 
podle bodů 

pomalejší, 
vstřícné 
k poslucha-
čům 

0 2 oční, 
spontánní 
diskuse 

N 

6. Gustav Klimt N T + OBR D volný projev 
podle bodů 

přiměřené 1 1 očni PC, beamer 



příloha č. 8: Formální náležitosti písemného referátu po předchozí teoretické přípravě list XXXVIII 

7. U-Bahn in Nurnberg N SSZ +OBR N hlasité čtení a 
volný projev 
při 
vysvětlováni 
plánku 

přiměřené 0 2 týkající se 
srovnání 
s pražským 
metrem 

oční, dotazy N 

8. Deutsche in Bohmen N T + G D volný projev 
podle textu a 
grafu na 
power pointu 

přiměřené 0 0 oční, reakce 
na doplňující 
dotazy 

PC, beamer 

9. K. Henlein und die 
Sudetendeutsche Partei 

N T + O B R ON a I 
vstřícná 
k posluchači 

volný projev 
dle tezí 

přiměřené 0 0 0 zpětný 
projektor 

10. Sachsen N SSZ N hlasité čtení pomalé 0 0 0 N 

11. Paul Leppin N SSZ + OBR D hlasité čtení pomalé 0 1 0 N 

12. Phraseologie N SSZ + U ON hlasité čtení a 
volný projev 
při zadávání a 
vyhodnocení 
zadaných 
úkolů 

vstřícné k 
posluchači 

0 cca 20 při řešení 
úkolů 

N 

13. Neue Chancen fiir 
Bibliotheken und Leser 

N SSZ D se značnou 
interferencí 
češtiny 

hlasité čtení pomalé 0 0 oslovení 
posluchačů 
na úvod 

N 

14. Deutsche Bibliotheken 
in Tschechien 

W OBR + G D 
s interferencí 
češtiny 

volný projev přiměřené 0 0 oční zpětný 
projektor 



příloha č. 8: Formální náležitosti písemného referátu po předchozí teoretické přípravě list XXXVIII 

15. Caři Maria von Weber 
und Prag 

W HU ON hlasité čtení přiměřené 0 0 oční CD přehrávač 

16. Leben in dem 
Neolitium 

MJ 
P 

SSZ + OBR D volný projev přiměřené 2 0 úvod - o 
diskuse 
posluchačů o 
vlastních 
oborech a 
jejich 
zájmech 

PC, beamer 

17. Das politische System 
in Ósterreich 

W O B R + G D kombinace 
volného 
projevu a 
hlasitého 
čtení 

přiměřené 0 0 0 PC, beamer 

18. Sue Ryders Heim MJ SSZ ON volný projev přiměřený 0 0 oční N 

19. Die Freiwilligkeit 2 CJ 
NJ 

SSZ D hlasité čtení 
s výraznými 
akcenty pro 
lepší 
pochopení 

přiměřené 1 0 výzva přidat 
se 
k dobrovolní-
kům 

N 

20. Entwicldung der 
Kindersprache 

MJ SSZ + G ON volný projev pomalejší 0 0 0 zpětný 
projektor 

21. Hunter Stockton 
Thompson 

MJ LU D volný projev přiměřený 0 0 společná 
práce s 
textem 

N 



příloha č. 8: Formální náležitosti písemného referátu po předchozí teoretické přípravě list XXXVIII 

22. Třebíč im Mittelalter W SSZ D hlasité čtení pomalé 0 0 úvod, závěr -
oslovení -
spontánní 
diskuse 

N 

23. Kontinentaleuropa und 
Konservativismus von 
GroBbritanien 

MJ T ON volný projev přiměřené 0 0 Oční zpětný 
projektor 

24. Prostitution NJ SSZ D 
s interferencí 
češtiny 
I O N 

hlasité čtení, 
nepříliš živé 

pomalé 0 0 Oční N 

25. Kampf zwischen 
Einheit und Pluralitát 

2 MJ 
NJ 

OBR + G ON volný projev přiměřené 4 0 vysvětlení a 
zopakování 
faktů při 
potížích 
s porozumě-
ním 

PC, beamer 

26. Amtlicher Verkehr mit 
den USA 

N N D 
s interferencí 
angl. 

hlasité čtení přiměřené 0 0 Oční N 

27. Epigrafik MJ 
NJ 

T N volný projev přiměřené 2 0 0 N 

28. Europáische 
Sozialpolitik 

W T D volný projev pomalé 0 0 0 N 
NP 
propagační 
brožura EU 

29. Film „Untergang" W T D hlasité čtení 
s komentován 
ím obrázků 
z tisku 

přiměřené 0 1 žádost o 
názory 
k bodům 

N 



příloha č. 8: Formální náležitosti písemného referátu po předchozí teoretické přípravě list XXXVIII 

30. Palackýs Schreiben 
nach Frankfurt 

2 MJ 
NJ 

LU ON volný projev přiměřené 1 9 shromáždění 
názorů 
posluchačů 
na básně a 
diskuse 
v rámci 
referátu 

zpětný 
projetor 

31. Alzheimer-Krankheit 3 MJ 
CJ 

SSZ D volný projev, 
částečně 
hlasité čtení 

přiměřené 2 0 oční N 

32. Rote-Armee-Fraktion N G ON volný projev, 
poněkud 
tichý 

pomalé -
opatrnost 

0 0 0 zpětný 
projektor 

33. Aachen NJ SSZ N hlasité čtení, 
velmi potichu 

velmi rychle 0 0 0 N 

34. Egon Erwin Kisch 2 MJ T D volný projev přiměřené 0 0 oční N 

35. J. F. Herbart MJ 
NJ 

G ON hlasité čtení -
se stopami 
nervozity -
nedočteno 

přiměřené 0 0 0 zpětný 
projektor 

36. Franz Kafka NJ 
W 

SSZ ON hlasité čtení pomalé 0 0 0 N 

37. Viktor Ullmann MJ 
2 NJ 
W 

T + HU D hlasité čtení 
nepříliš 
přesvědčivě 
znějící 

přiměřené 2 2 0 CD přehrávač 



příloha č. 8: Formální náležitosti písemného referátu po předchozí teoretické přípravě list XXXVIII 

38. Werbung - Reklame MJ 
W 

G + V I D D komentář 
grafu 

pomalé 0 0 0 zpětný 
projektor, 
videorekordér 

39. H. Himmler 2 NJ 
W 

SSZ N hlasité čtení přiměřené 1 0 oční N 

40. Musikwissenschaft und 
die EU 

4 MJ SSZ ON volný projev přiměřené 0 0 0 N 

41. Adolf Hitler N N ON hlasité čtení přiměřené 0 0 oční N 

42. L. Fuchs: Der 
leichenverbrenner 

2 MJ SSZ ON, intonace 
monotónní 

volný projev 
podle 
klíčových 
slov a zčásti 
hlasité čtení 

pomalejší 0 0 0 N 

43. Der Verkehr zwischen 
Tschechien und BRD 

N T + M ON volný projev 
podle bodů 

přiměřené 0 0 zopakování 
podle potřeby 
posluchačů 
některých 
pasáží 

N 

44. Die Schlacht bei 
Koniggrátz 

N SSZ D s velkou 
interferencí 
češtiny 

hlasité čtení pomalé 0 0 0 0 

45. Franz Palacký 2 MJ SSZ ON kombinace 
hlasitého 
čtení a 
volného 
projevu 

přiměřené 0 0 oční 0 



příloha č. 19: list LXXXIII 
Srovnání úrovně výslovnosti a intonace při ústním referátu 

60,00% 

5 0 , 0 0 % 

4 0 , 0 0 % 

3 0 , 0 0 % -

20 ,00% -

1 0 , 0 0 % -

0,00% 

4 - O N 

N 

před 
př ípravou 

4 0 , 8 5 % 

3 9 , 4 4 % 

1 9 , 7 2 % 

po pr iprave 

4 0 , 0 0 % 

4 8 , 8 9 % 

1 1 , 1 1 % 

—•—ON 

—m— D 

N 

ON = výslovnost i intonace odpovídající normě, referát by byl v situaci konference nebo 
semináře s německým jednacím jazykem pro publikum bez problému přijatelný 
D = výslovnost a intonace dobrá, ale s interferencí češtiny; v případě vyučovací situace - pro 
publikum českých studentů - je referát akceptabilní 
N = výslovnost vykazuje nedostatky ve výslovnostní normě, které všeobecně ztěžují 
porozumění 



příloha č. 20: list LXXXIV 
Srovnání užití informačních zdrojů v ústních referátech 

90% 

80% 

70% 

60% 
50% 

40% 

30% 

20% 

10% 
0% 

—•— neuvedeno 83,10% 33,33% 
-m— mateřský 

jazyk 
19,72% 64,44% 

německý 
jazyk 

7,04% 26,67% 

-x— cizí jazyk 1,41% 6,67% 
-*— www stránky 1,41% 22,22% 

- • - přednáška 0,00% 2,22% 

• neuvedeno 
mateřský jazyk 
německý jazyk 
cizí jazyk 

•www stránky 
• přednáška 



příloha č. 21: list LXXXV 
Způsob přednesu ústního referátu před a po přípravě 

bez přípravy po přípravě rozdíl 
hlasité čtení 61,97% 40,74% -21,23% 

volný projev podle bodů 30,99% 29,63% -1,36% 

hlasité čtení s volně pronášenými doplňky 2,82% 0,00% -2,82% 

volné komentování napsaného textu 2,82% 1,85% -0,97% 

volný projev podle napsaného textu a grafu 0,00% 5,56% 5,56% 

hlasité čtení a volný projev při zadávání 
úkolu a kontrole řešení 0,00% 1,85% 1,85% 

hlasité čtení a volné komentování grafu 0,00% 1,85% 1,85% 

volný projev podle grafu 0,00% 1,85% 1,85% 



příloha č. 22: list LXXXVIII 
Srovnání doprovodných materiálů a techniky při ústním referátu 

(bez a po teoretické přípravě) 

před přípravou po přípravě rozdíl 
neposkytnuto 26,76% 4,44% -22,32% 
seznam užitých klíčových slov s českým ekvivalentem 29,58% 40,00% 10,42% 
seznam užitých klíčových slov s českým ekvivalentem + teze 4,23% 0,00% -4,23% 
seznam užitých klíčových slov s českým ekvivalentem + obrázek 15,49% 8,89% -6,60% 

E 
o 
>o 

seznam užitých klíčových slov s českým ekvivalentem + úkol pro 
posluchače 

0,00% 2,22% 2,22% 

TO 
-C seznam užitých klíčových slov s českým ekvivalentem + graf 0,00% 2,22% 2,22% 
o seznam užitých klíčových slov s českým ekvivalentem + mapa 4,23% 0,00% -4,23% 
CO 
o teze 9,86% 8,89% -0,97% 
Q. teze + obrázek 0,00% 4,44% 4,44% 

teze + hudební ukázka 0,00% 2,22% 2,22% 
c 

co 
o 

teze + graf 0,00% 2,22% 2,22% c 

co 
o 

teze + mapa 0,00% 2,22% 2,22% 

c 

co 
o teze + názorná pomůcka 0,00% 2,22% 2,22% 
Q. 

^ 

CD -+—» 
ca 
E 

graf 1,41% 4,44% 3,04% Q. 
^ 

CD -+—» 
ca 
E 

graf + ukázka na videu 0,00% 2,22% 2,22% 

Q. 
^ 

CD -+—» 
ca 
E 

graf + obrázek 0,00% 6,67% 6,67% 

Q. 
^ 

CD -+—» 
ca 
E hudební ukázka 0,00% 2,22% 2,22% 

názorná pomůcka 1,41% 0,00% -1,41% 
ukázka z literárního díla 0,00% 2,22% 2,22% 
nákres na tabuli 1,41% 0,00% -1,41% 
celý text 2,82% 0,00% -2,82% 



příloha č. 22: Srovnání doprovodných materiálů a techniky při ústním referátu (bez a po teoretické přípravě) list LXXXVII 

- <3B jJrghrávač 2,82% 4,44% 1,63% 
CD magnetofon 1,41% 0,00% -1,41% 

C PC 0,00% 11,11% 11,11% 
sz 
o beamer 0,00% 11,11% 11,11% 

-4—' zpětný projektor 0,00% 20,00% 20,00% 
videorekordér 0,00% 2,22% 2,22% 



příloha č. 23: 

DOTAZNÍK PRO REFERENTA 
Téma referátu: 
Věk: student - studentka 
Obor studia: 
Kolik let studujete UK FF?: 
Jak dlouho se učíte německy? 
a/ na UK FF: b/ vůbec: 
Pobýval jste dlouhodobě v německy mluvících zemích? 
a/ ne b/ ano 
Pokud ano, uveďte druh pobytu: 
a/ studijní b/ pracovní 
d turistický d/jiný: 
Pro zpracování referátu jsem užil/a: 
a/ odborného článku b/ odborné publikace 
c/ skript d/ poznámek z přednášky 
e/ svých znalostí ze studia f7 zkušeností z odborné 

praxe 
g/ populární publikace 
Užitá literatura byla v jazyce: 
a/českém b/německém c/jiném: 
Z literatury jsem převzal/a: 
a/ základní myšlenky k tématu b/ celý obsah 
d některé formulace d/ celé odstavce 
Při přípravě referátu jsem použival 
a/ překladový slovník b/ výkladový slovník 
c/ pracoval jsem bez slovníku 
Referát jsem si připravil 
a/ ihned německy b/ nejprve v češtině a poté 
jsem zvažoval německé formulace 
Písemnou přípravu na referát mi na mou žádost opravil/a 
a/ vyučující FOJK 
b/jiná osoba znalá němčiny 
d spolehl jsem se sám na sebe 
Referát jsem přednesl 
a/ na hodině FOJK nahlas poprvé 
b/ před hodinou nahlas "nanečisto" doma 

Dotazník pro studenty 
Pokud byste si mohl vybrat, hovořil byste o daném 
tématu nejraději 
a/ v češtině b/ v němčině c/ v angličtině 
d/ v jiném jazyce, a to v 
Která řečová dovednost je Vám v cizím jazyce milejší? 
a/ psaní (psaní referátu) 
b/ mluvení (přednesení referátu nahlas) 
Proč?: 

Máte-li zvolit písemnou nebo ústní formu referátu ve 
Vaší mateřštině, kterou zvolíte? 
a/ písemný referát b/ ústní referát 
Co Vám dělá největší potíže, máte-li přednést referát 
al v mateřštině: 
b/ v němčině: 
Kterých chyb se obáváte, píšete-li referát 
a/ v mateřštině: 
b/ v němčině: 
Jsou odpovědi na minulé dvě otázky vedeny jen Vaší 
osobní zkušeností nebo obavou? 
a/ ano 

b/ ne, byl jsem na nedostatky upozorněn učitelem jazyků: 
1. na střední škole 

2. na vysoké škole 
3 měl jsem potíže s komunikací s 
rodilým mluvčím 

Kolik ústních referátů jste přibližně ve svém studiu 
pronesl? 
Je podle Vašeho názoru pro Vaši budoucí práci užitečné 
nacvičovat ústní referát? 
a/ ano b/ ne 
Využijete podle Vás ve svém životě psaní v němčině? 
a/ ano b/ ne 
Píši rádCaVneradía) v německém jazyce, protože: 

Píši 

list LXXXVIII 

rád(aVnerad(a) ve své mateřštině, 
protože: 

Podle mého názoru je potřebné, aby ve výuce německého 
jazyka bylo nacvičováno 
1.psaní životopisu ano ne 
Protože (uveďte důvod rozhodnutí pro odpověď) 

2. psaní resumé ano ne 
Protože 

3. volné psaní (na zvolené téma) ano ne 
Protože 

4. psaní úředního dopisu ano ne 
Protože 

5. písemného referátu (seminární práce) 
ano ne 

Protože 

6. psaní komentáře odborné publikace 
ano ne 

Protože 

7. psaní „handoutu" pro samostatně připravený ústní 
projev ano ne 
Protože 

8. Navrhuji, aby se v hodinách němčiny nacvičovalo 
v rámci psaní ještě: 



příloha č. 24: list LXXXIX 
Vyhodnocení dotazníku pro učitele 

zaměření na každodenní situace zaměření na odborný styl 
čtení s porozuměním 100,00% 100,00% 
Poslech 
s porozuměním 100,00% 26,98% 
ústní projev 100,00% 28,57% 
písemný projev 39,68% 14,29% 
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Zutritt zu Informationen 

3. Mai 2006 

Raum 212 Celetná 20. Praha 1 

7.20 Eroffnung 
7.30 Janeš Petr: Deutsche Zeitungen in Tschechien 

7.40 Jůzová Barbora: Geschichte und Bedeutung des 
tschechischen Rundfunks 

7.50 Nekolová Kateřina: Computer und Studium 

8.00 Obrátilová Eva: Wie kann man Informationen uber 
das Studium im Ausland bekommen 

8.10 Poláková Barbora: Informationsquellen heute 

8.20 Muschová Lenka: Schulsystem in England 

8.30 Marcinášková Adriana: Zu viele Informationen? 
Zutritt zu Informationen aus der Šicht der Psychologen 

8.40 Diskussion 
Formulierung der Schlusswfolgerungen des Seminars 
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Vorláufiqes Proqramm: 
(Prasentation von Studentenreferaten) 

Thema: ^ĎeuAcfie í n S ^ Č Z ^ 

Zeit: 10.00 -13.00 
Treffpunkt: Freitag 4.4.2003, 10.00 vor dem 

Carolinum - Rundgang durch Prag 

Referent: Thema: 

Š. Kovaříková Die Tschechische und die Deutsche 
Universitát 
0. Fafejta Albert Einsteinv 

(vor dem Carolinim) 
J. Zelenka Bild der Deutschen in der ersten 

tschechischen Chronik 
(Ungelt) 

K. Dlouhá Deutsche und Tschechen in den 
Jahren 

1914-1918 
(Altstadter Rathaus) 

Z Heferová Max Brod 
(das Haus zu drei Baren) 

P. Landová G. Mahler 
(Vesibul Kiinstlerhaus) 

M. Matzner A. von Zemlinsky 
H. Tenglerová V. UHmann 

(vor dem Kiinstlerhaus) 
J. Hrbatík Deutsche und tschechische 
Bibliotheken 

(Městská knihovna - vestibul) 
M. Tůmová Deutsche und Tschechen in den 
Jahren 

1918-1938 
(Wenzelsplatz) 



E u r o n (i i s c !t c U n i o n 

S t u d e n t e n p r á s e n t a t i o n 

Informační centrum Evropské unie -
Rytířská 31, Praha 1 

7. Mai 2004, 900 - ll00 Uhr 
Am 7. Mai 2004 zwischen 9.00 - 11.00 Uhr findet 
anlasslich des Beitritts der Tschechischen 
Republik zur Europaische Unionen eine 
Studentenprasentation von Referaten im 
Informationszentrum der Europáischen Union 
(Rytířská 31, Prag 1) statt.Die Refarenten aus dem 
„Fortgeschrittenenkurs-Hasilová" laděn alle 
Interessenten zur Prasentation und zur Teilnahmne 
an der Diskussion in deutscher Sprache zu den 
einzelnen Vortrágen ein. 

R e f e r e n t : 
Jan Oulík 
Alena Smitková 
Pavel Andršt 

Tomáš Drahoňovský 

Jan Mayer 

Blanka Vorlíčková 

Marie Opatrná 

T h e m a : 
Vor dem Brúckenturm 
Die Geschichte der EU 
Entstehung und Entwicklung 
der Europáischen Union 
Die Bedeutung der Fahne 
der EU 
Das Socrates - Erasmus -
Programm 
Die Situation von unserem 
Bibliothekswesen nach dem 
Eintrit in die EU 
Internationale 
Zusammenarbeit im Bereich 
cít* I fnnconr io r i in fT n 
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Seminář: 

Das Erbe der Antike 
5.April 2006 

Raum 144 

7.40 Zolotarová Michaela: Die Pádagogik in der 

Antike 

7.50 Buchlová Martina: Aktuelle Obersetzungen der 

antischen Literatur 

8.00 Buchta Petr: Das Bedeutendste von der 

antischen Philosophie 

8.10 Dvořáková Klára: Die Poesie in der Antike 

8.20 Holečková Anežka: Die antische Musik 

8.30 Zvířecí Petra: Bekleidung in der Antike 

8.40 Diskussion 

Raum 212 

9.10 
* * 

Horská Anna: Aristoteles 

9.20 Navara David: Die antische Philosopie und 

Logik 

9.30 Nováková Petra: Einfluss der Antike auf die 

tschechsich Literatur 

9.40 Salášková Veronika: Die Griechen und die 



příloha č. 26: list XCIV 
Seminář prof. Krumm: Hinweise zur Gestaltung der Referáte 

Jedeš Referatsthema ist einmal mundlich zu prásentieren und sodann als schriftliche Hausarbeit auszuarbeiten. 
Jedeš Referatsthema wurde an zwei Referenlnnen ausgegeben - es bleibt diesen uberlassen, ob sie gemeinsam arbeiten oder jeweils 
getrennte Referáte ausarbeiten wollen. 
a) mundl ich 
- Fert igstel lung jewei ls 1 Si tzung vor Termin: Vorbersprechung der mundl ichen Form des Referats (einschlieíi l ich der Rollenverteilung 

zwischen be iden Referent lnnen) im Anschluf t an die vorhergehende Seminars i tzung 
- d ie Lánge des mund l ichen Vor t rags solíte 20, max ima l 25 Minuten, betragen 
- e in „Handout" (Arbeitsblatt , Fol ie mit der Gl iederung, Thesen, o.á.) zur Veranschaul ichkei t ist erwúnscht 

Ein Referát fasst d ie theoret ischen Grund lagen in den wicht igsten Punkten z u s a m m e n (keine Nacherzáhlunq eines Buches oder Aufsatzes, 
sondern nur das herausheben, was fur das gewáhl te Thema wicht ig ist), dabei werden nach Móglichkeiten verschiedene Positionen 
dargestel l t , mit e iner e igenen Ste l lungnahme. 

- zu j edem Referát gehor t e ine kleine Recherche bzw. Sammlung von Fehlerbeispielen, die zur Erláuterung auch prásentiert werden. 
- Z u jedem Referát qehór t ein Sch luss mit Fraqen oder Thesen zur Diskussion, so dass sogleich ein Gesprách beginnen kann. Als Alternative 

ist auch die Vor lage eines Fehler textes denkbar , an dem dann die Seminargruppe die im Referát erórterten Fragen selbst untersuchen 
kann. 

- Nicht al les, w a s in der schr i f t l ichen Fassung steht, muss auch vorget ragen werden - das mundl iche Referát ist e ine Einfúhrung in eine 
Diskussion. 

b) schriftlich 
Bei der schr i f t l ichen Fassung nach Mógl ichkeit auch die Seminard iskuss ion e inbeziehen. 
Bestandtei l der schr i f t l ichen Arbei t ist in j edem Fall eine e igene Fehlerrecherche, Umf rage o.á. 

- Die schri f t l iche Arbe i t ist e ine auch formal korrekt zu gesta l tende Arbei t (Titelblatt, Inhaltsverzeichnis mit Seitenanzahl, untergliederter Text 
mit korrekt ter Z i t ierweise, Li teraturverzeichnis). 

- Schri f t l iche A b g a b e fur d ie jenigen, die rasch ein Zeugn is benot igen, bis Die letzte Frist fur die Abgabe von schrift l ichen Arbeiten ist der 

- Schrif t l ich: ca. 25 Sei ten 

Literaturhinweise 
- Die e igene Suché nach Literatur ist Bestandtei l der selbstándigen Arbeit ; Da Fachl i teratur nicht immer leicht zugángl ich ist, solíte sofort mít der 
L i teratursuche begonnen werden. In Notfál len (aber erst nach e igener Suché) bin ich bei der Beschaf fung von Literatur behilflich). 



příloha č. 27: list LXXXVIII 
Srovnání zastoupení řečnických otázek v ústních referátech 

(bez a po teoretické přípravě) 

před přípravou po přípravě rozdíl 
řečnické otázky 15,49% 35,56% 20,06% 



příloha č. 28: list LXXXVIII 
Srovnání výskytu zastoupení kontaktu s posluchači v ústních referátech 

(bez a po teoretické přípravě) 

před přípravou po přípravě rozdíl 
spontánní diskuse 2,82% 11,11% 8,29% 
reakce na tázavé pohledy 5,63% 0,00% -5,63% 
společná práce s textem 0,00% 2,22% 2,22% 
slovo na závěr k posluchačům 2,82% 4,44% 1,63% 
oční 29,58% 31,11% 1,53% 
otázky pro udržení kontaktu 32,39% 48,89% 16,49% 
chyběl 45,07% 40,00% -5,07% 
oslovení publika 2,82% 0,00% -2,82% 
doporučení literatury 1,41% 0,00% -1,41% 
otázky na úvod pro vyvolání zájmu o problematiku 4,23% 4,44% 0,22% 
po požádání posluchače vysvětlení termínu nebo pasáže 7,04% 6,67% -0,38% 



příloha č. 29: 
U k á z k a p í s e m n é h o r e f e r á t u 

( b e z t e o r e t i c k é p ř í p r a v y ) 
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Francois Ozon 
Eva Pauerová 

wáhrend des FranzOzischenfilmfestival, das fand im November in Prag statt, und sic spiclt 

auch in Ozons neusten Hauptfilm Swimming Pool - im Deutsch Schwimmbad, der die 

Premiére im Mai hatte. 

DieseJFilm wird in tschechischen Kinos auch lauten, die tschcchische Premiere ist ani 25 

Dczember dicses Jahr. Aber ich las die Kritikc in Cahicrs du Cinéina, die eine anerkannte 

lranzozischc Filmzeitschriň ist, und es schcint, dass dieser Film nicht sehr wohigernten ist. 

Auper Ludivine Sagnier spielt Charlottě Rampling auch in Swimming Pool. Diese 

Filmschauspielerin spielte schon in Ozons vierten Hauptfilm Sous le Sable - im Deutsch 

Unter dem Sond, der unterscheidet sich von seinen Ubrigen Filmen, weií̂ weit ernster ist. Nach 
cU*-

die Kritike ist Sous le sable mdglich scin«- bcste„FiIm und war erfolgreich auch bcitn 

Publikum. 

Ich sprach nicht uber seinew.weiten Hauptfilm Les Amanls Críminels • im Deutsch Die 

kriminellen Geliebten, der durchiiei, al>er ich sah ihn nicht also ich kann nicht Ilinen sagen, ob 

es war mit Recht. Und der letzte Film, Uher dessen ich nicht sprach, ist seiner dritte Hauptfilm 

Gouttes ďeau sur pierres brulantes - im Deutsch Die Trop/en Wasser auf den bren&xnden 

Steine*. Dieser Film drehte Ozon nach dem Schauspiel von einem deutschen Schrifisteller 

und Regisseur, Reiner Maria Fassbinder. Seine Schauspic! hci[it Trdpfen aufHeisse Steine. 

Es ist nlles, das ich Ihnen sagen wolltc. Und ich gluube, Sie ktinnen wenigstens sehen. dass 

Francois Ozon ein interessanter junger Regisseur ist. 



příloha č. 30: 
list XCIX 

Ukázka písemného referátu 
(DO teoretické přípravě) 
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Ausbildung der Bibliothekare und Informationsarbelter 
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Ausbildung dar Bibliothekare und ín/ormationsarbeiter 

1 . E i n l e i t u n g 

v 
In melnér Seniinararbeit mGchte ich mich mil dem AusbUdung der Bibliothekare 

und Intornutionsarbeiter in der Tschechichcn Republik bcscháftigcn. Zuerst 
beschreibe ich die Geschichte der Ausbildung der Bibliothekare, dann werde ich 
mich mil dem gegenwatigen Zustand befassen. Ich móchte alle Typen der 
Bibliotheksfachschulen beschreiben und auch die weitere Ausbildung der 
arbeitenden Bibliothekare crwáhnen. 

Ich habe miži dicses Thema gewahlt, weil gegenwSrtigc Zeit hochqualiftáerte 
Bibliothekare und lnformationsarbciter fordert. Die Entwicklung neuer Technologien 
geht sehr schnetl vor und die Rolle der Bibliothekare ándort sich. In den Bibliothekťn 
sollten hochqualifizierte Fachleute arbeiten. 

Qer Bibliothckafe.solíte nicht nur Biicher leihen und mit dem Auswahl der Bucher 
beraten. Er solíte die Menschen uber neuen Informationstechnologien belehrcn und 
sie zum Benutzung motívieren. 

Informationsarbeiter arbeiten ntcht nur in den Blbliotheken, sondern auch in 
verschiedenen Betrieben, Firmen, Organisationen und Institutionen. Die Bedeutung 
der Informationsarbeiter stcigt sehr rapidfdank der ansteigenden Anzahl der 
Iníormationen. 



Ausbildung der Bibliothekare und Informatlonsarbelter 

2. A u s b i l d u n p der Bib l io thekare in de r Geschich te 

2.1 Ursprung der Ausbildung dor Bibliothekare 

Bohmische Lánder waren bis zum Ende des 1. YVeltkrieges hochentwickelte I.ander 
mit der reichen Tradition der Búchcr und der Bibliotheken. Der erste Kurs fur 
Bibliothekare wurde gleich nach der Geburt des Tschechoslowakischen Staates 
veranstaltet. Dieser Kurs hat unter der Leitung von L J. Živný vom 2. bis zum 21. 
Dezember 1918 stattgefunden. 15 Teilnehnier wurden uber die Geschichte des 
Buchdruckes, die Geschichte der Bibliotheken, die Katalogisation und Verwaltung 
der Bibliotheken unterrichtet. 

Der zweite Kur|_ťur Bibliothekare hat drei Wochen gedauert und im Jahre 1919 mit 
der Teilnahme von 7Ú Reflektanlen mít der Fórderung des Ministeriums des 
Schulwesens und der Aufklárung stattgefunden. Dieser Kurs hat die Bibliothekare 
fur den Rechtsatz des offentlichen Bibliothekswesens der Tschechoslowakei 
vortiereitet. 

2.2 Entwicklung vun der Geburt der Tschechoslowakischen Republik bis 

den zweiten Weltkrieg 

Nach diesem ersten tschechoslowakischen Bibliotheksrechtsatz ist ein neues 
dreistufiges System der Ausbildung der Bibliothekare entstanden. Die Bibliothekare, 
die in den Stadten mit mehr als 10 (KH) Hinwohner gewirkt haben, mussten die 
Staatsbibliotheksschule absolvieren. Fur die in den Gemeinden von 2 000 bis 10 000 
Enwohrer aibeitenden Bibliothekare wurden Staatsbibliothekskurze bestimmt und 
die kurzen Staatsbibliothekskurze wurden fur die Bibliothekare, die in den Orter mit 
weniger als 2 000 Einwohner gearbeitet haben, eingerichtet. 

Dreiwflchige Bibliolhekskurze wurden regelmápig seit 1920 in den verschiedenen 
Stádtcn veranstaltet, aber die kurzen Staatsbibliothekskurze wurden nicht zu oft 
organisiert. 

Die einjáhrige Staatsbibliotheksschule in Prag ist 1920 unter der Leitung von 
/.deník Václav Tobolka entstanden. In dieser Schule konnten die Studenten mit dem 
Abitur aber auch ohne Abítur studieren. Die Ausbildung wurde besonders auf die 
Geschichte und auf den gegenwártigen Zustand der Bibliotheken in der 
Tschechoslowakischen Republik und im Ausland, auf die Administration der 
Bibliotheken, auf die Katalogisation und auf die Geschichte des Buches und des 
Druckes verlegt. Bis 1927, wann diese Schule vorlaufig geschlossen wurde, haben 
insgesamt 169 Absolventen die Ausbildungabgeschlossen. 

Dank der in der Tschechoslowakischen Republik lebenden deutschen Minderhcit 
wurde auch die deutche Staatsbibliotheksschule in Ústí nad Labem gegnindel. 

In der Folge der Tradition der Bibliotheken sind Bemuhungen um die ťingliderung 
der Ausbildung der Bibliothekare in die Universititslehre erschienen. Erste Versuche 
waren vergeblich. Sjtl 1925 wurden dank der Initiativc von Zdenřk Václav Tobolka 



Ausbildung dar Bibliothekare und ín/ormationsarbeiter 

an der rhilosophischen Fakultat zwel- bis viersemestrale Kurse veranslaltet. Zdenčk 
Václav Tobolka, der sich 1927 als erste Dozent des Bibliothekswcsens in unserer 
Rebublik habililiert hal, war c^eťLeiter dieser Kurse. 

1928 wurde nach der Reorganisation die einjahrige Staatsbibliotheksschule in Frag 
wiedergeSfnet Sie wurde mit der deutschen Bibliotheksschule vereinigt. Dank der 
Finanzprobleme wurde sie scchs Jahro spater geschlossen. Die Besatzung unseres 
Landes hat Schlieflung aller Hochschulen bedeutet und die Biblitohekskurse wurden 
auch licjuidiert. 

2.3 Entwicklung von 1945 bis 1968 

In den Jahren 1945 - 48 isl es gelungen, die Bibliothekskurse an der 
Philo&phischen Fakultat der Knrlsuniversitat unda"íí)e]:$taatsbibliotheksschule 
wieder zu erSffnen. ^ 

jí 
1948 wurde auch an der Philozophischen Fakultat der Karlsuniversitát die 

Studienanstalt ftir zweijáhriges Bibliolheksstudium eróffnet. Dank Jaroslav Drtina ist 
es gelungen, die Studienanstalt in den Blbliothekslehrstuhl mit dem vier- und spáter 
íúnfjáhrigen Studium zu transformieren. Dieser BibUothekslehrstuhl wurde nicht mit 
den anderen Lehrstiihlen an der FakultSt gleichberechtigt. Das Studienfach wurde 
unter anderen auř die tschechische und slowakische Sprache und Literatur onentiert 
und durch die kommunistische Ideologie beienflusst. 

Die Stastsbibliotheksschule und die Bibliothekskurse sind untergegangen. 

Von Anfang des Schuljahres 1961/62 hat sich der Lehrstuhl nicht inehr im Rahmen 
der Philosophischen Fakultat entwickclt, sondem als ein Teil der Fakultat der 
Soďahvissenschlařten und Publizistik. Neue Studienfácher aus dem Cebiet der 
Wíiseaschaftlichen Iníormationen wurden eingeíulut und der Lehrstuhl wurde aLs 
Lehrstuhl des Bibliothekswcsens und der wissenschaftlichen hifoiTnationen genannt. 
Die wissďischaítliche Betátigung dicses l.ehrsluhles wurde gestárkt und die 
Studenten konnten > den Titel CSc., DrSc. und PhDr. erreichen. 

Neben dem Bib; ahochschulstudium wurde in der Tschechoslowakischen 
Republik auch das Bibliotheksfachmittelschulstudium eingerichtet, 1953 wurden bei 
den pSdagogischen Gymnasien in Prag und Bmo Bibliotheksfachrichlungen eróffnet. 
Spater sind dort die selbstandigen BibliotheksníitteLschulen entstanden, wo das 
Studium mit dem Abitur abgeschlossen wurde. Die Lchrplane dieser Schulen haben 
vierjáhriges Tagesstudium, vierjáhriges Fernstudium und zweijáhriges 
Auťbaustudium enthalten. 

Fíir die arbeitenden Bibliothekare wurden verschiedene Kurse mit der Hilfe der 
groflen Bibliotheken und Ministerien stattgefunden. 
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2.4 Entwicklung von 1968 bis zur sanften Revolution 
2/ j 

1972 wurde die Fakultát der Scraalwissenschlaften und PubLizistik liquidert und 
der Lehrstuhl des Bibliothekswesens und der wissenschaftlichen Informationen 
wurde iutjdie Philosophische Fakultát zuruckgebracht. Die Philosophische Fakultát 
wurde in der Zeit der Normalisiemng scharf bewachtyf' Viele hochqualiíuierle 
Professoren wurden gezwungen, den Lehrstuhl des Bibliothekswescns und der 
wissenschaftlichen Informationen zu verlassen und das Niveau ist sehr srhnell 
zuriickgegangen. Neue Vorgetragenden mussten besonders politisch und 
ideologiích ausreichend sein. Die Vortrage waren fur die Studenten pflichtlich und 
der Unterricht des Manásmus-Leninismus hat dominiert. Dle Zahlen der Studenten 
in den einzelnen Jahren waren sehr verschieden. Die Studenten wurden auf Grunde 
der parteiischen Anforderungen aufgenommen. 

1982 wurde unter der Leitung von Stanislav Jireí der Lehrstuhl der 
wissenschaftstechnischen Informationen an der Hochschule fur Ekonomie in Prag 
gegrůndet. Die Fachrichtung Wissenschaftstechnische Informationen wurde mehr 
auf das Ingenieurwesen orientiert. 

2.5 Tendenzen nach 1989 

Nach der Revolution 1989 wurde die ganz.e Fachrichtung geándert und von der 
Ideologie befreit. Im Dezember 1989 wurde am Lehrstuhl des Bibliothekswescns und 
der wissenschaftlichen Informationen eine Kommission fúr die Verwandlung des 
Lehrprogramms eingerichtet. Im Verlauf von 4 Monaten wurden neue 
Lehrprogramme vorbereitet, die besonders auf der Toleranz. und auf dem Prinzip 
der freiheitlichen Verbieitung der Informationen verlegt wurden. Den Studenten 
wurde ein breites Angcbot von den Auswahlfácher vermittelt, Der Lehrstuhl hal sich 
auch den ahnlichen Forschungsstellen im Ausland eroffnet. Die Fachleute aus aller 
Welt, besonders aus Schweden, Danemark, Frankreich und Deutschland, sind immer 
háufiger an dem Lehrstuhl gekommen. 1'ádagogen, Studenten und Absolventen 
haben begonnen, auf die auslándischen fachlichen Exkursionon und Aufenthalte 
aus/.ureisen. 

Jiří Cejpek wurde als Leiter des Lehrstuhls und Marie Kónigová als seine 
Stelivertreterin gewShlt. 1993 wurde der Lehrstuhl aul dem Anstalt des 
Informationswesens und Bibliothekswesens transformiert. 1994 wurde zum Leiter 
Rudolf Vlasák festgelegt und zwei Jahre spáter Richard Papík. 

1990 wurde Lehrstuhl der wissenschaftstechnischen Informationen an der 
Hochschule fůr Ekonomie als der Lehrstuhl der Informations- und 
Wissenschaftsingenieurwescns umgenannt und hat begonnen, an der Fakultát der 
Informatik und Statistik dieser Hochschule zu wirken. Dieses Fach wird auf die 
Arbeit mit Informationen in der Wirtschaft verlegt. L>iescr Lehrstuhl ermůglicht das 
Bakkalaureatsstudium, Maglsterstudium und Doktorandstudium. 
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3. D e r g e g e n w a r t i g e Z u s t a n d 

3.1 Bibliotheksfachmittclschulen 

Zur ZcH exsistieren In der Tschechischen Kepublik einige 
Bibliotheksíachmittelschulen, d\e die kflnftigen Bibliothekare und 
lnformationstarbeiter vorbereiten. Die Studienprogrammc dauern vier Jahre und 
jjnd mit der Abitur abgeschlossen. 

Die Bibliotheksfachmittebchule in Prag wurde auf die Fachoberschule 
transformiert (s.u.). 

llohere Fachoberschule und Fachmittelschule fur Informations- und 
Bibliothekswesen in Brno - ftečkovice vereinigt die Fachmittelschule fiir 
Informations- und Bibliothekswesen und die Fachoberschule (s.u.). Die 
Fachmittelschule wurde im Jahre 1952 gegrttndet. Die Schule bereitet ihre SchQler im 
Studienfach Bibliotheks- und Informationssysteme und Dienstleistungen fur die 
Arbeit in verschicdenen staatlichen und přivalen Kultur- und 
Informationsinstitutionen vor. Das Studium ist sehr perspektiv, weil die Bedeutung 
der Informationsdienste und Informationssysteme sehr schnell und markant steigt. 
Eine besondere Gewicht wird auf das Studium der deutschen und englischen 
Sprache gelegt Die meisten Computer in der Schule sind im LAN vemetzt und ans 
Internet angeschlossen. Die Schule hat offline und online Zutritt zu verschiedenen 
Datenbasen. Die Absolventen kónnen eine Stelle bei einer Kulturinstitution 
(Galerien, Museen) oder Informationsinstitution (verchiedene Bibliotheken, 
Informationszentren oder Archive) bekommen. 

Bibliotheks- und Informationssysteme und Dienstleistungen werden auch an der 
Fachmittelschule von Professoren Švejcar in Plzeň und an der 
1'rivathandelsakademie in Karviná gelehrt. 

An der Fachmittelschule fur Buchhándler und Verleger in Brno wird Buchhandels-
und Verlagstatigkeit gelehrt. Diese Schule wurde 1993 durch den Buchhande! BarviC 
und Novotný in Brno gegriindet und hatte auch eine Niederlassung in Prag. Im Jahre 
1996 sind zwei selbsstandige Schulen entstanden. Die Studienprogramme an diesen 
Schuten sind ňhnlich. Das Studium wird mit dem Abitur abgeschlossen. 
Tegesstudium dauert vier Jahre und Fernstudium dauert fůnf Jahre. An dieser Schule 
muss Schulgeld bezahlt werden. Das Studium wird auf Fachtacher, auf GeLstesíácher 
und auf praktische Fáhigkeiten verlegt. Die Absolventen setzen sich in Buchhandel, 
Buchverlage, Bibliotheken und bei der VVerbe- und Distributivtatigkeit durch. 

Buchhandels- und Verlagstátigkeit wird auch an der Fachmittelschule in 
Luhačovice und an der Fachmittelschule in Prag gelehrt. 
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3.2 Bibliotheksfachoberschule 

An der Bibliotheksfachmittclschule in Prag wurde ein neuer Typ des Studiums 
eingefOhrt. Die Fachmittelschlule wurde auí die Fachoberschule transformiert. Das 
Studienfaeh Informationsmanagement wird in den Spezialisationen Dienstleistungen 
der Bibliotheken und Dienstleistungen der Calerien und Museen unterrichtet. 
Fachoberstudium wird fůr die Abiturenten bestimmt und mit dem Titel des 
Diplomspezielisten (Dis) nach sieben Semester abgeschlosscn. Dienstleistungen der 
Bibliotheken kann man auch als Fenistudent studieren. Das Fernstudium dauert vier 
Jahre. Das Studium wird nicht nur auf Fachfacher sondem auch auf Fremdsprachen 
verlegt. Die Smdenten absolvieren sechzehn Wochen des Praktikums in 
verschiedenen Institutionen in der Tchechischen Republik aber auch im Ausland. 
Absolventen íinden Arbeitsplátze in den Informationsinstitutionen, Bibliotheken und 
Informationsagenturen. 

Bibliotheksfachoberschule fůr Informations - und Bibliothekswesen in Brno -
Řečkovice wurde bei der Fachmittelschulc fůr Informations- und Bibliothekswesen 
im Jahre 1996 gegrůndet. Das Studium des Studiumptogramms Informationssysteme 
dauert drei Jahre und wird mit dem Absolutorium abgeschlossen. Das Studienfaeh 
Informationssysteme wird in vier Spezialisationen unterrichtctt: Bibliothekswesen, 
Archivwesen, Verarbeitung der Informationen und Verwaltung der 
Kulturdenkmáler. Die 1'ádagogen legen Gewicht besonders auf die praktische 
Anwendung der theoretischen Erkenntnisse. 

3.3 Univesitáten 

3.3.1 Informations- und Bibliothekswesen an der Karlsuniversitát in Prag 

Informations- und Bibliothekswesen wird and der Philosophischen Fakultát der 
Karlsuniversitát in Prag unterrichtet, Viele Studenten studieren das dreijáhrige 
Bakkalaureatsstuduim. Die besten von ihnen kdnnen mit dem zweijáhrigen 
anschllessenden Magisterstudium fortsetzen und nur einige werden nach weiteren 
drei Jahren 1'h.D. 

Das Bakkalaureatsstudium wird als Tagesstudium studiert und mit der 
Staatsprůfung abgeschlossen. Die Absolventen bekommen den Titel Bc. Sie sind 
fáhig Inřomations- und Bibliolhekssysteme zu organisieren, in den 
Informationsdienstleistungen zu wirken, alle Typcn der Bibliotheken zu fůhren, mit 
den neuesten Inřomations- und Bibliothekstechnologien zu arbeiten, 
Informationsanforderungen der Benutzer zu analysieren, Informationsdatabasen zu 
bilden und zu verwalten oder als Informationsassistent in der Staatsverwaltung, in 
der offentlichen Fland und in den Privatfirmen zu arbeiten. 

Das zweijáhrigc anschliessende Magisterstudium wird entweder als Tagesstudium 
oder als Fernstudium studiert. Im Magisterstudienprogramm studieren die besten 
Studenten aus dem Bakkalaureatsstudium des Informations- und Bibliothekswescns 
aber auch die Bakkalaurei aus anderen Studienfáchern. Die Absolventen bekommen 
den Titel Mgr. Sie sind beweisfáhig Informationssysteme zu bilden, zahlreiche mit 
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den Informationen sich bescháítigenden Arbeitsgruppen zu fiihren, 
Informationsdatabasen zu bilden, Informationen zu analysieren, die Sammlungen 
der wertvollen Dokumenten zu vervvalten, sich als hochqualifizirter 
Informationsspezielist, Informationsmanager, Projektant der Informations- und 
Bibliothekssystcme, Manager der Bibliotheksfonds oder Manager der 
Virtuellbibliotheken durchzusetzen. 

Nur einige studieren das das Doktorstudienprogramm, das als Tages- oder 
Fernstudium studiuert wird. Die Absolventen bekommen den Titel Ph.D. Die 
Absolventen werden fur die Enbvicklung der wissenschaftlichen Arljeitsplatze, 
Institutionen und Versuchsanstalten vorbereitet. Sie sind beweisfáhig als 
Spitzinformationsinager zu wirken. 

Die Anstalt fíir Informations- und Bibliothekswesen veranstaltet die Kurse der 
Geanzlebensausbuildung. In den Jahren 2001 - 2003 wurde der viersemestrale 
Fernkurs Einleitung in die Informations- und Bibliotheksdienslelstungen 
stattgefunden. Jetzt ist der viersemestrale Fernkurs Modeme Trends in den 
Informations- und Bibliotheksprozesse. 

3.3.2 Bibliothekswesen an der Schlesischcn Universitát in Opava 

Das dreijáhrige Bakkalaureatsstudiuni des Bibliothekswcsens wurde auch nach 
1989 an der Schlesichen Universitát in Opava gegrundet. Dieses Studium wird auf 
Literatur und auf Berufserfahrungen verlegt. Das Studienprogramm existiert in der 
Tagesform und Fernform. Die Absolventen kónnen an der Philosophischen Fakultat 
in Prag mit dem Studium forlsctzen. Sie sind řáhig Bibliotheksfonds zu organisieren. 

3.3.3 Informationswisscnschaft und Bibliothekswesen an der Masaryks 

Universitát in Brno 

An der Philosophischen Fakultat der Masaryks Universitát wird auch das 
dreijáhrige Bakkalaureatsstudienprogramm Wissenschaftliche Informationen und 
Bibliothekswesen unterrichtet. 



Ausbildung der Bibliothekare und InfnrmationsarbeUer 

4. A u s b i l d u n g der arbe i tenden Bibl iothekare 

Nicht alle Bibliothekare sind beruflich ausgebildet und auch die, die eine 
Bibliotheksfachschule absolviert haben, mtissen sich weiter ausbilden, weil die 
Entwicklung der ncuen Technologien sehr schnell ist. 

Die Nationalbibliothek spielt die wichtgste Rolle in der weiteren Ausbildung der 
Bibliothekare, Die Ausbildungsabteilung der Nationalbibliothek unter der Leitung 
von Zlata HouŠková koordiniert weitere Ausbildung der Bibliothekare, organisiert 
verschiedene Semináře, Konferenzen und Kurse fur die ťachliche Óffentlichkeit und 
bildet die Konzeption der Geanzlebensausbuildung der Bibliothekare. 

Unter der Ausbildungsabteilung der Nationalbibliothek steht vierzehn 
Regionalzentren, die besonders bei den Wissenschaftsbibliothcken und bei den 
groPen Bibliotheken in den Kreisstádten wirken, fur die weitere Ausbildung der 
Bibliothekare. Die Zentren organisieren Grundbibliothekskurse. Computerkurse 
und Bibliotheksschulungen. 

An der weiteren Ausbildung der Bibliothekare wirken auch 
Bibliotheksfachmitteschulen, Bibliotheksfachoberschulen und Universitaten mit. 
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In meiner Seminararbeit habe ich verschiedene Typen der Bibliotheks- und 
Informationsausbildung beschrieben und VVichtigkeit der fachlichen Ausbildung 
betont. In den Bibliotheken sollten hochqualifizierte Fachleute arbeiten um das 
Niveau der Bibliotheken zu erhohen. Die Gehaltsbedingungen in den Bibliotheken 
sind nicht besonders gut und viele Fachleute arbeiten bei den Privatfirmen um mehr 
Geld zu verdienen und Karricre zu machen. 

Deshalb sollten die Arbeitsbedingungen in Bibliotheken veibessert werden um 
mehr Spezielisten zu halten. 

Die Informationsarbeiler werden in der Zukunft in alien Gebiten notwendig. Die 
Anzahl der Informationen steigt sehr schnell und die Alltfigsmenschen beginnen 
unter der Menge der Informationen zu verlieren. Die gewůhnlichen Menschen 
brauchen oft Hilfe der in den Informationsinstitutiunen arbeitenden 
Informationsarbeiter und die Bedeutung dieses Berufs steigt. Die lnformationsberufe 
sind sehr perspektiv von der Zukunft her. 

10 



AusbUdung der Bibliothekare und Injormatlansarbeltcr 

6 ^ y . $ A M M E N F A 5 . S U N . G 

Uie ersten Bildungskurse fiir Bibliothekare wurden nach der Geburt des 
Tschechoslowakischen Staates veranstaltet. Nach dem ersten tschechoslowakischen 
Bibliotheksrechtsatz ist ein neues dreistufiges System der Ausbildung der 
Bibliothekare entstanden. Die Staatsbibliotheksschulc ist unter der Leitung von 
Zdenčk Václav Tobolka entstanden und verschiedene regelmapige Kurse wurden 
organisiert. Seit 1925 wurden dank der Initiative von Zdeněk Václav Tobolka an der 
Philosophischen Fakultát zwei- bis viersemestrale Kurse veranstaltet. Die Besatzung 
unseres Landes hat Schlieflung aller Hochschulen bedeutet und die Biblitohekskurse 
wurden auch liquidiert. 

In den Jahren 1945 - 48 ist es gelungen, die Bibliothekskurse an der 
Philozophischen Fakultát der KarLsuniversitát und die Staatsbibliotheksschule 
wieder zu erflffnen. Dank Jaroslav Drtina ist es gelungen, die Studienanstalt in den 
Bibliothekslehrstuhl mit dem vier- und spater fflnfjáhrigen Studium zu 
transformieren. Die Stastsbibliotheksschule und die Bibliothekskurse sind 
untergegangen. Neben dem Bibliothekshochschulstudium wurde in der 
Tschechoslowakischen Republik auch das Bibliotheksfachmittelschulstudium 
eingerichtet. 

Die Philosophische Fakultát wurde in der Zeit der Ncrmalisierung scharf 
bewachtet. Viele hochqualifizierte Professoren wurden gezwungen, den Lehrstuhl 
des Bibliothekswesens und der wissenschaftlichen Informationen zu verlassen und 
das Niveau ist sehr schnell zurilckgegangen. 1982 wurde unter der Leitung von 
Stanislav Jirei der Lehrstuhl der wissenschaftstechnischen Informationen an der 
Hochschule fur Ekonomie in Prag gegrundet. 

Nach der Revolution 1989 wurde die ganze Fachrichtung geándert und von der 
Ideologie befreit. 1993 wurde der Lehrstuhl auf dem Anstalt des Informationswesens 
und Bibliothekswesens transformiert. 

Zur Zeit exsistieren in der Tschechischen Republik einige 
Bibliotheksfachmittelschulen, die die kunftigen Bibliothekare und 
Informationstarbeiter vorbereiten. Die Studienprogramme dauern vier Jahre und 
sind mit der Abitur abgeschlossen. Bibliotheks- und Informatinnssysteme und 
Dienstleistungen werden in Brno, Plzeň und Karviná unterríchtet. Buchhandels- und 
Verlagstátigkeit werden in IVag Brno und Luhačovice gelehrt. 

In Prag und Brno gibt es auch Bibliotheksfachobersehulen. Informations- und 
Bibliothekswesen werden an den Universitáten in Prag, Brno und Opava 
unterrichtet. 

Auch die arbeitenden Bibliothekare miissen sich weiter ausbilden. Die 
Ausbildungsabteilung der Naťionalbibliothek koordiniert weitere Ausbildung der 
Bibliothekare. Unter der Ausbildungsabteilung der Nationalbibliothek stehen 
vierzehn Regionalzentren. An der weiteren Ausbildung der Bibliothekare wirken 
auch Bibliotheksfachmitteschulen, Bibliotheksfachobersehulen und Universitáten 
mit. 
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