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Příloha č. 1 

Dotazník 

1) Základní údaje 

Věk: 

Pohlaví:  

Studijní obor/program: 

Ročník studia: _________________ ročník Bc/Mgr.  

Mateřský jazyk (resp. mateřské jazyky) Vašich rodičů: 

 

2) Doplňující informace   

1. Kolik Vám bylo let, když jste se začal/a učit česky? (pokud je čeština Váš 

mateřský jazyk, napište prosím 0)  

 

2. Kolik Vám bylo let, když jste si začal osvojovat cizí jazyk, který nyní ovládáte 

nejlépe? (Specifikujte prosím jazyk.) 

 

3.  V kolika letech jste si začal/a být jistý/á při mluvení česky? (pokud je čeština 

Váš mateřský jazyk, napište prosím 5 let)  

 

 

4.  V kolika letech jste si začal/a být jistý/á při mluvení jazykem, který kromě 

češtiny ovládáte nejlépe? Specifikujte prosím jazyk. Pokud jste se nikdy nebyl/a 

jistý/á, napište prosím nikdy. 

 

5. Jakým jazykem či jazyky mluvíte doma?  

 

 

6. Když si v duchu počítáte, například násobíte 20 x 6, v jakém jazyce si počítáte? 

 

7. Ve kterých jazycích Vás jeho rodilí mluvčí neidentifikují jako cizince? Pokud 

v žádném, proškrtněte prosím otázku.  
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8. Pokud byste si měli vybrat, kterým jazykem byste po zbytek svého života měli 

mluvit, který jazyk z těch, co umíte, by to byl?  

 

 

9. Kolik za sebou máte let školní docházky, během které byla jazykem vyučování 

čeština? Myšleno je vyučování na základní/střední/vysoké škole.  

 

 

10. Kolik za sebou máte let školní docházky, během které byl jazykem vyučování 

nějaký jiný jazyk než čeština? (Tím je myšleno vyučování v cizím jazyce např. na 

francouzském lyceu, zahraničním gymnáziu či univerzitě, ne výuka jazyků ve 

škole a jazykové kurzy mimo ni).  

 

_______________ let (specifikujte prosím jazyk vyučování: _________________) 

 

 

11. Máte dojem, že jste v některém ze svých jazyků ztratil/a schopnost plynule se 

vyjadřovat? ANO/NE  

Pokud ano, který jazyk to byl a v jakém věku jste tuto schopnost ztratili?  

 

12. Žijete či žil/a jste dlouhodobě v jiné zemi než v ČR? Pokud ano, kde a jak 

dlouho?  
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3) Jazykové schopnosti (Do této tabulky prosím napište všechny jazyky, které 

umíte, včetně mateřského jazyka)  

Jazyk 

V kolika letech jste se 
tento jazyk začal/a učit? 
(Pokud se jazyk učíte od 

narození, napište 0) 

Na škále od 1 do 10 (viz níže) 
ohodnoťte své jazykové 

dovednosti v daném jazyce 
(mluvený projev). 

   

   

   

   

   

   

 

 

Škála pro hodnocení mluveného projevu v cizím jazyce. Do tabulky výše prosím napište to 

číslo, které nejlépe odpovídá Vašim vyjadřovacím schopnostem v daném jazyce.  

*Každé vyšší číslo znamená, že ovládám schopnosti popsané v rámci nižších čísel, např. 4 = umím 

1,2,3, 4. 

 

1 Umím představit sebe a ostatní a klást lidem jednoduché otázky týkající se informací 
osobního rázu, např. o místě, kde žijí, o lidech, které znají, a věcech, které vlastní, a na 
podobné otázky umím odpovídat. 

2 Dokážu se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten 
mi pomoci. 

3 Umím jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a 
záležitosti týkající se mých nejnaléhavějších potřeb.  

4 Dokážu komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují 
jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech.  

5 Umím si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto 
jazykem mluví. 

6 Dokážu popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umím stručně vysvětlit a 
odůvodnit své názory a plány.  

7 Dokážu se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že můžu vést běžný rozhovor 
s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka 
interakce.  

8 Umím bez přípravy vysvětlit své názorové stanovisko týkající se nejrůznějších témat s 
uvedením výhod a nevýhod různých možností.  

9 Umím se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umím jazyka užívat 
pružně a efektivně pro společenské, akademické nebo profesní účely. 

10 Dokážu shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů, a přitom dokážu 
přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokážu se spontánně, velmi 
plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších 
situacích. 
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Příloha č. 2 

Seznam obrázků  

Pojmenování Arf Angličtina Němčina Francouzština Španělština Ruština Slovenština Kognát Frekvence 

koruna 12536,9 crown Krone couronne corona korona koruna K   

karta 3441,9 card Karte carte  carta karta karta K   

nos 3419 nose Nase nez nariz nos nos K   

autobus 2575,2 bus Bus bus autobús avtobus autobus K   

maska 1506,5 mask Maske masque maskarilla maska maska K   

lampa 1425,5 floor lamp (steh)Lampe lampe lámpara  lampa lampa K   

růže 1144,4 rose  Rose rose  Rosa roza ruže K   

lev 894,9 lion Löwe lion león lev lev K   

tank 663,2 tank  Panzer char d'assaut  tanque tank tank K   

mikrofon 627,7 microphone Mikrofon microphone micrófono mikrofon mikrofón K   

kytara 625,4 guitar  Gitarre guitare  guitarra gitara gitara K   

matrace 546,4 mattress Matratze matelas  colchón matras matrace K   

tygr 496,8 tiger  Tiger tigre  tigre tigr tiger K   

motorka 479,3 motorcycle Motorrad moto moto motocikl motorka K   

papoušek 251,5 parrot Papagei perroquet papagayo   popugaj papagáj K   

meloun 233,7 melon Melone pastèque  melón arbuz melón K   

krokodýl 220,4 crocodile Krokodil crocodile  crocodrilo krokodil krokodíl K   

kompas 184,9 compass Kompass compas compás kompas kompas K   

delfín 169,1 dolphin Delfin dauphin delfín del'fin delfín K   

mumie 163,9 mummy Mumie momie momia mumija múmie K   

kaktus 154,9 cactus Kaktus cactus cactus kaktus kaktus K   

krab 140,8 crab Krabbe crabe cangrejo krab krab K   
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Pojmenování Arf Angličtina Němčina Francouzština Španělština Ruština Slovenština Kognát Frekvence 

tulipán 136,6 tulip Tulpe tulipe tulipán ťuľpan tulipán K   

gong 93,3 gong Gong gong gong gong gong K   

trampolína 79,1 trampoline Trampolin trampoline trampolín batut trampolína K   

pádlo 70,6 paddle Paddel pagaie canalete veslo pádlo K   

panda 69,1 panda Panda panda panda panda panda K   

kiwi 53,7 kiwi Kiwi kiwi kiwi kivi kiwi K   

totem 51,7 totem pole Totempfahl totem totem totem totem K   

triangl 19,8 triangle  Triangel triangle triángulo treugol'nik triangel K   

oko 29590,7 eye  Auge oeil ojo glaz oko N H 

noha 14167,1 leg Bein jambe pierna noga noha N H 

auto 12602,8 car Auto voiture  coche avtomobil' / mašina auto N H 

kolo 8071,7 bicycle Fahrrad vélo bicicleta velosiped kolo N H 

postel 5935,1 bed Bett lit cama krovat' posteľ N H 

ucho 4716,2 ear Ohr oreille oído ucho ucho N H 

kůň 3978,8 horse Pferd cheval caballo koň / lošaď kôň N H 

brána 3228,2 entrance gate (eingangs)Tor porte portón de entrada vorota brána N H 

most 2929,5 bridge Brücke pont puente most most N H 

klíče 2 894,12 key Schlüssel clé  llave ključi kľúče N H 

letadlo 2756,7 airplane Flugzeug avion avion samolet lietadlo N H 

křeslo 2645,7 armchair Sessel fauteuil Sillón kreslo kreslo N H 

rys 2326,3 lynx Luchs lynx lince čerta rys N H 

košile 2218,9 shirt Hemd chemise  camisa rubaška košele N H 

nůž 2191,5 knife Messer couteau cuchillo nož nôž N H 

dárek 2134,5 gift Geschenk cadeau regalo podarok darček N H 

kočka 2101,8 cat Katze chat gato kot / koška mačka N H 

brýle 1898,8 glasses Brille lunettes gafas očki okuliare N H 
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Pojmenování Arf Angličtina Němčina Francouzština Španělština Ruština Slovenština Kognát Frekvence 

kříž 1654,3 cross Kreuz croix cruz krest kríž N H 

plot 1535,6 fence Zaun cloture cerca zabor plot N H 

klobouk 1481,3 hat Hut chapeau sombrero šljapa klobúk N H 

kufr 1278,7 suitcase Koffer valise maleta čemodan kufor N H 

kostka 1140,5 dice Würfel cube cubo kubik kocka N H 

loket 1124,4 elbow  Ellbogen coude  codo lokot' akeť N H 

kráva 1095,7 cow Kuh vache vaca korova krava N H 

řetěz 1022,6 chain Kette chaîne  cadena cep´ reťaz N H 

tužka 996,4 pencil Bleistift crayon  lápiz karandaš ceruzka N H 

pouta 982,9 handcuffs Handschellen menottes  esposas naručniki putá N H 

klika 955,2 door handle (Tür)klinke poignée picaporta ručka kľučka N H 

lebka 928,3 human skull 
(Menschlicher) 
Schädel 

crane  cráneo humano čerep lebka N H 

mrkev 368,2 carrot  Möhre carotte  Zanahoria morkov' mrkva N L 

okurka 367,3 cucumber Gurke concombre  Pepino ogurec uhorka N L 

jahoda 346 strawberry Erdbeere fraise  fresa klubnika jahoda N L 

pomeranč 343,2 orange  Orange orange  naranja apelsin pomaranč N L 

doutník 340,7 cigar Zigarre cigare cigarro sigara cigara N L 

brusle 319,8 ice skate Schlittschuhe patin patín koňki korčule N L 

lustr 286,4 chandelier Leuchter lustre  candelabro ljustra luster N L 

luk 283,7 bow  Bogen arc flecha luk lúk N L 

netopýr 280,5 bat Fledermaus chauve-souris murciélago letučaja myš netopier N L 

maják 276,4 lighthouse Leuchtturm phare faro majak maják N L 

rtěnka 276,3 lipstick Lippenstift rouge à lévres  barra de labios (gubnaja) pomada rúž N L 

kotva 266,8 anchor Anker ancre  ancla yakor' kotva N L 

racek 258,8 seagull Möwe mouette faviota čajka čajka N L 
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Pojmenování Arf Angličtina Němčina Francouzština Španělština Ruština Slovenština Kognát Frekvence 

ramínko 251,1 coat hanger (Kleider)Bügel cintre percha vešalka ramienko N L 

lupa 239,6 
magnifying-
glass 

Lupe loupe lupa lupa lupa N L 

malina 211,9 raspberry Himbeere framboise  frambuesa malina malina N L 

motýlek 197,4 bowtie Querschleife noeud papillon corbata de moño babočka motýlik N L 

pařez 185,9 tree stump Baumstumpf souche tocón  peň peň N L 

dýně 171,6 pumpkin Kürbis potiron calabaza tykva tekvica N L 

bankomat 168 ATM  Geldautomat guichet de banque  Cajero automático Bankomat bankomat N L 

pravítko 165,5 ruler Lineal régle regla linějka pravítko N L 

podkova 123,2 horseshoe Hufeisen fer à cheval  herradura podkova podkova N L 

pampeliška 118,7 dandelion Löwenzahn dent-de-liom diente de león oduvančik púpava N L 

páv 105 peacock Pfau paon pavo real pavlin páv N L 

koloběžka 102,8 scooter Roller trotinette patinete samokat kolobežka N L 

mixér 89,8 blender Mixer mixeur  batidora mixer / blender mixér N L 

lilek 79,6 aubergine Aubergine aubergine  berenjena baklažan baklažán N L 

květák 76,2 cauliflower Blumenkohl chou-fleur  coliflor cvetnaja kapusta karfiol N L 

dudlík 63,9 dummy Schnuller tétine chupete soska cumlík N L 

rotoped 48,7 exercise bike Ergometer vélo électrique  bicicleta estática  rotoped rotoped N L 

 


