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Úvod

1.1.Výběr tématu

Před  třemi  lety  jsem navštěvovala  v rámci  mého  studia  na  Pedagogické  fakultě 

Univerzity Karlovy seminář s názvem „Literatura, divadlo a  film“. Cílem tohoto 

kurzu byla analýza konkrétních autorů a děl, porovnání literární předlohy a jejího 

divadelního nebo filmového zpracování. Během tohoto kurzu jsem si uvědomila, 

jak velice mě motivuje možnost porovnat knihu s divadelní hrou a nebo s filmem 

natočeným podle této literární předlohy. Začala jsem si v této době uvědomovat, že 

film nemusí být určen pouze pro zábavu, ale že se může stát také velmi efektivním 

výukovým materiálem.  Na základě mých pozitivních zkušeností  s tímto  médiem 

jsem byla od této chvíle rozhodnutá se  o využití filmu ve výuce dozvědět více.

Vzhledem k tomu, že mým studijním oborem je ruský a německý jazyk, začala mě 

zajímat především možnost využít film ve výuce cizího jazyka. Po nějaké době se 

mi dostaly do rukou didaktizace německých filmů vydávaných Goethe institutem, 

kde  jsem  se  poprvé  setkala  s tím,  že  filmy  lze  ve  výuce  cizích  jazyků  použít 

nejenom  k seznámení  s literárními  díly,  ale  rovněž  k procvičení  a  zlepšení 

komunikace v cizím jazyce. 

Tato forma práce s filmem mě fascinovala, neboť z vlastních zkušeností vím, že již 

pouhé dívání se na filmy v originálním znění (s českými titulky, a nebo bez nich) 

pozitivně ovlivňuje znalost cizího jazyka. z tohoto důvodu ve mně uzrála myšlenka 

využít  této  vlastnosti  filmu  ve  vyučování  a  zúročit  ji  tím,  že  nezůstane  pouze 

u samotného shlédnutí  filmu, ale že se s filmem ve výuce bude formou různých 

cvičení dále pracovat. 

Bohužel jsem ale zjistila, že takto zpracované filmy pro výuku cizího jazyka jsou 

nedostatkovým zbožím, že nemám dostatečné znalosti a ani zkušenosti,  abych si 

filmový  výukový  materiál  připravila  sama,  a  že  je  k dispozici  velice  omezené 
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množství  zdrojů,  kde  bych  mohla  zjistit,  jak  při  přípravě  didaktizace  filmu 

postupovat. 

Rozhodla jsem se proto zpracovat na toto téma diplomovou práci a svým skromným 

příspěvkem výše popsanou situaci zlepšit. 

1.2.Cíle a vstupní hypotézy

Cílem této diplomové práce je po prostudování odborné literatury představit film 

jako  výukový  materiál,  který  žákům  napomáhá  rozvíjet  všech  pět  řečových 

dovedností  (poslech,  čtení,  psaní,  mluvení,  porozumění  slyšenému a viděnému), 

pokusit se poradit, jak zvolit vhodný filmový výukový materiál a jak ho didakticky 

zpracovat, aby mohl být pro výuku cizích jazyků co nejefektivněji využit. 

Snahou této diplomové práce je také ukázat již zpracované didaktizace filmového 

výukového  materiálu,  aby  bylo  možné  se  s takovouto  formou práce  seznámit  a 

přesvědčit se o tom, že tento výukový materiál může přispívat ke zlepšení ovládání 

cizího jazyka, a nechat se touto diplomovou prací inspirovat pro tvorbu vlastních 

filmových výukových materiálů. 

Diplomová  práce  je  také  zaměřena  na  ověření  několika  hypotéz,  týkajících  se 

využití filmového výukového materiálu ve výuce cizích jazyků. Cílem je potvrzení 

nebo vyvrácení stanovených hypotéz. Vstupní hypotézy jsou následující: 

1. Práce s didakticky zpracovaným filmem/úryvkem filmu je efektivní.

2. Didaktizace, které budou zpracované a uvedené v empirické části diplomové 

práce, lze použít v praxi.

3. Žáci vyžadují nové metody výuky cizích jazyků.

4. Učitelé  nevyužívají  filmový  materiál  při  výuce,  protože  nemají  dostatek 

znalostí a dovedností v tomto směru.

Aby mohly  být  vstupní  hypotézy  ověřeny,  bude  empirická  část  této  diplomové 
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práce, která se skládá ze 4 didaktizací filmového materiálu, odzkoušena při výuce 

ruského jazyka na středních školách.

Kromě výše uvedeného je  dalším cílem této diplomové práce zmapovat  formou 

dotazníkového šetření situaci na středních školách v České republice a zjistit, zda 

učitelé s filmem při výuce cizích jazyků pracují, jakým způsobem, jaké s ním mají 

zkušenosti a jaké jsou reakce žáků na tento výukový materiál. Hypotézy, se kterými 

se vstupuje do tohoto výzkumu, jsou následující: 

1. Učitelé na středních školách používají nezdidaktizovaný filmový výukový 

materiál. Tzn. používají filmový materiál bez dalších doplňkových cvičení.

2. Učitelé prezentují celý film, se kterým již více nepracují.

3. Filmový  výukový  materiál  je  zařazován  do  výuky  zřídka  a  převážně 

v hodinách před prázdninami nebo před koncem školního roku, kdy se žáci 

již na výuku plně nesoustředí.  

1.3.Postup

Práce  bude  rozdělena  do  čtyř  části.  První  část  bude  věnována  filmovému 

výukovému  materiálu,  vývoji  metod  práce  s tímto  materiálem  ve  výuce  cizích 

jazyků,  jeho místu  mezi  ostatními  výukovými materiály,  popisu  kladů a  záporů 

využití  tohoto  výukového  materiálu  v praxi,  a  pokusí  se  navrhnout,  jak  tyto 

nevýhody překonat a nebo se jich úplně vyvarovat.  v této části  diplomové práce 

bude představena také tzv. pátá dovednost – porozumění slyšenému a viděnému, 

pro jejíž nácvik je filmový výukový materiál vhodný. Poslední kapitola této části se 

bude věnovat  mediální  výchově a  jejímu místu ve výuce cizích jazyků.  Snahou 

bude vysvětlit, co vlastně mediální výchova znamená, ale také nalézt příklady, jak 

se jí ve výuce cizích jazyků pomocí filmového materiálu věnovat.

Druhá část  se bude věnovat správnému používání filmových materiálů ve výuce 

cizích  jazyků.  Jejím  cílem  bude  poradit   učitelům,  jak  postupovat  při  výběru 

vhodného filmového výukového materiálu, jakým způsobem ho žákům prezentovat, 
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a nabídnout typologii  cvičení  k fázím před,  během a po shlédnutí  filmu/filmové 

ukázky.  Snahou bude také nalézt  zdroje  již  zpracovaného filmového výukového 

materiálu.

Ve třetí části bude možné se seznámit s výsledky průzkumné sondy provedené na 

středních školách v České republice  a  zjistit,  zda se  hypotézy,  se kterými  se  do 

výzkumu vstupovalo, potvrdily či nikoli.

Poslední  část  této  diplomové  práce  bude  zaměřena  prakticky.  Cílem  bude 

vypracovat konkrétní příklady práce s filmem. Didaktizace budou určeny pro výuku 

ruského jazyka, neboť na tomto poli výuka ruštiny za ostatními světovými jazyky 

zaostává. Zhotovený filmový výukový materiál bude určen pro výuku na středních 

školách,  kde  bude  také  ověřován.  Celkem budou  vypracovány  čtyři  didaktizace 

různých  úrovní  (A1,  A2,  B1,  B2  –  podle  Společného  evropského  referenčního 

rámce  pro  výuku cizích  jazyků).  Kromě samotného  ověření  bude  provedena  se 

studenty anketa, aby byly zjištěny jejich reakce a názory na použitý zpracovaný 

filmový výukový materiál.
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2. Vývoj metod práce s     obrazovým výukovým   
materiálem ve výuce cizích jazyků

„Člověk je tvorem, který vnímá převážně zrakem.“1 (HARMS, 2005, 245) z toho 

vyplývá,  že  ze  všech  smyslových  vjemů  považuje  vizuální  podněty  za  nejvíce 

názorné  a  nejvíce  trvalé.  Proto také  nikoho nepřekvapuje,  že vizualizace  má ve 

výuce cizích jazyků velice dlouhou tradici. Za průkopníka „vizuální metody“ lze 

považovat  Jana  Ámose  Komenského,  který  svou   učebnicí  „Orbis  sensualium 

pictus“ způsobil doslova „revoluci“ ve výuce cizích jazyků. Jedná se totiž o první 

obrázkovou učebnici, určenou původně pro počáteční fázi výuky latinského jazyka. 

Běžně  se  používá  pro  tuto  učebnici  označení  „Orbis  pictus“  neboli  „Svět 

v obrazech“. Jak ale Naděžda Kvítková (1991, 5) ve své předmluvě k této revoluční 

učebnici zdůrazňuje, je tento název zkrácený a z hlediska autorova záměru ne příliš 

přesný, neboť postrádá důležité upozornění, že se jedná o svět věcí a jevů, které 

člověk  vnímá a  hlavně  chápe svými  smysly.  Sám autor  vysvětluje  v předmluvě 

svého díla  „Orbis  sensualium pictus“ své úsilí  o zapojení veškerých smyslů,  čili 

nejenom zraku, ale také sluchu, chuti a hmatu do jazykového vyučování tvrzením, 

že pokud má být vzdělání pravé, jasné, plné a trvalé je potřeba: „… předkládat věci  

smyslům vnímatelné nejdříve smyslům, aby mohly být pochopeny.“ (KOMENSKÝ, 

1991,  14) Dále  zdůrazňuje,  že: „  ...  nemůžeme  ani  jednat,  ani  mluvit  moudře,  

jestliže dříve neporozumíme správně všemu, co máme činit  a nebo o čem máme 

mluvit. v rozumu pak není nic, co nebylo dříve ve smyslech. Pilně cvičit smysly ve  

správném chápání rozdílů mezi věcmi znamená klást základy veškeré moudrosti, vší  

moudré výmluvnosti a všem moudrým úkonům v životě. Poněvadž se na to obyčejné  

ve  škole  nedbá a  žákům se  předkládají  k učení  věci  rozumem nepochopitelné  a 

smyslům nepředstavitelné,  stává se,  že  práce  učitelů  a  žáků jde  obtížně  a dává  

nepatrný užitek.“ (KOMENSKÝ, 1991, 14)

Z výše uvedených důvodů vybízí Jan Ámos Komenský (1991, 16) učitele k tomu, 

aby žákům ukazovali během výuky nejenom obrázky, ale také skutečné věci (např. 

tělesné údy, oděv, knihy, dům, domácí náčiní atd.), aby věci (např. chutě), které 

1 „Der Mensch ist ein Augentier.“ (Překlad: autorka)
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nelze vnímat  zrakem, byly  předkládány jiným smyslům a zároveň nabádá školy 

k vytvoření sbírky „vzácných věcí“, se kterými se žáci běžně nesetkávají,  aby se 

mohly žákům ukázat, kdykoli se o nich vykládá, neboť „teprve pak by byla škola 

opravdovou  školou  světa  smyslového,  předehrou  školy  světa  rozumového.“ 

(KOMENSKÝ, 1991, 16)

Tyto  revoluční  myšlenky upadly časem bohužel  v zapomnění.  Většina z prvních 

učebnic  cizích  jazyků  byla  zaměřena  především  na  text  a  podíl  obrázkového 

výukového materiálu byl zanedbatelný. Postupem času se ale poměr obrázkového 

výukového materiálu vůči textu v učebnicích cizích jazyků plynule proměňoval ve 

prospěch vizuálního materiálu. 

Zvýšený zájem o zrakové vjemy bylo možné podle Michaela Harmse (2005, 247) 

zaznamenat především v 70. letech 20. století, kdy bylo vědecky dokázáno, že zrak 

pozitivně  ovlivňuje  učební  proces  a  významnou  měrou  napomáhá  k lepšímu 

zapamatování  probrané  látky.  Ve  své  publikaci  „Augen  auf  im 

Fremdsprachenunterricht“  k tomuto  tématu  Michael  Harms  (2005,  247)  dodává: 

„Výzkumy dokázaly, že člověk zachycuje přes 80 %  vjemů zrakem a méně než 10 % 

sluchem. z toho, co člověk slyší, si zapamatuje přibližně 20 %, ale z toho, co vidí,  

skoro  50  %.“  (HARMS,  2005,  247) z toho  jasně  vyplývají  pozitiva  využití 

obrázkového výukového materiálu ve výuce, která dnes již nikdo nezpochybňuje, a 

proto  v současné  době  snad  neexistuje  učebnice  cizího  jazyka  s nedostatkem 

vizuálních podnětů.

Jinak  je  tomu  u dynamických  obrázků,  tedy  u filmového  výukového  materiálu, 

který hraje ve výuce cizích jazyků dodnes podřadnou roli, i když je podle Michaela 

Harmse  (2005,  247)  z předchozích  výsledků  výzkumu  patrné,  že  při  „vizuální 

metodě“  se  schopnost  něco  si  zapamatovat  zdvojnásobuje  a  při  „audiovizuální 

metodě“  by se  dokonce  více  než  ztrojnásobila. Pro  člověka  je  totiž  typické,  že 

přijímá  informace  více  smysly  najednou  s jednoznačným důrazem,  jak  již  bylo 

řečeno, na zrak. Využití pouze jednoho ze smyslů při vnímání neodpovídá tedy ani 

v rámci mateřského jazyka fyziologické výbavě člověka. Ten v reálných situacích 

vnímá informace především dvěma ze svých smyslů -  zrakem a sluchem zároveň, a 
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proto je „audiovizuální metoda“ považována Michaelem Harmsem (2005, 247) za 

jednu z nejefektivnějších,  neboť porozumění slyšenému a viděnému se přibližuje 

skutečnosti nejvíce.  

Zatímco se metodika práce se statickým obrazovým materiálem v „moderní“ výuce 

cizích jazyků začala rozvíjet v návaznosti na výše popsaná zjištění již v 70. letech 

20. století, metodika práce s dynamickým obrazovým materiálem v této době ještě 

vůbec nebyla rozpracovaná. Hlavní podíl na této skutečnosti nesl fakt, že film byl, 

na rozdíl  od obrázků, něčím novým, ve výuce zatím nezkoušeným a tudíž zcela 

neznámým výukovým materiálem. s ohledem na zaměření této diplomové práce na 

filmový výukový materiál,  se nyní  budeme zabývat pouze metodickým vývojem 

práce s pohyblivým obrazovým materiálem ve výuce cizích jazyků.

První systematická metodika týkající se audiovizuální metody vznikla díky rozvoji 

videotechniky až v 80. letech 20. století. Vypracoval ji v roce 1987 Jack Lonergan a 

vydal ji pod názvem: „Video in language teaching“. Kromě teoretického podkladu, 

kde Jack Lonergan (1987, 17-19) uvádí, co všechno filmový výukový materiál do 

vyučování  přináší  a  také  se  věnuje  roli  učitele  a  žáka  ve  výuce  při  práci 

s dynamickým  obrazovým materiálem.  Jack  Lonergan  (1987,  21-89)  jako  jeden 

z prvních  vypracoval  řadu  aktivit  k anglickojazyčným  materiálům,  které  učitelé 

mohou využívat v praxi. Jedná se o první počin na tomto poli, který vzbudil zájem 

o tento netradiční výukový materiál. Od této doby je metodika práce s dynamickým 

obrazovým materiálem neustále rozvíjena.

Důležitý krok v této oblasti učinila v roce 1989 také Inge Schwerdfeger (1989, 24-

27), která obohatila didaktiku cizích jazyků o nový pojem – tzv. pátou dovednost 

neboli  porozumění  slyšenému  a  viděnému.  Tato  nově  klasifikovaná  dovednost 

s sebou přinesla i  nové způsoby práce s filmovým výukovým materiálem,  neboť 

ozvučené dynamické obrázky jsou pro nácvik porozumění slyšenému a viděnému 

jako stvořené.

V této době, čili v 80. letech 20. století, se podle Barbary Biechele (2006, 324-325) 

ve výuce cizích jazyků používaly především filmy, které byly už přímo za účelem 
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výuky  vyrobeny.  Vzhledem  k tomu,  že  byl  tehdy  kladen  důraz  především  na 

komunikativní metodu, byl filmový výukový materiál pokládán převážně za zdroj 

informací, o kterém žáci mohli komunikovat. Hlavní úlohou žáků bylo reagovat na 

to, co viděli, a reprodukovat obsah viděného. v praxi práce s filmovým výukovým 

materiálem vypadala tak, že žáci buď odpovídali na otázky týkající se obsahu, a 

nebo  film/filmovou ukázku převyprávěli.

V 90. letech 20. století se do vyučovacího procesu začaly zařazovat nejenom přímo 

pro výuku  produkované filmy, ale také autentické materiály různých žánrů. v této 

době  začal  být  kladen  větší  důraz  na  aktivitu  žáků,  což  znamenalo,  že  žáci  již 

neměli být pouze pasivními konzumenty filmového výukového materiálu, nýbrž se 

aktivně zapojovat do celého procesu,  který byl z tohoto důvodu rozčleněn na tři 

části. Jednalo se o fázi před, během a po shlédnutí filmu/filmové ukázky. Hlavní 

úlohou žáků bylo filmu/filmové ukázce porozumět a reprodukovat její obsah buď 

ústně anebo písemně.

Přibližně od roku 2000 byly všechny tři výše uvedené fáze doplněny o úlohy, které 

žák musí v průběhu práce s filmovým výukovým materiálem řešit,  což ještě lépe 

podporuje  činnost  žáků  během  vyučovacího  procesu.   Při  výběru  filmového 

výukového  materiálu  se  dává  již  do  značné  míry  přednost  pouze  autentickým 

materiálům, aby film/filmová ukázka odpovídala co možná nejvíce skutečnosti  a 

žák  tak  byl  konfrontován  s autentickým  jazykem  a  reálnými  situacemi.  Žák  ve 

vyučovacím procesu má být nejenom aktivní,  ale  také iniciativní.  Ve vyučování 

převládá především párová a skupinová práce, tedy organizační formy, které žáky 

učí spolupracovat, navzájem se respektovat a komunikovat spolu. Úlohou žáků při 

práci s filmovým výukovým materiálem od této doby není již „pouhé“ porozumění 

viděnému a  slyšenému,  jak  tomu bylo  doposud,  ale  také  analýza  a  interpretace 

shlédnutého filmu/filmové ukázky.

Od roku 2000 se metoda, jak s filmovým výukovým materiálem ve výuce cizích 

jazyků pracovat, zatím nezměnila. Pro získání lepšího přehledu, jak se metoda práce 

s pohyblivým  obrazovým  materiálem  od  80.  let  20.  století  vyvíjela,  slouží 
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následující tabulka. 

Tabulka č. 1 – Vývoj metod2

80. léta 90. léta Přibližně od roku 

2000
V roce 1989 byla 

klasifikována pátá 

dovednost => pouze 

porozumění viděnému a 

slyšenému je 

komplexním 

porozuměním.

Pod pojmem porozumění filmu 

se  chápe proces zpracování 

informací.

Porozumění filmu = 

řešení úloh k filmu, 

které se zaměřují na 

vědomosti/znalosti a 

strategie.

Výběr filmového 

výukového materiálu 

podle seznamu kritérií, 

orientace především na 

filmy, které jsou 

vyráběny přímo 

k účelům výuky.

Výběr různých filmů a 

televizních pořadů. Používají 

se jak autentické texty, tak i 

texty, které jsou pro výuku 

přímo produkovány.

Výběr je zaměřen 

především na cíl 

něčemu novému se 

naučit, na různé žánry 

filmů a televizních 

pořadů. Dává se 

přednost autentickým 

materiálům.
Pouze jedna fáze práce 

s filmovým výukovým 

materiálem:

 po recepci

Fáze učebního procesu je 

rozdělena na tři fáze:

 před

 během

 po recepci

Fáze učebního procesu 

před, během a po 

recepci jsou doplněny 

o různé úlohy. 

Role žáka: reagující, 

reprodukující.

Role žáka: reproduktivní, 

aktivní.

Role žáka: aktivní, 

iniciativní, 

konstruktivní.
Učební cíle: porozumět 

shlédnutému 

filmu/filmové ukázce, 

odpovídat na otázky, 

Učební cíle: porozumět 

shlédnutému filmu/filmové 

ukázce, ústně a nebo písemně 

reprodukovat obsah.

Učební cíle: ve všech 

třech fázích se aktivně 

podílet na vyučovacím 

procesu, porozumět 

2 Porovnej: BIECHELE, 2006, 324-325 
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týkající se obsahu a 

ústně ho reprodukovat.

shlédnutému 

filmu/filmové ukázce a 

umět ji interpretovat a 

analyzovat.
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3. Film a výuka cizích jazyků  

3.1.Film jako učební materiál a jeho místo mezi ostatními 

výukovými materiály

„Franz  Eppert  označil  v Lexikonu  cizojazyčného  vyučování  učební  pomůcky  

souhrnným pojmem  média.  Zpočátku tím byly míněny pouze technické přístroje,  

později se však začal pojem používat i v širším významu pro všechno, co mělo ve  

vyučování zprostředkující funkci. 

Z toho důvodu bylo třeba pojem „média“ dále vnitřně členit, takže dnes můžeme  

hovořit  o médiích  původních  (např.  tabule,  mapy  apod.)  a  moderních 

(audiovizuální  učební  programy,  počítače,  video  aj.).  Média  mohou  být  dále  

rozdělena  na  personální  (učitel,  žák  či  jiné  osoby,  které  přebírají  úkoly  ve  

vyučování) a apersonální (vizuální, auditivní a audiovizuální pomůcky). 

V  tomto  systému  médií  zaujímá  v dnešním  cizojazyčném  vyučování  zvláštní  

postavení video. Patří  bezesporu k nejmodernějším audiovizuálním pomůckám ve 

vyučovacím  procesu  a  na  mnohých  školách  se  stalo  již  nezbytným  doplňkem 

efektivní jazykové výuky, tedy prostředkem, sloužícím k plnění základních cílů výuky 

–  k rozvoji  komunikativní  a  interkulturní  kompetence  žáků.“  (SPÁČILOVÁ, 

1994/1995, 88)

Film  patří  stále  k nedoceněným  a  dokonce  mnohdy  podceňovaným  výukovým 

materiálům.  Pro  mnohé  vyučující,  ale  také  žáky,  poskytuje  filmový  výukový 

materiál  vítanou,  nicméně ne nezbytnou změnu při  vyučování  cizích jazyků.  Ne 

každý si je totiž vědom rozdílu mezi každodenní konzumací filmů, videa a DVD 

během svého  volného  času  a  prací  s filmovým  materiálem  během vyučovacího 

procesu.

Tento  velice  podstatný  rozdíl  spočívá  v tom,  že  film  jako  výukový  materiál  je 
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didakticky zpracován a žáci musí před, během a po shlédnutí filmu vypracovávat 

konkrétní úlohy, které se k viděnému filmu/filmové ukázce vztahují. Tzn. žáci musí 

s tímto materiálem intenzivně pracovat a o viděném/shlédnutém komunikovat.

Bohužel film zatím nebývá nedílnou součástí učebnic cizích jazyků a i sami učitelé 

s ním při  výuce  pracují  jen  zřídka,  přestože  je  v dnešní  době  snaha  zařadit  do 

vyučování co nejvíce autentických materiálů. Podle Sebastiana Chudaka (2007, 15), 

který  zkoumal  využití  originálních  materiálů  při  výuce  německého  jazyka 

v německy  mluvících  zemích,  je  nejčastějším  použitým autentickým materiálem 

text, poté následují obrázky, za ně zařazuje audionahrávky a až na posledním místě 

se umístil právě filmový výukový materiál. Ve svém článku: „Der deutsche Film 

auf Erfolgskurs“  Sebastian Chudak (2007, 15) dále píše, že jako textový materiál 

jsou nejčastěji používány články z novin a časopisů, kopie formulářů, dokumentů a 

letáků. u vizuálních materiálů jde především o obrázky a diagramy. z originálních 

audionahrávek  jsou  využívány  především  reportáže,  interview a  písně  známých 

skupin či zpěváků. Filmový materiál, i když stojí až na samém konci využívaných 

výukových materiálů, je velice bohatý. Sebastian Chudak (2007, 16) zmiňuje hrané 

filmy,  televizní  pořady,  zfilmované  divadelní  inscenace,  televizní  reportáže, 

dokumenty, reklamní spoty atd. 

Žáci za nejvíce zábavné a efektivní považují podle výzkumu Sebastiana Chudaka 

(2007, 15)  články z tisku, protože je mohou číst svým tempem a mohou se kdykoli 

k nesrozumitelným pasážím vrátit  ještě  jednou.  Zajímavé  jim  ale  připadají  také 

rozhlasové  nahrávky,  písničky,  televizní  reportáže,  interview,  reklamní  spoty  a 

filmy. Od těchto výukových materiálů očekávají především atraktivní výuku. Je to 

pro ně hlavně obměna výuky klasické, kde převažuje práce s textem a poslechem. 

Přejí si také mít větší kontakt s živým jazykem, poznat různé varianty řeči (např. 

dialekt,  nespisovnou řeč apod.).  Jako další  výhodu těchto originálních materiálů 

uvádějí žáci především rozšíření slovní zásoby, seznámení se s reáliemi a kulturou 

země,  jejíž  jazyk  se  učí.  Pouze  ojedinělí  respondenti  nebrali  film v úvahu  jako 
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výukový materiál,  při  němž je možné něčemu se naučit,  ale pouze jako vítanou 

změnu v běžném vyučovacím procesu.

Zmíněný výzkum je  možné považovat  za směrodatný a  lze  ho aplikovat  též na 

výuku ostatních cizích jazyků,  neboť film jako výukový materiál  není  opomíjen 

pouze při výuce německého jazyka.

3.2.Učebnice versus film. Rozdíly mezi učebnicí a filmem

Při výuce cizích jazyků jsou v současné době využívány především učebnice, které 

tvoří  pevný  základ  vyučovacího  procesu.  z toho  vyplývá,  že  v hodinách  cizích 

jazyků převažuje tištěný výukový materiál. Film ale může do vyučování vnést nové 

prvky,  které učebnice postrádají,  a může tak spolu s učebnicí  utvořit  zajímavější 

celek.

Inge  Schwerdtfeger  (1989,  14)  srovnává  ve  své  knize  „Sehen  und  Verstehen  – 

Arbeit mit Filmen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache“ učebnici a film jako 

výukový materiál. Na první pohled je zřejmé, že spolu nemají moc společného. Ale 

právě tato odlišnost  obou výukových materiálů přináší  podle Inge Schwerdfeger 

(1989, 14) do vyučování cizích jazyků nové prvky a formy cvičení, které žákům 

umožňují to, co doposud žádný jiný výukový materiál nemohl nabídnout. v žádném 

případě  tím  ale  nechce  říci:  „Pryč  s knihou,  odteď  se  bude  používat  video!“3 

(SCHWERDTFEGER, 1989, 10)

Inge Schwerdfeger (1989, 14) se domnívá, že tato dvě média se navzájem výborně 

doplňují a o vztahu mezi učebnicí a filmem píše: „Filmy a  tištěný výukový materiál  

se navzájem doplňují jako dvě strany jedné mince. To čeho může být při vyučování  

cizích  jazyků  dosaženo  jednou  z nich,  toho  nemůže  být  dosaženo  druhou  a 

naopak.“4 (SCHWERDTFEGER, 1989, 14)

3    „Weg mit den Büchern, hinein in die Videomaschine!“ (Překlad: autorka)

4 „Filme und Druckmaterialien ergänzen sich wie zwei Hälften einer Kugel. Was für den 
fremdspachlichen Lernprozess mit dem einen erreicht werden kann, kann mit dem anderen nicht  
erziehlt werden und umgekehrt.“ (Překlad: autorka)20



Anne Saas (2007, 6) sdílí s Inge Schwerdfeger (1989, 14) stejný názor, neboť ve 

svém článku:  „Filme  im Unterricht  –  Sehen(d)  lernen“  tvrdí,  že  by  se  filmový 

výukový materiál kvůli jeho nenahraditelným vlastnostem měl stát pevnou součástí 

učebnicových celků a nepochybuje o tom, že se tak jednou také stane.

V současné době ale není pravděpodobně k dispozici žádná učebnice cizího jazyka, 

která by aktivně využívala autentického filmového výukového materiálu. Na trhu 

lze  nyní  nalézt  snad  jedinou  učebnici  (Schritte,  Schritte  international  od 

nakladatelství  Hueber  Verlag),  jejíž  součástí  sice  není  přímo  filmový  výukový 

materiál,  ale  která  již  formou  tzv.  fotorománů  využívá  vizuální  opory  během 

poslechů.  Rozdíl  mezi  klasickými  poslechy,  tak  jak  je  z jiných  učebnic  běžně 

známe, a ozvučenými fotoromány spočívá v tom, že žák postavy, které hovoří, vidí 

na fotografiích. Gesta a mimika postav a prostředí ztvárněné na fotografiích mu při 

porozumění poslechu do značné míry pomáhají. Tuto formu cvičení lze považovat 

za předstupeň filmového výukového materiálu, neboť se při ní žáci naučí používat i 

tzv.  pátou  dovednost  –  porozumění  slyšenému  a  viděnému  (více  viz  kapitola: 

Porozumění  slyšenému  a  viděnému  –  tzv.  pátá  dovednost).   Naučit  se  vizuální 

oporu nejenom vnímat, ale také ji využívat při porozumění, může žákům později 

pomoci  během  práce  s filmovým  výukovým  materiálem,  ale  hlavně  i  během 

komunikace v reálné situaci. 

Ozvučený  fotoromán  se  pro  jeho  výše  vyjmenované  vlastnosti  přibližuje  realitě 

daleko více, než je tomu u poslechu, ale za absolutního vítěze můžeme považovat 

již  zmíněný  filmový  výukový  materiál,  který  žákům  na  rozdíl  od  ozvučeného 

fotorománu neposkytuje  statickou  vizuální  oporu,  ale  dynamickou,  s níž  se  žáci 

v reálné  situaci  setkají  nejčastěji.  Ozvučený  fotoromán  nicméně  zůstává 

vynikajícím  cvičením  na  podporu  tzv.  páté  dovednosti.  Pokud  učitel  nemůže 

z jakéhokoli důvodu k procvičení cizího jazyka využít filmový výukový materiál, je 

možno ozvučený fotoromán považovat za  jeho velice povedenou náhražku.

Následující tabulka popisuje rozdíly mezi učebnicí a filmem z pohledu uživatele:
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Tabulka č. 2 – Rozdíly mezi učebnicí a filmem (SCHWERDTFEGER, 1989, 13-

14), (Překlad: autorka)

Učebnice Film
Oslovuje  v určitém  okamžiku 

většinou pouze jeden ze smyslů. 

Oslovuje více smyslů zároveň.

Psané texty. Mluvená řeč.
Statické obrázky/fotky. Dynamický/pohybující se obraz.
Popis situací a osob. Vlastní popis odpadá, neboť je možné vidět, 

jak osoby vypadají, jak, s kým a kde jednají.
Psané dialogy. Je možné osoby vidět a slyšet mluvit, včetně 

rytmu,  intonace,  váhání,  zadrhávání  se, 

opakování ...
Zvuky „čteme“. Zvuky slyšíme.
Popis  a  dialogy  jdou  jeden  po 

druhém.

To,  že  je  možné  vidět  zároveň  obraz 

mluvčího  a  kontext,  ve  kterém  se  dialog 

odehrává,  velice  pomáhá  při  globálním 

porozumění.
[---] Předávány  jsou  nahodile  i  jiné  informace. 

Ve  filmu je  například  ztvárněno  okolí,  ve 

kterém se scéna odehrává.
Při neporozumění je možné se vrátit 

zpátky.  Např.  nalistovat  určitou 

stranu.

Vrátit  se  při  neporozumění  k něčemu zpět 

nám umožňuje pouze technika.

3.3.Výhody práce s filmovým výukovým materiálem

Jak již bylo řečeno, práce s filmovým materiálem vnáší do výuky nové prvky, které 

ji  mohou  obohatit.  Existuje  mnoho  argumentů  pro  využití  filmu  ve  výuce,  se 

kterými se můžeme setkat v odborné literatuře. Velice dobře je shrnuje následující 

tabulka  od  Engelberta  Thalera  (2007,  10)  z jeho  článku:  „Film-based  Language 

Learning“:
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Tabulka č. 3 – Argumenty pro využití filmu ve výuce (THALER, 2007, 10), 

(Překlad: autorka)

Argumenty  pro  využití  filmu  ve 

výuce

Citáty

Popularita a motivace „Video  je  médiem  dnešní  doby“  (Sherman 

2003:2)
Audiovizuální přitažlivost „Když se to hýbe, bude je to zajímat“ (Andy 

Warhol).
Autentičnost „Lidé  chtějí  mít  přístup  do  světa 

anglickojazyčných  médií.  Chtějí  užívat  tyto 

jazykové produkty jako běžný konzument.“

(Sherman 2003, 2).
Osobní význam „Neexistuje  člověk,  který  by  nikdy  neviděl 

žádný film“ (Hellmuth Karasek 1994)
Procvičení  receptivní  dovednosti 

(porozumění  slyšenému  a 

viděnému)

„K tomu, abyste se naučili mluvit, je potřeba 

vidět  a  slyšet  mluvit  ostatní“  (Erdmenger 

1989, 14)
Podpora  produktivních  dovedností 

(mluvení, psaní)

„Látka podaná žákům prostřednictvím filmu 

dokáže  vzbudit  potřeby k vlastnímu mínění, 

cítění, úsudku a jednání.“
Intertextuální literární kompetence Film  o knize  nebo  kniha  o filmu  –  m.j. 

Surkamp  (2004),  Nold/Steffenhagen  (2004), 

Stiller (1990)
Interkulturní učení Film  jako  „kniha  s pohyblivými  obrázky“. 

(Sherman 2003, 3)
Mediální/filmová gramotnost

(formálně-estetické  a  obsahově-

kritické kompetence)

„  …  nabízí  se  využití  formálních, 

funkcionálních  a estetických kategorií tohoto 

média  ve  smyslu  filmové  gramotnosti“ 

(Thaler 2007).

Jak je na první pohled zřejmé, důvodů pro využití filmového výukového materiálu 

je mnoho. Audiovizuální materiály jsou v současné době především u mladých lidí 

velice populární. Člověk se s filmy dnes a denně setkává na každém kroku, trendu 

filmu  propadá  s rozvojem  techniky  především  dnešní  mladá  generace.  Tohoto 
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zájmu žáků je proto dobré využít i při výuce cizích jazyků. Pokud totiž dokážeme 

u žáků vzbudit zájem, zvyšuje se i jejich koncentrace a pozornost, stoupá motivace 

a  to  velice  pozitivně  ovlivňuje  výuku.  Motivace  je,  jak  je  známo,  při  učení  se 

cizímu jazyku jedním z nejdůležitějších faktorů. Bez ní je velmi obtížné se něčemu 

novému naučit, a proto by se učitelé měli při výuce cizích jazyků, a nejen těch, ale i 

při výuce ostatních předmětů, snažit motivaci podporovat a využívat.

Filmový výukový materiál umožňuje žákům zažít také pocit úspěchu, což má opět 

blahodárný  vliv  na  motivaci  žáků.  Pokud  se  totiž  s úryvkem  z filmu  pracuje 

správně, žáci mu bez větších obtíží porozumí a zlepší se tak kromě jejich znalostí a 

dovedností  i  jejich sebevědomí, což je při  učení  se cizímu jazyku také důležité. 

Uspět může i žák s jinak podprůměrnými výsledky.

Dalším aspektem filmového  výukového materiálu  je,  že  se  žáci  při  práci  s ním 

setkají s autentickým jazykem, který v učebnicích doposud chybí a který jim učitel 

jiným způsobem  těžko zprostředkuje.  Ani  výuka s rodilým mluvčím autentický 

materiál  nenahradí.  Žák  se  ve  filmu totiž  setkává  s více  mluvčími,  s dialektem, 

hovorovými výrazy, v rozhovorech je možné slyšet spoustu polovět, přeřeknutí se, 

pauz, výkřiků atd. Nejenom tímto se porozumění filmovým výukovým materiálům 

oproti porozumění běžnému učebnicovému poslechu liší. Pouhý poslech postrádá 

vizuální oporu, o kterou se člověk (např. při rozhovoru v reálné situaci) může opřít. 

Jen  zřídka  (např.  při  telefonování)  člověk  osobu,  se  kterou  jedná,  nevidí.  Za 

normálních  okolností  žák  totiž  může  při  porozumění  využít  i  nonverbální 

komunikace. Film se tak přibližuje realitě daleko více, než klasický poslech, a v tom 

spočívá veliká výhoda filmu oproti jiným výukovým materiálům. Při práci s filmem 

je  možné  se  žáky  procvičovat  mimo  jiné  i  tzv.  pátou  dovednost  –  porozumění 

slyšenému a viděnému

Filmový výukový materiál  je  navíc  vhodný k procvičení  a zdokonalení  nejenom 

receptivních, ale i produktivních dovedností. Správně zvolený film/filmová ukázka 

může být pro žáky výborným podnětem k rozvoji písemné nebo ústní komunikace. 

Anne Sass (2007, 8) v článku: „Filme im Unterricht – Sehen(d) lernen“ uvádí, že 

důležitou  vlastností  filmu je  ztvárnění  příběhů  z běžného  života,  což  napomáhá 
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žákům se s filmovými postavami identifikovat. Žáci jsou tímto způsobem vybízeni 

k zamyšlení a hlavně k potřebě se ke shlédnutému vyjádřit. Vše napomáhá rozvoji 

produktivních dovedností žáků. Též pro Engelberta Thalera (2007, 10) je tento fakt 

- podpora produktivních dovedností - jedním z argumentů, který jasně hovoří pro 

využití  filmu  při  výuce  cizích  jazyků.  Tuto  vlastnost  filmového  výukového 

materiálu  je  potřeba při  výuce cizích  jazyků více  zúročit,  z tohoto důvodu se  jí 

budeme věnovat více v kapitole:  Práce s filmem a úryvky filmu ve výuce cizích 

jazyků.

Díky  zfilmovaným  literárním  dílům  je  možné  žákům  rovněž  zábavnou  formou 

zprostředkovat literaturu, které se ve vyučování mnohdy věnuje málo času a u žáků 

většinou není oblíbenou vyučovací látkou. Film samozřejmě nemůže nahradit četbu, 

ale dokáže žáky k četbě motivovat. Přínosem bývá také tzv. komparativní metoda, 

při  níž  žáci  srovnávají  knihu  s filmem  podle  ní  natočeným.  Podle  Thomase 

Bleichera  (2004,  273) umožňuje  tato  metoda  žákům  dokonale  poznat  nejenom 

vlastnosti těchto dvou odlišných medií, ale i sdělovací prostředky, jimiž tato média 

disponují. Možnost  prezentovat  při  výuce  literaturu  pomocí  filmů  je  všeobecně 

známá  a  nejenom  proto  se  s filmovým  výukovým  materiálem  při  výuce  cizích 

jazyků pracuje často právě tímto způsobem.

Filmy rovněž otevírají dveře do nového světa a pomáhají tak žákům vniknout do 

kultury národa, jehož jazyk se učí. Dokumenty, ale i hrané filmy, zprostředkovávají 

reálie a rozšiřují interkulturní rozhled.

Jako  další  výhodu  filmu  uvádí  Anne  Saas  (2007,  6)  možnost  použití  nových 

didaktických metod při  výuce.  Je  podporována nejen  práce s počítači  a s jinými 

moderními médii, ale i interaktivní vyučování s jasným cílem něčemu se naučit.

3.4.Úskalí při práci s filmovým výukovým materiálem a jejich 

možná řešení

Film jako výukový materiál přináší do vyučovacího procesu nejenom pozitiva, ale i 
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některá  úskalí.  Těchto  úskalí  je  nutné  se  ve  výuce  při  práci  s tímto materiálem 

vyvarovat, a proto se nyní zaměříme nejen na negativa, která mohou při prezentaci 

filmu nastat, ale i na jejich možná řešení a především na to, jak těmto problémům 

předejít.

Jednou z prvních negativních vlastností filmového výukového materiálu, na kterou 

odpůrci použití filmu během vyučování často poukazují, je rozdíl v délce filmů a 

vyučovací hodiny. Na první pohled by se mohlo zdát, že tento problém nemá žádné 

řešení. Je pravdou, že běžný hraný film trvá přibližně jeden a půl hodiny a některé, 

obzvláště ruské filmy, na které jsem se zaměřila v empirické části, trvají většinou 

ještě déle.  Tento fakt je pro mnohé překážkou, která se zdá být nepřekonatelná. 

Opak  je  ale  pravdou.  Je  možné  využít  časově  úspornějších  typů  prezentace 

filmového  výukového  materiálu,  kterými  se  budeme  blíže  zabývat  v kapitole 

„Způsob prezentace filmu“, což nám umožní během kratší doby (někdy i během 

jedné vyučovací hodiny) film nebo vybraný úryvek z filmu nejenom prezentovat, 

ale také se žáky zpracovat. Tento problém je možné také vyřešit výběrem pouze 

jedné scény z filmu nebo kratšího formátu filmového výukového materiálu  jako 

jsou např.: videoklipy, krátké scénky, televizní zprávy, projevy, předpovědi počasí, 

televizní  reklamy,  rozhovory,  seriály,  sitcom,  mýdlové  opery,  talk  shows,  hry, 

dokumenty, vzdělávací filmy atd. Možnost výběru je, jak je zřejmé, opravdu pestrá.

Autor  článku  „Film-based  Language  Learning“,  Engelbert  Thaler  (2007,  10), 

navrhuje  odstranit  toto negativum filmového výukového materiálu nejen  pomocí 

časově úsporné prezentace, ale také domácím samostudiem filmu. v tomto ohledu 

není možné s Engelbertem Thalerem (2007, 10) plně souhlasit,  neboť ve většině 

případů není samostudium z mnoha důvodů možné nebo vhodné. Žák by totiž mohl 

mít  bez  opory  učitele  při  samostatném  studiu  problém  s porozuměním,  což  by 

u něho mohlo vyvolat negativní zážitek, jenž může zapříčinit žákovu nechuť k další 

práci  s filmem,  a  nebo  dokonce  ke  studiu  cizího  jazyka.  Je  také  těžké  v tomto 

případě překonat technické a právní problémy, jako jsou např. kopie filmu, které by 

žáci museli mít k dispozici, aby tento záměr mohl být uskutečněn. 

Druhé úskalí filmového výukového materiálu spočívá v rozdílné úrovni jazykových 
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znalostí žáků a jazykové náročnosti filmu. Tomuto problému se dá snadno předejít. 

Podobně jako při  výběru  ostatního učiva  musíme  dbát  i  při  přípravě filmového 

výukového materiálu na jazykovou úroveň žáků, pro které je didaktizace určena. 

Podle úrovně nevybíráme pouze filmový výukový materiál, ale také vypracováváme 

vhodné typy cvičení, se kterými před, během a po prezentaci se žáky pracujeme. Do 

fáze před samotnou práci s filmem se doporučuje zařadit tzv. odlehčující aktivity, 

které  sehrávají  velice  důležitou  roli  při  pozdějším  porozumění  filmovému 

výukovému materiálu. Jedná se především o práci s nejdůležitější slovní zásobou, 

o popis  hlavních  postav,  o předvídání  hlavní  pointy  nebo  tématu  filmu/filmové 

ukázky,  asociogramy atd.  Funkce těchto odlehčujících aktivit  je  pro porozumění 

klíčová, a proto by se jí mělo věnovat dostatek času a pozornosti.

Aby nedocházelo u žáků k negativním zkušenostem s neporozuměním, je potřeba 

také  žáky  předem  naučit  určitým  strategiím,  které  mohou  využít  nejenom  ve 

vyučování  a  při  práci  s filmovým  výukovým  materiálem.  Nejdůležitější  jsou 

v tomto případě strategie týkající se dovednosti pochytit z čteného a nebo slyšeného 

textu hlavní myšlenku, aniž by žák porozuměl detailně každému pro něj novému 

slovíčku. Musíme tedy žáky naučit tomu, že není nutné znát veškerou slovní zásobu 

použitou  v textu,  abychom  mu porozuměli.  u některých  žáků,  především u těch, 

kteří nejsou na takovouto formu práce s textem zvyklí, je ale velice obtížné změnit 

jejich smýšlení. Stále totiž převládá představa, že pokud neovládám všechnu slovní 

zásobu textu, je nemožné mu porozumět. Tito žáci mívají samozřejmě problém i při 

porozumění filmovému výukovému materiálu.   

K překonání tohoto zakořeněného předsudku je dobré zařadit občas do vyučovacího 

procesu cvičení na podporu výše uvedené strategie,  aby se předešlo při  zařazení 

filmového  výukového  materiálu  do  vyučovací  hodiny  možnému  konfliktu  mezi 

jazykovými znalostmi žáků a jazykovou úrovní filmu. Jako vhodnou formu cvičení 

k osvojení  této  důležité  strategie  doporučují  Susanna  Buttaroni  a  Alfred  Knapp 

(1988, 39-41) v článku: „Lesen und Verstehen“  tzv. autentické čtení. 

Protože se jedná o méně známou formu práce s textem, budeme se nyní věnovat 

krátkému přestavení této metody:
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Cílem autentického čtení je, podle Buttaroni a Knapp (1988, 39), během určité doby 

pozorným  a  opakovaným  pročtením  textu,   zaznamenat  znatelný  pokrok 

v porozumění. Hnací silou tohoto porozumění je intenzivní percepce textu, intuice, 

výměna informací mezi žáky a některé na přání žáků získané informace o lexiku.

Žáci  dostanou  k dispozici  krátký  autentický  text,  který  není  nijak  pro  potřeby 

vyučování  didakticky  zpracován.  s tímto  textem intenzivně  pracují  následujícím 

způsobem:

1. Individuální čtení

Žáci  mají  za  úkol  si  text  nejdříve  pročíst,  aniž  by  věnovali  příliš  mnoho  času 

neznámé  slovní  zásobě.  Dobu  určenou  této  první  časti  musíme,  především 

u začátečníků, časově omezit. Zpravidla dává učitel žákům k dispozici dvakrát tolik 

času, než potřebuje on sám k pročtení tohoto textu. Ohraničená doba trvání pomáhá 

žákům překonat a odstranit snahu rozumět textu slovo od slova.

2. Výměna informací

Následuje  výměna  informací  ve  dvojicích,  kterým  žáci  v textu  rozuměli. 

Začátečníci mají dovoleno se během této fáze mezi sebou domlouvat v mateřském 

jazyce. Cílem této asi dvouminutové fáze je získat od partnera nové podněty, které 

budou žáky motivovat k druhému individuálnímu čtení textu a také se utvrdit v tom, 

čemu žák porozuměl.

3. Individuální čtení + podtrhávání slovíček

Při druhém individuálním čtení si žáci v textu podtrhnou neznámá slovíčka, která 

jim v porozumění hlavní myšlenky textu podle jejich mínění nejvíce brání. Mohou 

si ale vybrat pouze 4 až 5 slovíček.

4. Výměna informací

Druhá  párová  práce  slouží  nejenom  k výměně  informací,  ale  také  k překladu 

podtržených  slovíček.  Během této  fáze  by  měli  spolupracovat  jiní  partneři,  než 

tomu bylo ve fázi č. 2.

5. Slovník

Nyní  žáci  využijí  buď slovníku nebo učitele  jako „živého“  slovníku  k překladu 

podtržených slovíček, jejichž význam se jim nepodařilo odhadnout ani po předchozí 

výměně informací s partnerem.
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6. Individuální čtení

Poté, co žáci získají informace o slovní zásobě pro ně klíčové, přečtou si text znovu 

a mají možnost označit si ještě dvě slovíčka, jejichž význam by potřebovali znát.

7. Výměna informací

Následuje poslední výměna informací. Nejlépe opět s partnerem, se kterým doposud 

nebyli ve dvojici.

8. Slovníček

Pokud se jim samotným nepodaří zjistit význam podtržených slov, mají k dispozici 

opět učitele a nebo slovník. 

9. Závěrečné individuální čtení

Autentické čtení končí závěrečným individuálním pročtením textu.

Celá tato výše popsaná aktivita trvá přibližně 30 minut a za její „produkt“ můžeme 

považovat to, že žáci pochopili hlavní myšlenku textu, aniž by rozuměli každému 

slovíčku. Některé pasáže budou žákům pravděpodobně jasnější než ostatní a pokud 

žáci projeví zájem, doporučuje se projít s nimi text do detailů. Ve většině případů 

nemají již ale žáci po absolvování této náročné aktivity potřebu se stejným textem 

dále pracovat, a proto je vhodné ho odložit a použít při vyučování později k jiné 

metodě  práce  s textem např.  k detailnímu  porozumění.  Analogicky  lze  pracovat 

nejenom s psanými texty, ale i s poslechy. 

Jednou  z dalších  důležitých  strategií,  kterou  si  žáci  potřebují  osvojit,  abychom 

zabránili  problémům s porozuměním filmovému výukovému materiálu,  je  naučit 

žáky  vnímat  a  používat  vizuální  oporu.  Práce  pouze  s tištěným  textem  žákům 

neumožňuje si tuto strategii osvojit, a proto je vhodné zařazovat do výuky nejenom 

text, ale i obrázky. Ještě lepší typ cvičení na podporu vizuální opory představuje již 

dříve zmiňovaný ozvučený fotoromán.

Porozumění  filmovému  výukovému  materiálu  usnadňuje  také  vhodný  způsob 

prezentace  a  didaktizace  filmu.  Při  správném postupu a  výběru  filmové ukázky 

nebude ani pro žáky nízké jazykové úrovně příliš obtížné jí porozumět. u úplných 

začátečníků je možné zpočátku zařadit do výuky pouze němý film/filmovou ukázku 
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nebo jen „zmrazený“ záběr, aby si na práci při vyučování s filmovým výukovým 

materiálem  zvykli,  ale  současně  aby  nebyli  zaskočeni  a  přetíženi  jazykovou 

obtížností.

Další problém, se kterým je potřeba se při práci s filmovým výukovým materiálem 

vypořádat, spočívá ve správné míře využití jak auditivního, tak vizuálního kanálu 

filmového  výukového  materiálu.  Najít  správnou  rovnováhu  mezi  těmito  dvěma 

kanály – zvukem a titulky - je velice obtížné a bohužel i odborná literatura řeší toto 

úskalí pouze okrajově. 

Engelbert Thaler (2007, 10) navrhuje v počáteční fázi výuky cizího jazyka používat 

titulky k filmu/filmové ukázce a postupně je omezovat, aby žáci dostali k dispozici 

dostatek času si na přechod zvyknout. Zároveň ale dodává, že zapojení titulků do 

výuky  přináší  kromě  pozitiv  i  některá  negativa.  Recipient  reaguje  totiž  na  toto 

dvojnásobné zatížení tím způsobem, že dává přednost čtení titulků před poslechem. 

Dokládá toto tvrzení citátem: „Zrak je mocnější než sluch“5 (THALER, 2007, 10). 

Titulky v cílovém jazyce při filmu/filmové ukázce v cílovém jazyce ulehčují sice 

podle  Anne  Saas  (2007,  6)   přibližně  o 30  %  porozumění,  ale  zlepšují  spíše 

dovednost čtení než poslech. Také titulky v mateřském jazyce napomáhají žákům 

k porozumění cizojazyčnému filmu.  Kromě toho vybízejí  titulky ke kontrastivní 

metodě, žáci ale v tomto případě zanedbávají poslech a soustřeďují se spíše na čtení 

textu  v mateřském  jazyce.  Film/filmová  ukázka  v mateřském  jazyce  s titulky 

v cílovém  jazyce  se  rovněž  hodí  spíše  pro  kontrastivní  metodu  a  zároveň  pro 

rozšíření slovní zásoby cílového jazyka, ale pro procvičení porozumění s poslechem 

nemá  žádný  význam.  Záleží  tedy  na  cíli,  který  si  učitel  pro  práci  s filmovým 

výukovým materiálem stanovil a podle toho je nutné používat titulky při prezentaci 

a didaktizaci ve správné míře.

V neposlední řadě je nutné zmínit ještě jedno úskalí, kterého je potřeba se ve výuce 

při práci s filmovým výukovým materiálem vyvarovat. Jedná se o mylnou představu 

žáků,  že  film  je  určen  spíše  k zábavě,  než  ke  smysluplné  práci,  která  pramení 

5„The eye is more powerful than the ear“ (Překlad: autorka)
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z toho, že většina žáků je zvyklá se s filmem setkávat spíše v době svého odpočinku 

než ve vyučování. 

O tomto jevu se zmiňuje  např.  Marie-Luise Brandi  (1996,  15)  ve své publikaci 

„Video im Deutschunterricht“.  Zabývá  se  problémy,  které  mohou ve vyučování 

nastat  při  práci  s obrázkovým  a  filmovým  výukovým  materiálem.  Marie-Luise 

Brandi  (1996,  15)  dospěla  k názoru,  že  obrázky dokáže člověk pochopit  daleko 

rychleji než texty, proto také u žáků snadněji dochází k touze  dále se s obrázkem 

zaobírat, poznávat ho a chtít rozumět tomu, co je na něm vyobrazeno. u obrázků, 

které  se  hýbou,  tedy  u filmu/filmové  ukázky,  hrozí  naopak  nebezpečí,  že  žáci 

snadno vklouznou do role pasivního diváka.

Z tohoto důvodu je velice důležité, film/úryvek filmu nejenom prezentovat, ale i 

promyslet  metodický  postup,  vhodně  zvolit  techniku,  jak  budeme  s materiálem 

pracovat a stanovit  si  cíl,  jehož chceme při  této formě výuky dosáhnout. Práce 

s filmem/úryvkem  filmu  „by  tedy  měla  vyvolávat  u žáků  představu  kreativní  

činnosti ve vyučování, nikoli pasivního přihlížení, které má svůj vzor ve sledování  

mnohých televizních programů. … Nepředchází-li totiž zmíněná nezbytná příprava,  

pak  velmi  často  práce  s videem  začíná  a  končí  pouhým  zhlédnutím  programu.  

Výsledným efektem je pak pocit učitele i žáka, že si při hodině odpočinuli. Takový  

přístup – což je jistě na první pohled zřejmé – ke splnění cílů cizojazyčné výuky  

nepřispívá.“ (SPÁČILOVÁ, 1994/1995, 88)

Získat  filmový  výukový  materiál  jako  originální  DVD  nebo  nahrávky  filmů, 

televizní inscenace, reklamní spoty atd., není již v současné době problémem, díky 

možností  koupě  DVD v internetových  obchodech  a  příjmu  mnoha  zahraničních 

kanálů  satelitem  nebo  díky  internetovému  vysílání  některých  rozhlasových  a 

televizních  stanic.  Pokud  ovšem  učitelé  chtějí  filmového  výukového  materiálu 

využít,  musí  počítat  s časově  náročnější  přípravou  na  hodinu,  než  je  tomu 

u ostatních  materiálů  a  také  potřebují  k uskutečnění  svého  plánu  dostatečné 

technické zázemí v učebnách, v nichž výuka probíhá. 

V  českém  prostředí  může  být  také  problém  pracovat  s drahou  audiovizuální 
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technikou,  to  se  však  díky  snižujícím  se  cenám  zařízení  může  změnit.  Daleko 

větším  problémem  je  nedostatek  učitelů,  kteří  jsou  kvalifikovaní  a  schopni  se 

filmovým  výukovým materiálem  zabývat.  Pedagogické  fakulty  zatím  toto  téma 

zmiňují jen okrajově , což se může přímo projevovat na schopnostech či nedůvěře 

učitelů zapojovat film/filmové ukázky do výuky.

Autor  článku  „Film-based  Language  Learning“,  Engelbert  Thaler  (2007,  10), 

shrnuje výše uvedená úskalí a jejich možná řešení v následující přehledné tabulce:

Tabulka č. 4 – Problémy a jejich možná řešení (THALER, 2007, 10), (Překlad: 

autorka)

Problémy Možná řešení problémů
Časový konflikt:

dlouhý  film  x  krátká  vyučovací 

hodina

• Časově  úsporné  způsoby  prezentace 

filmu

• Samostatné studium filmu
Komunikační konflikt:

Jazyková  úroveň  filmu  x  jazykové 

znalosti žáků

 Je  nutné  potlačit  potřebu  chtít 

porozumět všemu.

 Přiměřený  výběr  filmu  vzhledem 

k úrovni žáků.

 Jednoduchá zápletka

 Vizuální opora mluveného slova

 Pomalá,  zřetelná,  standardní 

výslovnost

 Postup po malých částech

 Časté opakování

 Domýšlení hlavní pointy

 Odlehčující  aktivity  (klíčová  slova,  

témata, postavy, zápletka)
Konflikt vnímání:

vizuální x  auditivní kanál

a)Využití kombinace tónu a titulků

b)Správná míra využití titulků (zpočátku 

jejich  použití  a  poté  postupné 

omezování)
Konflikt mezi rozdílnými cíli:  Rovnováha  mezi  učením  se  a 
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učení se x zábava potěšením

 Rovnováha  mezi  prací  s jazykem  a 

napětím

 Omezené  používání  tlačítka:  pauza, 

stop

 Zamezení  příliš  častého  opakování 

jedné scény

 Správná míra využití otázek týkajících 

se porozumění obsahu, práce se slovní 

zásobou a  gramatikou

3.5.Pátá dovednost - porozumění slyšenému a viděnému a její  

místo mezi ostatními řečovými dovednostmi

Pokud mluvíme v didaktice cizích jazyků o řečových dovednostech, nazýváme tak 

„schopnost používat cizího jazyka za účelem komunikace“  (BENEŠ, 1970, 117) a 

máme z pravidla na mysli „klasické“ čtyři dovednosti – poslech, mluvení, psaní a 

čtení.  „Řečové  dovednosti  jsou  cílem  vyučování  cizím  jazykům,  zároveň  však 

příslušné  řečové  činnosti  slouží  i  jako  prostředek  k osvojení  cizího  jazyka“ 

(BENEŠ, 1970, 117). z toho vyplývá, že mají ve vyučování cizímu jazyku dvojí 

funkci - jsou jak cílem, tak i prostředkem.

Dovednosti  jsou  definovány  charakterem  řečové  činnosti  a  médiem,  které  řeč 

přenáší. z tohoto důvodu se řečové dovednosti klasicky rozdělují dvojím způsobem:

 a) receptivní  dovednosti  (poslech,  čtení)  x  produktivní  dovednosti 

(mluvení, psaní)

 b) řeč mluvená (poslech, mluvení) x řeč psaná (čtení, psaní)

Graficky toto rozčlenění lze znázornit následovně:

     Tabulka č. 5 – Řečové dovednosti
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Receptivní dovednosti Produktivní dovednosti
Mluvená řeč Poslech Mluvení

Psaná řeč Čtení Psaní

Pokud  bychom  mezi  těmito  dovednostmi  uspořádali  soutěž  o to,  kterou  z nich 

člověk v každodenním životě  využívá  nejvíce,  zaujal  by podle  Renate  Faistauer 

(2001, 869) první místo poslech se 42%, následovalo by mluvení se 32%, potom by 

přišlo  na  řadu  čtení  s 15%  a  poslední  místo  v tomto  pomyslném  žebříčku  by 

obsadilo psaní s 11%. To ale nemění nic na tom, že všechny čtyři dovednosti jsou 

ve vyučování cizímu jazyku stejně důležité a je potřeba od samého začátku tyto 

dovednosti ve výuce cizích jazyků trénovat.

Řečové dovednosti nelze považovat za dovednosti izolované, neboť se ukázalo, že 

se  v praxi  při  komunikaci  jedná  spíše  o kombinaci  a  vzájemné  působení  více 

dovedností najednou. Se samotnou percepcí nebo produkcí se člověk setká jen ve 

specifických  případech,  jako  např.  při  přednášení,  kázání,   tvorbě  referátu, 

poslouchání rádia,  čtení e-mailů, naslouchání lidem u sousedního stolu atd. 

Podle  Inge  Schwerdtfeger  (1989,  24-27)  existuje  vedle  výše  zmíněných  obecně 

známých řečových dovedností ještě tzv. pátá dovednost, které se věnuje mimo jiné 

ve své knize „Sehen und Verstehen – Arbeit mit Filmen im Unterricht Deutsch als 

Fremsprache“.  Tato  pátá  dovednost  je  nazývána  porozumění  slyšenému  a 

viděnému.

Porozumění slyšenému a viděnému je kombinací poslechu a vidění. Nejedná se tedy 

jen  o poslech  doplněný  statickými  nebo  dynamickými  obrázky,  ale  o dovednost 

umět využít dvou smyslů – zraku a sluchu k porozumění tomu, co právě slyšíme a 

zároveň vidíme. Jinými slovy se jedná o audio-vizuální recepci,  a proto bychom 

tuto pátou dovednost mohli zařadit k dovednostem receptivním.  

Inge Schwerdtfeger (1989, 25) poukazuje na to, že pokud chceme nějakému výroku 

plně porozumět, musíme brát v úvahu jak verbální, tak i nonverbální komunikaci. 

Člověk totiž nonverbální komunikací vyjadřuje svůj vztah k tomu, co právě říká, a 
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proto  gesta  a  mluvená  řeč  spolu  tvoří  jeden  souvislý  celek.  Proto  považuje 

porozumění slyšenému a viděnému za velmi důležité.

Stejný  názor  sdílí  i  Hans  Jürgen  Krumm  (2001,  9),  neboť  v publikaci  „Die 

sprachlichen  Fertigkeiten:  isoliert  –  kombiniert  –  integriert“  tvrdí,  že  k ústní 

komunikaci  patří  také  vzájemná  percepce  partnerů,  kteří  spolu  hovoří.  z toho 

vyplývá, že gesta a mimika jsou i pro něho nedílnou součástí komunikace. Dokázat 

tyto nonverbální signály partnera interpretovat nám umožňuje podle Hanse Jürgena 

Krumma dovednost porozumět viděnému.

Inge  Schwerdtfeger (1989, 24) zdůrazňuje, že porozumění slyšenému a viděnému 

je stejně tak důležité  jako zbylé  čtyři  dovednosti,  proto by se mu také měla při 

výuce cizích jazyků věnovat pozornost. Naučit se vnímat mimiku a gesta a správně 

je pochopit umožní žákům v reálné situaci použít této vizuální opory k snadnějšímu 

porozumění. Ještě více času by se této dovednosti mělo věnovat v hodinách těch 

cizích jazyků,  jejichž  kultura  se  od kultury mateřského jazyka  výrazně liší,  aby 

v praxi nedocházelo k mylné interpretaci nonverbální komunikace.

Procvičovat  během vyučování  by se  podle  Inge  Schwerdtfeger  (1989,  24)  mělo 

všech pět dovedností. Vymyslela za tímto účelem celou řadu cvičení nejenom pro 

žáky,  ale  také  pro  učitele,  kteří  by  chtěli  do  svého  vyučování  zahrnout  kromě 

„klasických“ čtyř dovedností i netradiční - pátou.

Pro semináře dalšího vzdělávání učitelů navrhuje následující typ cvičení, který lze 

bez výhrady použít nejenom pro práci s učiteli, ale také se žáky:

Tabulka č. 6 – Cvičení k porozumění slyšenému a viděnému (SCHWERDTFEGER, 

1989, 26), (Překlad: autorka)

Cvičení k     porozumění slyšenému a viděnému  

Cílem tohoto cvičení je jeho účastníkům zdůraznit, jaký význam má při rozhovoru 

výměna nonverbálních signálů, a najít odpovědi na tyto dvě otázky:

1. Jaký má vliv na Vaše chování, když máte během rozhovoru zavázané oči?
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2. Jak  ovlivňuje  neschopnost  vidět  dovednost  jednotlivce  přijímat  a 

zpracovávat informace během rozhovoru?

Průběh: 

1. Účastníci jsou rozděleni do skupin např. po šesti. Každá skupinka si sedne 

do kruhu a dostane diskusní téma např.:

- Měla by se v neděli zakázat fotbalová utkání?

-  Jaké  jsou  výhody  a  nevýhody  toho,  když  se  posune  věková  hranice 

odchodu do důchodu     na 45. rok života?

2. Všichni účastníci mají během diskuse zavázané oči šátkem.

3. Všechny skupiny diskutují na dané téma přibližně 10 - 20 minut.

4. Potom si sundají šátek z očí a posadí se na svá místa.

5. S celou skupinou se poté diskutuje o následujících otázkách.

- Jak jste se cítili se šátkem na očích?

- Všimli jste si nějaké změny ve schopnosti se koncentrovat?

- Měli jste potíže se soustředit na to, co slyšíte?

- Získali jste tímto cvičením nějakou novou zkušenost? Jakou?

-  Myslíte  si,  že  jste  používali  gesta  a  mimiku  více,  než  za  normálních 

okolností?

  

V souladu se svým tvrzením, že by se ve výuce cizích jazyků mělo procvičovat 

všech  pět  dovedností,  kritizuje  Inge  Schwerdtfeger  (1989,  26)  také  cizojazyčné 

učebnice, které jsou podle ní v tomto ohledu neúplné. Domnívá se, že postavy, které 

v učebnicích  vystupují,  jsou  „ochrnuté“  a  jejich  okolí  je  strnulé  a  němé.  Proto 

navrhuje  zaplnit  tuto  mezeru  v učebnicích  využitím  filmového  výukového 

materiálu,  který  se  pro  rozvoj  dovednosti  porozumění  slyšenému  a  viděnému 

dokonale hodí.

Filmový výukový materiál  kromě toho poskytuje  žákům díky svým vlastnostem 

také  dostatek  podnětů  převážně  k rozvoji   produktivních  dovedností,  neboť 

vyvolává u žáků emoce a otázky, podněcuje k porozumění a interpretaci viděného a 

motivuje žáky k tomu, aby se ústně nebo písemně vyjadřovali. Film/filmová ukázka 
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dokáže u žáků vzbudit potřebu si o tom, co právě viděli, popovídat. A právě tento 

fakt, že žáci sami chtějí mluvit, je pro výuku cizích jazyků velice efektivní. Marie-

Luise  Brandi  (1996,  12)  výše  zmíněné  popisuje  ve  své  knize  „Video  im 

Deutschunterricht“. Zdůrazňuje, že pouze takováto forma mluvení je při vyučování 

cizích jazyků smysluplná, a proto bychom ji měli podporovat. Stejný názor sdílí 

také Stanislav Jelínek (2000/2001, 3).

Doplňkový materiál,  tzn.  soubor různých úloh k filmu/filmové ukázce,  pokud je 

dobře  didakticky  zpracován,  umožní  procvičení  i  zbylých  dvou  receptivních 

dovedností.

3.6.Mediální výchova ve výuce cizích jazyků

Tato kapitola  je  věnována mediální  výchově,  její  roli  ve  výuce  cizích jazyků  a 

vztahu  k filmovému  výukovému materiálu.  v současné  době  se  jedná  o aktuální 

téma,  neboť  mediální  výchova  tvoří  součást  rámcových  vzdělávacích  programů 

(RVP), které se v současné době zavádějí v České republice do škol. Od roku 2007 

funguje již RVP základního vzdělávání a v roce 2009 by měl vstoupit  v platnost 

RVP  gymnaziálního  vzdělávání.  Mediální  výchově  ve  výuce  se  v minulosti 

nevěnovalo příliš mnoho pozornosti, a proto je tento pojem pro mnohé neznámou 

veličinou. z tohoto důvodu je třeba si nejdříve vyjasnit obsah tohoto pojmu.

Za  prvního  učitele  využívajícího  média  ve  škole  lze  považovat  Jana  Amose 

Komenského, který již roku 1652 navrhoval ve svém díle „Schola Pansophica“, aby 

žáci latinské školy (ve věku 12 – 18 let) alespoň jednu hodinu týdně četli současné 

noviny.

S opravdovou mediální výchovou však přišlo až dvacáté století a prvotní příčinou 

jejího zavádění byla druhá světová válka. Když spojenci porazili Německo, snažili 

se  zajistit  jeho  demokratizaci,  aby  zde  už  nemohlo  dojít  k nástupu  podobného 

totalitního systému.  Mediální  výchovou chtěli  spojenci  podpořit  kritické myšlení 

obyvatel a pomoci jim tak nepodlehnout propagandě v masových médiích. Jan Jirák 
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o tom ve stati „Mediální výchova ve světě (velmi stručný přehled)“ píše: „V praxi  

se to projevilo zanesením společného čtení novin a rozboru zpravodajství do výuky 

mateřského  jazyka  (a  tudíž  i  do  osnov  vysokoškolské  přípravy  budoucích  

pedagogů).“ (JIRÁK, 2003)

Dnes je mediální výchova součástí primárního a sekundárního vzdělávání prakticky 

ve všech zemích Evropy a Severní Ameriky, v Africe se ji snaží do škol zavádět 

UNESCO. 

Během vývoje se vytvořily dva hlavní způsoby, jak mediální výchovu aplikovat, a 

to: 

 a) learning by doing

Hlavně v USA vede tzv. „learning by doing“ metoda. Východiskem této metody je 

hypotéza, že pochopit, jak média fungují, lze pomocí aktivní práce s nimi. Žáci tedy 

vydávají časopis nebo vytvářejí webovou prezentaci, vyrábějí audiovizuální pořady 

(školní rozhlas, televize), věnují se novinářské práci i manipulaci s technikou. Jedná 

se vlastně o školu hrou.

 b) kriticko-hermeneutická metoda

Tato  metoda  je  rozšířena  především  v Evropě  a  v Kanadě.  Žáci  zde  kriticky 

zkoumají mediovaná sdělení. v tomto případě žáci tedy média netvoří, ale rozebírají 

média skutečná. Tématem je jak zpravodajství, tak reklama nebo zábava. 

Cílem  mediální  výchovy  je  mediální  gramotnost.  Jedná  se  o soubor  jak 

kognitivních, dovednostních, tak hodnotových kompetencí. v praxi to znamená, že 

žáci mají získávat a rozvíjet praktické dovednosti při práci s médii, naučit se média 

kriticky hodnotit nejenom z hlediska obsahu, ale i z hlediska etické hodnoty jejich 

účinků, naučit se porozumět obsahu textu a pracovat s informacemi.

Jak již bylo dříve řečeno, mediální výchova je součástí Rámcového vzdělávacího 

programu. RVP je koncipován tak, aby vyvažoval množství poznatků, které se žáci 

ve  škole  naučí,  s jejich  schopností  tyto  poznatky  uplatnit,  osvojené  vědomosti 

38



prakticky využívat  a  rozvíjet  potřebné dovednosti.  z tohoto důvodu se  koncepce 

vzdělávání  odvíjí  od  tzv.  klíčových  kompetencí.  Osvojení  těchto  klíčových 

kompetencí má význam pro osobní rozvoj žáků a má jim pomoci k tomu, aby se 

dokázali  aktivně zapojit  do společnosti  a  uplatnit  v osobním i  profesním životě. 

v RVP  jsou  klíčové  kompetence  přímo  provázány  s obsahem  vzdělávání,  takže 

k jejich osvojování přispívají všechny vzdělávací oblasti a obory. 

Klíčové kompetence jsou následující:

 Kompetence k učení

 Kompetence k řešení problémů

 Kompetence komunikativní

 Kompetence sociální a personální

 Kompetence občanské

Z  hlediska  využití  médií  v rámci  výuky  cizích  jazyků  lze  považovat  z výše 

uvedených kompetencí za nejdůležitější kompetenci komunikativní.

Na  RVP  navazují  tzv.  školní  vzdělávací  programy.  Ty  si  musí  každá  škola 

vypracovat sama s tím, že musí vycházet z RVP. v důsledku to tedy znamená, že 

každá škola se bude muset mediální výchovou zabývat. 

Mediální výchova není v RVP pojata jako samostatný předmět a není vnímána ani 

jako  tématický  celek  v rámci  jednoho  předmětu.  Mediální  výchova  je  v RVP 

zanesena jako průřezové téma. To znamená, že jsou zde vypsány oblasti, kterých se 

má průřezové téma dotýkat a kterými má proplouvat během výuky. z toho vyplývá, 

že  tuto  tématiku  nelze  podřídit  jednomu předmětu.  Proto  právě  i  učitelé  cizích 

jazyků mohou dát mediální výchově ve svých hodinách prostor.

Mediální gramotnost žáků lze rozvíjet mnoha způsoby. Jako výukový materiál lze 

ve výuce cizích jazyků za tímto účelem použít nejenom články zahraničních novin a 

časopisů, ale také televizní zpravodajství nebo různé dokumenty týkající se např. 

politické situace v jednotlivých oblastech světa. Jedná se především o kratší a nebo 

střední  formát  filmového  výukového  materiálu,  což  umožňuje  učitelům  tento 
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materiál během vyučovací hodiny jak prezentovat, tak se žáky analyzovat. v tomto 

případě se filmový výukový materiál nevyužívá pouze k práci s cílovým jazykem, 

jako  tomu  je  v empirické  části  této  diplomové  práce,  ale  především  k analýze 

obsahu filmového výukového materiálu  a  práci  se  získanými informacemi.  Toto 

vyžaduje  již  dostatečné  znalosti  jazyka,  a  proto  je  forma  práce  s filmovým 

výukovým materiálem vhodná spíše pro žáky pokročilé. 

Se  začátečníky  je  možné  během výuky  cizích  jazyků  pracovat  např.  s televizní 

reklamou, která ve většině případů není jazykově příliš náročná. Žáci se tak mohou 

nejenom procvičit v cílovém jazyce, ale zároveň proniknout do tajů tohoto média, 

zjistit,  jakými  prostředky  disponuje  a  jak  ovlivňuje  spotřebitele.  v rámci  práce 

s reklamou ve vyučování  cizích jazyků lze se žáky rozvíjet  také kreativní psaní. 

Napsat vlastní scénář reklamy žáky pobaví a rozvíjí také produktivní dovednost – 

psaní.

V rámci mezipředmětových vztahů by se jistě uplatnila i komparativní metoda, při 

níž by žáci zabývající se nějakým tématem, např. v občanské výchově, analyzovali 

při výuce cizích jazyků  zahraniční televizní nebo novinové zpravodajství týkající 

se právě probíranému tématu. Žáci by získali mnoho nových podnětů pro diskusi a 

současně by se naučili  získávat informace z různých zdrojů dostupných nejenom 

v jejich mateřském jazyce. Zároveň by se seznámili s televizními kanály a tiskem 

cílového  jazyka.  Srovnávací  metoda,  má-li  v rámci  mezipředmětových  vztahů 

fungovat,  vyžaduje  ovšem nutnost koordinace a kooperace více vyučujících,  což 

vyžaduje  velké  množství  času  a  práce  „navíc“  pro  všechny  zúčastněné.  Úsilí 

vložené do koordinace výukových metod se ale zcela jistě ve svém důsledku vyplatí 

- Předměty na sebe navazují, látka se prolíná více předměty apod.

Kromě kriticko-hermeneutické metody, jíž jsme se doteď zabývali,  lze aplikovat 

mediální výchovu při vyučování cizích jazyků i metodou learning by doing, neboť 

školní rozhlas, televize nebo časopis nemusí být nutně vytvářen pouze v mateřském 

jazyce žáků. Produkce těchto médií je ale už sama o sobě velice náročná a vést celý 

školní časopis, rozhlas nebo televizi pouze v cizím jazyce by bylo ještě složitější. 

Začlenit  do tohoto  celku sekci  v cílovém jazyce  je  ale  reálné.  Výroba  reportáží 
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v cizím jazyce žákům umožní nejenom procvičení cílového jazyka, ale zároveň je 

naučí,  jak  pracovat  s kamerou  a  jak  se  před  ní  chovat,  jak  natočený  materiál 

sestříhat,  aby  tvořil  smysluplný  celek  a  jak  svůj  výtvor  publikovat  např.  na 

webových stránkách  školy.   Tyto  získané  dovednosti  jsou  využitelné  i  v jiných 

předmětech,  ale  především v samotném životě  –  učení  se  prezentovat,  zacházet 

s médii apod. je dnes v pracovním životě nezbytností.
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4. Práce s     filmem a úryvky filmu ve výuce cizích   
jazyků

Vzhledem  k tomu,  že  film/filmová  ukázka  zatím  nepatří  mezi  běžné  výukové 

materiály,  budeme  se  v této  kapitole  zabývat  správným  používáním  filmových 

materiálů při výuce cizích jazyků. Učitelé zde najdou jakýsi manuál, který jim práci 

s filmovým  výukovým  materiálem  usnadní,  pokud  se  rozhodnou  využít  této 

inovativní metody při své výuce.

4.1.Výběr vhodného filmu/úryvku filmu pro výuku cizích 

jazyků

Nejprve se zaměříme na výběr vhodného filmu/filmového úryvku pro výuku cizích 

jazyků. Najít v  pestré nabídce ten správný filmový výukový materiál není vůbec 

snadné, neboť jeho volba dokáže ovlivnit, zda s ním budou žáci pracovat s chutí a 

zda se učiteli povede dosáhnout cíle, který si pro práci s filmem stanoví. 

Z těchto důvodů nelze výběr filmového výukového materiálu podceňovat, a proto 

jsou v následující tabulce uvedeny praktické rady, jak při něm postupovat. v tabulce 

lze  kromě  návodu  najít  kritéria,  která  by  film/filmová  ukázka  měla  splňovat  a 

doporučení, na co by se měli učitelé před, během a po shlédnutí filmu zaměřit, aby 

jejich volba dopadla co možná nejlépe. Důležité je po použití filmového výukového 

materiálu při výuce nezapomenout zhodnotit svůj výběr a vyvodit závěry pro příští 

aplikaci ve výuce..

Tabulka č. 7 – Rady pro učitele, jak vybrat filmový výukový materiál6

Rady pro učitele, jak vybrat filmový výukový materiál 
Před shlédnutím  Stanovte  si  cíl,  kterého  chcete  při  práci  s filmovým 

výukovým  materiálem   dosáhnout,  a  tím  se  řiďte  při 

výběru.  Podle  toho  se  také  rozhodněte  pro  jeden 

6 Porovnej: SAAS, 2007, 10
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z filmových formátů – např. pro celovečerní film.

 Vybírejte  filmový  výukový  materiál,  který  je  pro  Vaše 

žáky zajímavý. 

 Pro výuku cizích jazyků se doporučuje použít především 

takový filmový výukový materiál, který:

 vypráví napínavé příběhy.

 v žácích vzbuzuje touhu po poznání země cílového 

jazyka.

 žákům umožňuje vstoupit do kultury cizího jazyka.

 ztvárňuje něco nečekaného.

 obsahuje nová a zajímavá témata k zamyšlení a 

k diskusi.

 Mějte  na  mysli,  že  diváky  budou  žáci,  a  proto  zvolte 

filmový  výukový  materiál  pro  ně  vhodný.  Tzn.  žádné 

erotické scény nebo hrubé násilí.

 Uzpůsobte volbu věku svých žáků. 

 Vybírejte filmy, které byly vyrobeny pro rodilé mluvčí, ne 

pro účely vyučování, neboť pouze ty poskytují autentický 

materiál.

 Dbejte  na  to,  kolik  času  můžete  práci  s filmovým 

výukovým materiálem věnovat.
Během shlédnutí  Vyberte  vzhledem  k Vašim  vzdělávacím  a  výchovným 

cílům úryvek/ úryvky (délka 10-15 min), se kterým budete 

ve výuce podrobněji pracovat.  

 Vybraný filmový výukový materiál by měl být napínavý a 

měl  by  poskytovat  dostatek  podnětů  k zamyšlení  a 

následné diskusi. Jen takový filmový výukový materiál je 

vhodný pro rozvoj produktivních dovedností.

 Podívejte se na film/filmový úryvek vícekrát.

  Rozhodněte se, kdy je vhodné vybraný filmový výukový 

materiál do vyučovací hodiny zařadit (např. jako úvod do 

nového tématu nebo jako jeho závěr).

 Ujistěte se, že film/filmový úryvek, který hodláte použít, 
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není pro žáky jazykově příliš náročný.

 Soustřeďte se na to, zda mluva postav z filmu/filmového 

úryvku  není  příliš  silně  zabarvena  dialektem  nebo 

žargonem.

 Dbejte na to, aby zvuková stopa filmu/filmové ukázky byla 

v souladu  se  stopou  obrazovou.  Jedině  tak  mohou  žáci 

využít  vizuální  opory  ke  snadnějšímu  porozumění  a 

zároveň rozvíjet pátou dovednost – porozumění slyšenému 

a viděnému.  
Po shlédnutí  Rozhodněte  se  předem,  zda  je  potřeba zařadit  do výuky 

před  samotnou  prací  s filmem  nějaká  cvičení  ke  slovní 

zásobě,  reáliím,  filmovému  zpracování,  která  by  žákům 

ulehčila porozumění a řešení dalších úloh. 

 Vyhledejte k danému filmu vhodná cvičení a úlohy, které 

žáci budou řešit před, během a po shlédnutí filmu/filmové 

ukázky.

 V  případě,  že  žádný  doplňkový  materiál  nenajdete, 

vymyslete si ho. 

 V žádném případě nepoužívejte filmový výukový materiál 

bez důkladné přípravy a didaktizace.
„Domácí úkol“  Proveďte  evaluaci  a  reflexi  Vaší  vyučovací  hodiny. 

Zamyslete se nad tím, zda byl výběr filmového výukového 

materiálu adekvátní, zda byl pro žáky motivující, zda jim 

poskytoval dostatek podnětů atd. 

  Vyvoďte závěry: 

 Postupoval/a byste při výběru filmu/filmové ukázky 

jinak? - Jak?

 Zvolil/a  byste  jiný  filmový  výukový  materiál?  - 

Proč?

Při  volbě  vhodného  filmového výukového  materiálu  musíme  mít  také  na  mysli 

skutečnost, že nabídka, kterou máme při výběru k dispozici, je, jak již bylo dříve 

řečeno,  velice  bohatá.  Proto se  nemusíme  omezovat  pouze  např.  na  celovečerní 
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filmy, ale můžeme do našeho výběru zahrnout i jiné filmové formáty. Představit si, 

jak je škála filmových formátů rozmanitá, nám umožní tabulka ze článku: „Film-

based  Language  Learning“  od  Engelberta  Thalera  (2007,  11).  Ten  rozděluje 

v tabulce  filmové  formáty  podle  délky  trvání  do  tří  skupin  na  krátké,  střední  a 

dlouhé. 

Tabulka č. 8 – Délka formátu (THALER, 2007, 11), (Překlad: autorka)

Délka formátu Příklady formátů
krátká

(1-5 minut)

videoklipy, krátké scénky, televizní zprávy, projevy, 

předpovědi počasí, televizní reklamy, rozhovory
střední

(20-45 minut)

seriály, sitcom, mýdlové opery, talk shows, hry,  dokumenty, 

vzdělávací filmy 
dlouhá

(90+minut)

celovečerní film, živé přenosy národních událostí, sportovní 

přenosy

4.2.Způsob prezentace filmu

Filmový výukový materiál můžeme ve výuce prezentovat různými způsoby. Krátký 

filmový formát sice pouze jedním, ale pro střední a dlouhé filmové formáty máme 

podle Engelberta Thalera (2007, 11) k dispozici čtyři způsoby. Jedná se o:

a) prezentaci v bloku = promítnutí celého filmu bez přerušení

b) prezentaci v intervalech = rozdělení filmu na sekvence (15 minut), postupné 

sledování filmu ve více vyučovacích hodinách

c) prezentaci „sendvič“ = shlédnutí vybraných sekvencí, přeskočení ostatních 

scén, vynechané části jsou vyjádřeny slovem/textem

d) prezentaci  úryvku/úryvků  =  shlédnutí  a  zpracování  jen  jednoho  úryvku 

filmu (např. počáteční scény)

Každý  ze  čtyř  výše  zmíněných  způsobů  prezentace  se  vyznačuje  svými 

specifickými  přednostmi  a  nedostatky.  Nelze  tedy  jednoznačně  říci,  jaký  typ 

prezentace  ve  výuce  upřednostnit.  Engelbert  Thaler  (2007,  11)  preferuje  jejich 

45



obměnu, aby výuka byla rozmanitá a nedocházelo k jednotvárnosti. Výběr způsobu 

prezentace  by se měl podle něj řídit:

a) použitým filmovým výukovým materiálem.

b) délkou trvání vyučovací hodiny, kterou může učitel práci věnovat.

c) cíli, o nějž učitel usiluje.

d) postojem žáků k učivu.

Přehled o výhodách a nevýhodách všech čtyř výše zmíněných způsobů prezentace 

získáte po přečtení následující tabulky.

Tabulka č. 9 – Způsob prezentace – výhody/nevýhody (THALER, 2007, 11), 

(Překlad: autorka)

Způsob 

prezentace 

Výhody Nevýhody

Prezentace 

v bloku

 přirozené shlédnutí filmu

 blízké  k mimoškolní 

skutečnosti

 napětí, ztotožnění se

 málo  náročné  na  čas  a  na 

přípravu

 pasivní konzum

 chybí didaktické 

zpracování

 žáci se toho málo naučí = 

malá efektivita

 pouze za odměnu / zřídka
Prezentace 

v intervalech

 možnost didaktického 

zpracování

 cvičení před, během a po 

shlédnutí filmu

 shlédnutí celého filmu

 rozkouskování celého 

filmu

 ztráta napětí

 časově velmi náročné (6-

10 vyučovacích hodin)

 nepřirozené shlédnutí 

filmu
Prezentace 

„sendvič“

 didaktické zpracování (fáze 

před, při a po shlédnutí)

 méně časově náročné, než 

při prezentaci v intervalech

 vynechání nedůležitých 

 rozdrobení filmu

 problémy porozumět 

filmu kvůli neúplnosti

 vyšší časová náročnost, 

než při prezentaci jednoho 
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scén nebo více úryvků
Prezentace 

úryvku/úryvků

 zaměření se na jednu 

podstatnou sekvenci / 

úryvek z filmu (klíčová 

scéna se zřetelem na učební 

plán)

 oddělení jedné scény

 zanedbání důležitých 

filmových aspektů

 snížení zábavnosti filmu

4.3.Typologie cvičení při práci s filmovým výukovým 

materiálem

Jelikož má učitel v současné době možnost sáhnout pouze po omezeném množství 

již zdidaktizovaného filmového výukového materiálu a i  ten lze jen zřídka beze 

změny  ve  výuce  použít,  stává  se  ve  většině  případů,  že  je  učitel  při  přípravě 

„filmové“ hodiny odkázán pouze sám na sebe a musí si didaktizaci filmu připravit 

sám. Časem se ale může stát, že budou všechny nápady, jak s filmovým výukovým 

materiálem pracovat, vyčerpány. z tohoto důvodu lze v této kapitole najít typologii 

cvičení, kterou se učitelé mohou nechat inspirovat, jak filmový výukový materiál ve 

výuce cizím jazykům smysluplně a hlavně efektivně použít, aby žáky motivoval 

k aktivnímu zapojení se do výuky.

Typologie cvičení k filmovému výukovému materiálu  je rozdělena do čtyř  částí. 

První tři části podle toho, zda úlohy používáme před, během a nebo po shlédnutí 

filmu/filmové ukázky.

Ani  jednu  z těchto  fází  by  učitel  při  didaktizaci  filmu/filmové  ukázky  neměl 

opomenout,  neboť  každá  z nich  má  své  opodstatnění.  Úlohy  před  shlédnutím 

filmové ukázky mají za úkol žáky seznámit s názvem filmu, hlavními postavami, 

aktivizovat  známou slovní  zásobu k tématu  filmu a  nenásilným způsobem žáky 

připravit na to,  že se bude pracovat ve vyučovací  hodině s filmovým výukovým 

materiálem. z tohoto důvodu se doporučuje začít popisem fotek, krátkým dialogem 

z filmu nebo pracovat s názvem filmu. Fáze během filmu je rovněž velice důležitá, 
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neboť znemožňuje žákům vklouznout při prezentaci do role pasivního diváka. Žák 

se  musí  soustředit  na  vyřešení  úlohy,  a  to  mu  během  prezentace  zabrání  být 

pasivním.  Shlédnutí  filmového  výukového  materiálu  je  značným  podnětem  a 

impulsem,  proto  lze  nejvíce  cvičení  nalézt  ve  třetí  části,  která  se  týká  fáze  po 

shlédnutí  filmu.  Jedná se  jednak o cvičení  týkající  se porozumění obsahu (např. 

multiple choice, shrnutí obsahu vlastními slovy), tak převážně o cvičení rozvíjející 

kreativitu žáků (např. napsat kritiku, dopis oblíbené postavě, pokračování atd.).

U  každého  navrhovaného  cvičení  je  zaznamenán  jeho  název  a  stručný  popis 

aktivity. Pro lepší přehled je u všech cvičení zapsána také řečová dovednost, kterou 

daná úloha rozvíjí.  Při  bližším zkoumání těchto dovedností  zjistíme,  že filmový 

výukový materiál slouží, jak již bylo dříve řečeno, především jako podnět k rozvoji 

produktivních dovedností. 

Poslední část typologie obsahuje cvičení, která se nedala do předchozích tří částí 

zařadit, neboť se jedná o úlohy dlouhodobějšího charakteru.

4.3.1.Cvičení před shlédnutím filmu/filmové ukázky

Tabulka č. 10 – Cvičení před shlédnutím filmu/filmové ukázky7

Název Popis Dovednost
Asociogram Před shlédnutím filmu žáci (Ž) zaznamenávají 

své asociace např. k názvu, tématu filmu.

Mluvení

Klobouk s otázkami Před  shlédnutím  filmu  si  každý  Ž  vytáhne 

z klobouku  otázku,  na  kterou  po  prezentaci 

filmu musí odpovědět.

Poslech / 

Mluvení

Název filmu Ž  podle  názvu  odhadují,  co  by  mohlo  být 

obsahem filmu

Mluvení

Hlavní postavy Ž popisují hlavní postavy, se kterými se pak ve 

filmu setkají

Mluvení

Jak bude vypadat Na  základě  DVD  –  obálky/filmového Mluvení

7 Porovnej: THALER, 2007, 12-13
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začátek? plakátu/reklamní  fotky  žáci  vymýšlejí 

počáteční scénu filmu.
Literární adaptace Ž  vymýšlejí  podle  četby  literárního  textu 

storyboard/filmový  scénář  a  porovnávají  ho 

pak s filmem.

Psaní

„Slepý“ poslech Zvuk  zapnutý/obraz  vypnutý:  Ž  zhotovují 

podle  toho,  co  právě  slyšeli,  seznam osob  a 

předmětů, které ve filmu očekávají.

Poslech / 

Psaní

Film v originálním 

znění s titulky v  

mateřském jazyce

Ž  zhotovují  k jedné  scéně  (originální  znění) 

dabing  v mateřském jazyce  a  porovnávají  ho 

s titulky rovněž v mateřském jazyce.

Psaní

Soundtrack prozradí 

hodně o filmu

Ž spekulují po poslechu soundtracku o obsahu 

filmu.

Mluvení

„Zmrazený“ záběr 

prozradí děj

Na základě obrázku z filmu Ž vymýšlejí scénář 

k filmu (scénce).

Psaní

Porozumění naruby Ž odpovídají před shlédnutím scény na otázky 

týkající se porozumění a po shlédnutí scény je 

porovnávají.

Mluvení

Fotoromán Ž dostanou fotky z filmu ve formě fotorománu. 

Vymýšlejí  dialogy  mezi  postavami  a  poté  je 

srovnávají s filmem.

Porozumění 

slyšenému 

a viděnému 

/

Psaní / 

Mluvení

4.3.2.Cvičení během shlédnutí filmu/filmové ukázky

Tabulka č. 11 – Cvičení během shlédnutí filmu/filmové ukázky8

Název Popis Dovednost
Doplnění mezer Ž musí po shlédnutí  scény zaplnit  mezery v  Poslech

8 Porovnej: THALER, 2007, 12-13
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v dialogu shlédnuté 

scény

přepsaném dialogu scény, kterou právě slyšeli 

a viděli.
Tiché titulky Ž sledují obraz s titulky beze zvuku. Rozdělí si 

role  osob,  které  ve  scéně  vystupují,  a  čtou 

během  promítané  scény  originální  titulky 

k filmu  a  nakonec  vše  porovnávají 

s originálním zněním.

Čtení

Detektor lži Učitel vyhotoví (písemně) úmyslně s chybami 

stručný  obsah.  Ž  si  udělají  do  obsahu 

poznámku nebo se přihlásí nahlas vyslovením 

slova LEŽ, jakmile rozpoznají chybu, a tu pak 

opraví. 

Čtení / 

Poslech

Popisování 

„zmrazených“ 

záběrů

Stopnutí  obrazu  (pomocí  tlačítka:  pauza)  - 

žák/yně  popisuje  ústně/písemně  osoby, 

předměty a  vztahy mezi nimi.

Mluvení

Film beze zvuku Zvuk vypnutý/obraz zapnutý: Ž se snaží podle 

děje a místa, kde se scéna odehrává, uhodnout 

dialogy mezi postavami.

Mluvení

Oddělené kanály 

(zvuk x obraz)

Jedna  skupina  vidí  obraz  scény,  ale  neslyší 

zvuk (diváci); druhá skupina slyší zvuk, nevidí 

ale  obraz  (posluchači).  v rozhovoru  ve 

dvojicích (vždy jeden divák a jeden posluchač) 

se  Ž  snaží  získat  co  nejvíce  informací 

k danému filmovému úryvku.

Porozumění 

viděnému a 

slyšenému

Typické výrazy Ž zaznamenávají  typické  výrazy jednotlivých 

postav. 

Poslech

Správné pořadí scén Ž dostanou obrázky scén z filmu a dávají je do 

správného  pořadí.  Po  shlédnutí  převypráví 

podle nich příběh filmu/ukázky z filmu.

Mluvení

4.3.3.Cvičení po shlédnutí filmu/filmové ukázky
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Tabulka č. 12 – Cvičení po shlédnutí filmu/filmové ukázky9

Název Popis Dovednost
Otázky týkající se 

porozumění obsahu

Ústní nebo písemné otázky k obsahu zkoumají, 

zda Ž porozuměl tomu, co viděl.

Mluvení /

Psaní
Film s dabingem 

v mateřském jazyce 

a originální titulky 

k filmu

Ž  srovnávají  po  shlédnutí  scény  dabing 

v mateřském  jazyce  s titulky  v originálním 

znění.

Čtení

Pravda/Lež Porozumění  shlédnuté  scéně  je  přezkoušeno 

formou  otázek,  na  které  žáci  odpovídají 

Ano/Ne.

Poslech

Kdo co řekl? Při tomto přiřazovacím cvičení Ž musí spojit 

výroky osob s odpovídající postavou z filmu.

Poslech

Otázky pro režiséra Po  shlédnutí  ukázky  z filmu  Ž  vymýšlejí 

otázky pro režiséra. Během druhého promítání 

úryvku  s režisérovým  komentářem  (DVD) 

hledají odpovídající odpovědi na své otázky.

Psaní / 

Poslech

Dokončení/uzavření 

otevřeného konce

Ž  sepíší  otázky  k filmu,  které  zůstaly 

nezodpovězeny.  Poté  je  položí  spolužákovi, 

který  je  musí  zodpovědět.  (Otázky je  možné 

nahrát i na diktafon.)

Mluvení

Nejoblíbenější 

herec/herečka

Ž  píší  jimi  vybranému  herci/herečce  dopis 

o svých dojmech z filmu.

Psaní

Debata o sporných 

otázkách

Filmový  úryvek  s kontroverzním  tématem 

může být základem (pobídkou,  podnětem) pro 

debatu.

Mluvení

Domino Ž napíše na tabuli jedno klíčové slovo k filmu 

a  ostatní  přidávají  další  slova  podobně  jako 

v dominu.  (Tzn.  Pokud  první  slovo  končí 

písmenem  D,  další  slovo  tímto  písmenem 

začíná. Jedná se o obdobu naší slovní kopané.)

Mluvení

Závěrečná slova Při „zmrazeném“ obrázku poslední scény smí 

každý žák pronést závěrečná slova hrdiny.

Mluvení

9 Porovnej: THALER, 2007, 12-13
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Filmová kritika / 

Reklamní text

Ž  napíší  svou  vlastní  filmovou  kritiku  nebo 

reklamní  text  a  zveřejní  své  výtvory  na 

internetu.

Psaní

Zpřeházené úryvky Ž shlédnou více úryvků filmu ve špatném po 

sobě jdoucím pořadí. Jejich úkolem je seřadit 

úryvky chronologicky a odůvodnit svou volbu.

Porozumění 

viděnému/

Mluvení
Porovnávání Ž srovnávají:  literární  předlohu & film podle 

literární předlohy, originál & nové zpracování 

filmu, dvě různé kritiky k jednomu filmu.

Čtení

„Obměna 

základních 

stavebních kamenů“

Ž  se  vypořádávají  s hypotetickými  otázkami: 

Co  by  se  stalo,  kdyby  ve  filmu  vystupovaly 

jiné postavy/kdyby se film odehrával  v jiném 

čase/kdyby se film odehrával na jiném místě.

Mluvení / 

Psaní

Má oblíbená scéna Ž  písemně  popisují  svou  oblíbenou  scénu 

z filmu: dojem, prostředí, scénu, osoby, děj.

Psaní

Klady – zápory - 

hodnocení

Ž napíší záporné dojmy na levou a kladné na 

pravou stranu tabule; společně diskutují, jak by 

film ohodnotili.

Mluvení

Tisková konference Po  shlédnutí  filmu  žáci  simulují  tiskovou 

konferenci s herci a novinovými a televizními 

reportéry.  Každý  ze  Ž  hraje  předem 

stanovenou roli.

Mluvení

Kdo je expert? Ž  ve  dvou  skupinách  vymýšlejí  kvizové 

otázky, které si pak navzájem vymění a odpoví 

na ně.

Mluvení

Brainstorming, 

třídění, diskuse

Po shlédnutí filmu Ž vyslovují své myšlenky a 

postřehy k filmu. Jeden ze Ž vše zaznamenává 

na  tabuli.  Myšlenky  jsou  poté  tříděny  do 

různých skupin a podskupin a vede se o nich 

diskuse. 

Mluvení

Hrací kostka Ž  házejí  kostkou,  podle  čísla,  které  hodí,  je 

vypracovávána  jedna  ze  šesti  úloh.  (shrnutí 

Mluvení / 

Psaní
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děje,  popis,  citace,  imitace,  pantomima, 

kreslení)
Příběh v příběhu Ve dvojicích Ž vymýšlejí (písemně nebo ústně) 

životopis jedné z vedlejších postav.

Mluvení / 

Psaní
Hod hrací kostkou Velká  kostka  se  šesti  obecnými  začátky  vět 

místo čísel (Líbilo se mi …,  Nelíbilo se mi …, 

Nerozuměl/a  jsem  …,  Překvapilo  mně  …, 

Nejlepší na tom bylo …,  Nejzvláštnější na to 

bylo … ) slouží jako impuls/podnět k mluvení.

Mluvení

Příliš rychle? Učitel  pustí  film  Ž  zrychleně.  Ž  se  poté 

pokouší o synopsi nebo rekonstrukci děje.

Mluvení

Co je mezi řádky? Ž diskutují  o skrytém významu textu filmové 

scény.

Mluvení

Co se stalo 

předtím/poté?

Ž  se  po  shlédnutí  úryvku  z filmu  snaží 

vymyslet, co úryvku předcházelo a co naopak 

následovalo.

Mluvení / 

Psaní

Vcítění se do 

postavy

Učitel  přidělí  skupinám osobu z filmu, z jejíž 

perspektivy  bude  skupina  později  popisovat 

úryvek filmu.

Mluvení / 

Psaní

Divadlo Ž sehrávají shlédnutou scénu filmu. Mluvení
Transformace Přepisování dialogů v povídku a naopak. Psaní
Název filmu Ž vymýšlejí (nový) název filmu. Mluvení / 

Psaní

4.3.4.Jiná cvičení k filmu/filmové ukázce

Tabulka č. 13 – Jiná cvičení k filmu/filmové ukázce10

Název Popis
Filmový projekt Ve  skupinách  Ž  pracují  na  tzv.  filmovém projektu,  např. 

zpracování a úprava filmu, program, časopis o filmu, trailer, 

scénář. Poté je scéna natočena.
Filmový „čtenářský“ Ž  si  vedou  deník,  do  kterého  si  zaznamenávají  osobní 

10 Porovnej: THALER, 2007, 12-13
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deník reakce, názory, dojmy k filmům.
Remake Ž vymýšlejí remake známého filmu v jiném prostředí, než se 

odehrává.
Filmařské techniky Ž určují  a popisují  filmařské techniky (kamera, střih, úhel 

pohledu kamery).
Využití bonusových 

materiálů na DVD

Ž pracují s DVD bonusy (trailer, obsazeni filmu, rozhovory, 

film o filmu atd.)
Školní televize Ž natáčejí reportáže pro školní televizi.

4.3.5.Kde najít již zdidaktizovaný výukový materiál?

Jak  bylo  předesláno  výše,  vypracovaných  didaktizací  filmového  výukového 

materiálu  existuje  jen  málo.  Dokonce  ani  u cizích  jazyků,  které  se  nejenom na 

středních školách učí nejvíce (tzn. anglický a německý jazyk), není v tomto ohledu 

situace o mnoho lepší. Poslední dobou se sice začínají některé organizace filmem ve 

výuce cizích jazyků zabývat,  ale zaplnit  tuto mezeru po stávající  poptávce bude 

ještě dlouho trvat. 

Na  poli  anglického  jazyka  lze  nalézt  zpracovaná  videa  pro  výuku  např.  na 

webových  stránkách  stanice  BBC,  kde  je  možné  si  tyto  materiály  bezplatně 

stáhnout.  Nalézt  je  lze  na  tomto  odkazu: 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/.  Také  německý 

Goethe  Institut  a  Rakouský  institut  vydaly  v posledních  letech  pracovní  sešity 

k vybraným německým a rakouským filmům, které lze na středních školách sice 

použít, ale je nutné podklady ještě před použitím upravit. Počítá se totiž s tím, že se 

bude pracovat s celým filmem, což v rámci výuky na středních školách nelze při 

jedné vyučovací hodině (45 minut) zvládnout. 

Pro ruský jazyk,  na který je praktická část  této diplomové práce zaměřena, jsou 

vypracovány podle doporučení  Olgy Valentinovny Rjabové z Filologické fakulty 

Petrohradské  univerzity,  která  se  zabývá  videokurzy („Русский  язык  как 

иностранный  - аудирование“), prozatím pouze tři publikace: 

• Елена Георгиевна Гильдебрандт: „Судьбы – пособие по аудированию на 

материале кинофильмов „Ирония судьбы“, „Осенний марафон“, „Москва 
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слезам не верит“ -  ISBN 5-86547-269-0

• Елена Михайловна Демьянова: „АВК как аспект преподавания РКИ

(аудиовизуальный курс в качестве аспекта преподавания русского языка 

как иностранного)“ - ISBN 5-7310-1941-4 

(Obsahuje  materiály  a  cvičení  k filmům:  „Утомленные солнцем“,  „Вор“, 

„Кавказский пленник“.)

• Елена Михайловна Демьянова: „АВК как аспект преподавания РКИ 

(аудиовизуальный курс в качестве аспекта преподавания русского языка 

как иностранного) -  ISBN 5-7310-1941-4  

(Obsahuje materiály a cvičení k filmům: „Ирония судьбы, или С легким 

паром!“, „Зеркало“.)

První  z uvedeným  publikací  je  určena  pro  žáky  úrovně  C1,  tedy  pro  velmi 

pokročilé. Obsahuje řadu cvičení pro práci se slovní zásobou a jazykem, přepisy 

scénářů  filmových ukázek  a  klíč  ke  cvičením.  Její  součástí  je  také  videokazeta 

s nastříhanými  ukázkami  z použitých  filmů,  což  je  pro  výuku  velice  praktické. 

Počítá se ale s prezentací celého filmu v intervalech, což je časově velice náročné. 

Sama autorka v předmluvě k této publikace uvádí, že práce se všemi obsaženými 

materiály by měla vyplnit 32-34 vyučovacích hodin. z uvedeného je patrné, že je 

vhodné pracovat s touto příručkou spíše v seminářích praktického jazyka např. na 

vysokých školách nebo ve volitelných předmětech, v kurzech pro pokročilé apod..

Zbylé  dvě  publikace  jsou  určeny  pro  studenty  úrovně  B1.  v první  části  obou 

publikací  se nachází  plán a obsah kurzu a ve druhé jsou metodicky zpracované 

plány  vyučovacích  hodin  pro  výše  uvedené  filmy.  Každá  didaktizace  obsahuje 

informace o filmu, komentář k jeho obsahu, gramatická a lexikální cvičení, úplný 

přepis zvukového záznamu a otázky k jeho porozumění.
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5. Vyhodnocení dotazníku pro učitele cizích jazyků  

Výzkum byl proveden na středních školách v rámci celé České republiky. Původně 

byly do výzkumu zařazeny pouze učitelé ruského jazyka, ale vzhledem k tomu, že 

ruský jazyk se  v současné době učí  na středních školách zřídka a  že návratnost 

dotazníků  nebyla  vysoká,  byl  výzkum  rozšířen  na  učitele  všech  cizích  jazyků. 

Celkem bylo e-mailem odesláno 200 dotazníků, z tohoto množství se jich vrátilo 

vyplněných 33. Návratnost dotazníků činí tedy 16,5%.

Výzkum je zaměřen na ověření několika hypotéz, týkajících se využití filmového 

výukového  materiálu  ve  výuce  cizích  jazyků  na  středních  školách  v České 

republice.  Cílem  bylo  potvrzení  nebo  vyvrácení  stanovených  hypotéz  a  rovněž 

průzkum,  zda  učitelé  ve  svých  hodinách  filmový  výukový  materiál  používají  a 

případně o jaký výukový materiál  se  jedná,  jaké  s ním mají  zkušenosti  a  jakým 

způsobem s ním pracují. 

Vstupní hypotézy byly následující: 

 Učitelé  na  středních  školách  používají  nezdidaktizovaný  filmový  výukový 

materiál.

 Prezentují celý film, se kterým již více nepracují.

 Filmový výukový materiál  zařazují  do výuky zřídka a  převážně v hodinách 

před prázdninami nebo před koncem školního roku, kdy se žáci již na výuku 

nesoustředí. 

Z  časových a  finančních  důvodů byla  zvolena metoda  dotazování  elektronickou 

poštou, přičemž byla také brána v úvahu rychlejší komunikace s učiteli a možnost 

obdržet dotazníky z více měst celé České republiky. Nízkou návratnost dotazníků 

mohla způsobit zvolená elektronická forma komunikace s učiteli,  neboť je velice 

neosobní a rovněž nemůže zaručit slíbenou anonymitu dotazníku. Dalším důvodem 

může  být   časová  tíseň  učitelů,  nedostatečné  zkušeností  s filmovým  výukovým 

materiálem ve výuce nebo nezájem o toto téma. 
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Data  byla  sbírána  formou  dotazníku  (viz.  příloha  č.  1),  který  obsahoval  20 

otevřených,  polootevřených a  nebo uzavřených otázek.  Na konci  dotazníku byla 

dotazovaným dána také možnost se k problematice podrobněji vyjádřit. Dotazníky 

byly vyhodnoceny pomocí programu Microsoft Excel.

S  ohledem  na  malé  množství  získaných  dotazníků  nelze  sice  považovat  tento 

výzkum za objektivní, ale přesto umožňuje nahlédnout do středních škol v České 

republice a zjistit,  zda a jakým způsobem se filmový výukový materiál  využívá 

v praxi.

     
Skupinu dotazovaných tvoří 33 vyučujících, z toho 15% mužů a 85% žen. Nejvíce 

zastoupená je mezi nimi věková skupina 50 let a více. Věkové rozvrstvení všech 

dotazovaných lze vyčíst z grafu číslo 1. 

Graf č. 1 – Věk učitelů

Věk učitelů

8

9

5

11

0 2 4 6 8 10 12

do 29 let

30-39 let

40-49

50 a vice

Tři čtvrtiny dotazovaných učitelů vyučují na gymnáziu, jedna čtvrtina na středních 

odborných  školách.  z vyšších  odborných  škol  a  jiných  typů  středních  škol  se 

nepodařilo získat žádný vyplněný dotazník. Na tomto faktu se ale podílí skutečnost, 

že  většina  odeslaných  dotazníků  byla  adresována  právě  na  gymnázia..  Jelikož 

všichni dotazovaní vyučují na čtyřletých gymnáziích a nebo středních odborných 

školách, odpovídá tomu také věk jejich žáků: 15-19 let.

Nejvíce  dotazovaných  učitelů  odpovědělo  ze  škol  hlavního  města  Prahy  (52%). 

Přibližně polovina vyplněných dotazníků dorazila z ostatních měst České republiky 
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(48%). 

Mezi dotazovanými jsou nejčastěji zastoupeni učitelé aprobace německého jazyka, 

následují angličtináři, poté vyučující ruského jazyka a zbytek tvoří učitelé jiných 

cizích jazyků. Podrobnější přehled je možné získat v grafu č. 2. Vzhledem k tomu, 

že někteří učitelé vyučují jazyky dva, byly započítány do grafu obě jejich aprobace. 

Graf tedy zobrazuje množství cizích jazyků, které jsou dotazníkem pokryty.

Graf č. 2 – Aprobace
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Na otázku,  jak  často  učitelé  s filmovým výukovým materiálem ve  výuce  cizích 

jazyků  pracují,  bylo  zjištěno,  že  většina  (40%)  zařazuje  film  do  výuky  4x  ve 

školním roce, 24% učitelů pracuje s filmy 2x ročně a stejný počet (12%) získaly 

odpovědi: 1x měsíčně, 1x ročně a 3-4x v pololetí. Viz. graf č. 3.

Graf č. 3 – Jak často pracují učitelé s filmy?

S filmy pracuji při výuce cizích jazyků:
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12%
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Dotazovaní učitelé používají ve výuce nejčastěji hrané filmy, filmy podle literárních 

předloh, dokumentární filmy a výukové materiály. Kromě toho využívají ale i jiné 

druhy filmového materiálu, jejichž přehled zobrazuje graf č. 4. Mezi respondenty 

uváděné  výukové  materiály  patří:  video  k učebnicím,  zeměpisné  programy 

o anglicky mluvících zemích, různé videokurzy (AJ: Velká Británie, Londýn, NJ: 

Alles Gute, Einblicke, Hallo in Berlin, Landeskunde, FJ: Sur le Vif, Cinéma de la 

vie, materiály z Francouzského institutu).

Graf č. 4 – Nejčastěji používané druhy filmů ve výuce 

Jestliže máte zkušenosti s fimy při výuce, které druhy filmu 
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Prováděný výzkum také ukázal, že 75% respondentů pracuje s celým filmem, 10% 

s více filmovými ukázkami a 15% prezentuje žákům pouze jeden úryvek z filmu. 

Bohužel ani jeden z respondentů neodpověděl na otázku týkající se délky použitých 

filmových ukázek. Viz graf č. 5.
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Graf č. 5 – Typ prezentace filmu
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Devátá  otázka  se  týkala  toho,  v jakém  jazyce  je  filmový  výukový  materiál 

prezentován a zda učitelé využívají pro lepší porozumění filmů/filmových ukázek 

titulky.  Výsledky  dotazníku  dokládají,  že  34%  dotázaných  pouští  žákům  film 

v cílovém  jazyce  bez  titulků,  přibližně  stejný  počet  (kolem  30%)  využívá  buď 

titulků  v mateřském  a  nebo  cílovém  jazyce  a  9%  prezentuje  filmy  v jazyce 

mateřském.  Poslední  z variant  přispívá  k zlepšení  cizího  jazyka  samozřejmě 

nejméně.  Viz graf č. 6.

Graf č. 6 – Film v originálním znění nebo titulky
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Filmový výukový materiál bývá do výuky zařazován nejčastěji  v průběhu celého 

školního roku. Před prázdninami pracuje s filmovým výukovým materiálem 24% a 

před koncem školního roku 17%. Pouze 2% dotazovaných zařazují  film také na 

začátek školního roku. Viz graf č. 7.

60



Graf č. 7 – Zařazení filmu do výuky
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U  43%  dotazovaných  prezentace  filmu  zaplní  celou  vyučovací  hodinu,  25% 

dotazovaných umisťuje  filmový výukový materiál  na  začátek vyučovací  hodiny, 

přibližně stejný počet (20%) respondentů prezentuje film na konci a 12% uprostřed 

vyučovací hodiny.

Graf č. 8 – v jaké fázi hodiny probíhá prezentace

Film zařazuji při vyučování:
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Vyučující byli  také dotazováni, podle jakých kritérií je vybírán filmový výukový 

materiál,  se kterým ve vyučování  pracují.  Nejčastější  odpovědi se týkaly tématu 

filmu,  obtížnosti  jazyka  filmového  výukové  materiálu  a  zájmu  žáků.  Pro 

respondenty je také důležité, aby téma filmu souviselo s právě probíranou látkou. 

Hned za tímto výčtem se umístila odpověď: „Podle dostupnosti materiálů“. Většina 

dotazovaných  si  totiž  stěžuje  na  malý  výběr,  který  ve  škole  mají,  nebo  na 
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nedostatečné množství zpracovaného filmového výukového materiálu. Co všechno 

považují respondenti při výběru za důležité, je zaznamenáno v grafu č. 9.

Graf č. 9 – Kritéria výběru filmu
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Výzkumem  bylo  rovněž  zjištěno,  že  67%  dotazovaných  s prezentovaným 

výukovým  materiálem  dále  ve  výuce  pracuje.  33%  naopak  zůstane  pouze 

u shlédnutí. Odůvodňují to argumentem, že ve výuce již čas na zpracování filmu 

nezbývá.  Graf  č.  10  představuje  aktivity,  jak  dotazovaní  s filmovým výukovým 

materiálem  ve  výuce  cizích  jazyků  dále  pracují.  Na  prvním  místě  se  umístila 

diskuse o ději po shlédnutí filmu, dále následuje rozbor a práce se slovní zásobou. 

Někteří vyučující využívají taktéž již zpracovaných materiálů, kterých je ale, jak již 

bylo řečeno, nedostatek, a proto si čtyři z dotazovaných učitelů připravují pracovní 

listy k filmu sami. Jak ale všichni sborově dodávají, jejich příprava je velice časově 

náročná.
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Graf č. 10 – Formy práce s filmem
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Z grafu č. 10  vyplývá, že většina aktivit je soustředěna do fáze po shlédnutí filmu. 

Aktivity  k fázím před a  během shlédnutí  jsou zastoupeny minimálně.  s tím také 

souvisí  další  nevýhoda využití  filmu při  výuce cizích jazyků,  kterou dotazovaní 

učitelé uvádějí kromě časové náročnosti nejčastěji. Jedná se o pasivitu žáků a o to, 

že se žáci při prezentaci nesoustředí a nebo jejich pozornost časem klesá. Tento fakt 

může souviset jednak s tím, že učitelé zcela opomíjejí práci se žáky také ve fázi 

před a během shlédnutí ukázky a že 75% dotazovaných prezentuje žákům film. Žáci 

také  nejsou  zvyklí  s filmem efektivně  pracovat,  neboť jim je  učitelé  ve  většině 

případů  pouštějí  tzv.  „za  odměnu“.  Jak  píše  jedna  z dotazovaných  učitelek 

v dotazníku: „Žáci filmovou hodinu berou jako hodinu, kde se nebude nic dělat.“ 

Výčet všech zjištěných nevýhod filmového výukového materiálu dokládá graf č. 11.
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Graf č. 11 – Nevýhody filmu při výuce cizích jazyků
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Respondenti byli také dotazováni na výhody, které při práci s filmovým výukovým 

materiálem  spatřují.  Jejich  výčet  je  znázorněn  v grafu  č.  12.  Na  filmovém 

výukovém  materiálu  si  učitelé  cení  nejvíce  možnosti  slyšet  hovorovou  řeč 

v reálných  situacích  a  audiovizuální  kombinace.  Spatřují  ve  filmu  také  zdroj 

zajímavé slovní zásoby a reálií. Na filmovém výukovém materiálu dále oceňují, že 

žáky dokáže motivovat a že je pro ně přitažlivý.
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Graf č. 12 – Výhody filmu při výuce cizích jazyků
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Kromě  dvou  respondentů  všichni  hodnotí  zkušenosti  s filmovým  výukovým 

materiálem  pozitivně.  Také  reakce  žáků  jsou  kladné.  Dokazují  to  názory 

dotazovaných: 

 „Studenty filmy baví. Často rozlišují angličtinu, kterou se učí ve škole, a  

angličtinu, kterou poslouchají v písničkách a filmech. Tu „školní“ jakoby 

nebrali vážně, ale ve filmech je jazyk zajímá.“

 „Těší mě zájem studentů, jejich aktivita, nemám problémy s jejich motivací  

k práci, ráda se nechám inspirovat i jejich nápady na další práci s filmem.“ 

 „Film představuje lepší náplň hodiny než gramatická problematika, některá  

témata žáky zajímají, jsou potěšeni, když zjišťují, že rozumí souvislostem.“ 

 Jedna z dotazovaných se ale bohužel setkala i s negativním názorem rodičů 

žáků, se kterými ve vyučování s filmem pracovala. Dostala anonymní dopis 

rodičů, kteří si stěžovali, že „pouštění filmů je moje pohodlnost, že si sednu 

a  nemusím  nic  dělat  a  oni  se  tím  nic  nenaučí.  Reakce  studentů  jsou  
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pozitivní, po anonymu jsem se s filmy trochu stáhla, ale studenti sami přišli  

s tím, abych v tom pokračovala.“

Vedení  školy  respondenty  v práci  s filmovým  výukovým  materiálem  podporuje 

nebo do výuky nezasahuje. To, že jsou učitelé vedením školy při práci s filmovým 

výukovým materiálem podporováni, dokládá i fakt, že 81% dotazovaných uvádí, že 

na školách mají dostatečné technické zázemí. Někteří dokonce uvádějí, že mají na 

škole filmotéku, filmový klub a že mají možnost koupě nových DVD. Zbylých 19% 

respondentů  by  si  naopak  přálo  mít  na  školách  k dispozici  větší  výběr  filmů a 

techniky.

45% respondentů se domnívá, že má pro výuku s filmovým výukovým materiálem 

dostatek  odborných znalostí,  zároveň ale dodávají,  že jsou v tomto oboru pouze 

samouky. Jen tři dotazovaní se zúčastnili semináře na toto téma. Zbytek, čili 54,5% 

si  nejsou  jistí  svojí  kompetencí  nebo  přiznávají,  že  dostatečné  znalosti  nemají. 

z tohoto  počtu  dotazovaných tři  vyučující  uvedli,  že je  pro ně problémem spíše 

technika, která je pro tuto formu práce nutná, neboť ji neumějí dostatečně ovládat.

Dozvědět  se  více  o využití  filmu  při  výuce  cizích  jazyků  by  se  chtělo  formou 

prakticky zaměřeného semináře nebo formou publikace 61% dotazovaných učitelů. 

Většina z nich ale o tom, že by se nějaký seminář na toto téma konal, neví.  Naopak 

31% uvádí, že více informací nepotřebují nebo nechtějí. Tito vyučující buď nemají 

na semináře čas, nebo již podobný seminář navštívili. Dva respondenti argumentují 

také tím, že 

 „při  výuce na to stejně není  čas,  jedná se o doplňkovou aktivitu,  nikoliv  

o metodu, která by se mohla přínosně aplikovat v průběhu vyučování.“ 

 „tradiční metody považuji za efektivnější.“

Z výsledků  výzkumu vyplývá,  že  se  vstupní  hypotézy,  kromě  jedné,  potvrdily. 

Učitelé středních škol jsou si sice dobře vědomi, že práce s filmovým výukovým 

materiálem  nezačíná  a  ani  nekončí  pouhou  prezentací,  že  je  potřeba 

s filmem/filmovou  ukázkou  dále  pracovat,  ale  ve  většině  případů  se  tím neřídí. 
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Prezentace  filmu/filmové  ukázky je  sice  zakončena  např.  diskusí  k tématu  nebo 

rozborem slovní zásoby, ale fázi před a během prezentace zcela vynechávají. Taktéž 

ve většině případů používají nezdidaktizovaný výukový materiál,  argumentují ale 

tím, že zpracovaného materiálu je nedostatek a pokud vytvářejí pracovní listy sami, 

je příprava hodiny velice časově náročná. Další příčinou tohoto počínání je, že 75% 

dotazovaných pouští žákům film celý, což má za následek, že již nezbývá na další 

aktivity s filmovým výukovým materiálem během výuky čas.  Poslední z hypotéz, 

že  filmový  výukový  materiál  bývá  zařazován  do  výuky  zřídka  a  převážně 

v hodinách před prázdninami nebo před koncem školního roku, kdy se žáci již na 

výuku nesoustředí, se potvrdila jen z části. 50% dotazovaných sice uvádí, že pracuje 

s filmem  během  celého  školního  roku,  ale  22%  respondentů  zařazuje  filmový 

materiál do výuky před prázdninami a 15% před koncem školního roku. Když tyto 

údaje sečteme, zjistíme, že 37% vyučujících volí filmový výukový materiál právě 

v takové fázi školního roku, kdy, jak jedna z respondentek uvedla, „jsou žáci již 

myšlenkami někde jinde a nic jiného se s nimi stejně dělat nedá.“ Tento fakt brání 

samozřejmě tomu, aby žáci  brali film v potaz jako efektivní výukový materiál.

Alarmujícím zjištěním je také to, že 61% dotazovaných učitelů by si přála získat 

více informací  o formě práce s filmovým výukovým materiálem,  ale nevědí  kde 

informace získat.  Praktické semináře nebo publikace,  které by se tomuto tématu 

věnovaly, stejně tak jako zdidaktizované, zpracované filmové výukové materiály, 

chybějí.  
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6. Praktické příklady práce s     filmem při vyučování  

Na následujících stranách se pokusím představit,  jak by mohlo vyučování cizích 

jazyků s filmovým výukovým materiálem vypadat v praxi. Pro ukázkové hodiny byl 

vybrán  autentický ruskojazyčný  filmový materiál  dostupný bez  obtíží  i  v České 

republice. Byly vypracovány čtyři didaktizace pro úrovně A1, A2, B1 a B2 podle 

Společného evropského referenčního rámce. Tyto úrovně byly zvoleny s ohledem 

na  možnou  dosaženou  úroveň  žáků  na  středních  školách.  Také  časová  dotace 

jednotlivých didaktizací je rozpracována na vyučovací hodiny, které trvají 45 minut, 

aby bylo možné tento materiál na středních školách bez problémů při výuce použít. 

Rovněž z tohoto důvodu byly zvoleny filmové úryvky trvající maximálně 10 minut, 

neboť delší úryvek se během jedné vyučovací hodiny již nestihne zpracovat. Každá 

didaktizace obsahuje, jak již bylo řečeno, odhadovanou časovou dotaci jednotlivých 

aktivit, jejich stručný popis, úlohy pro fáze před, během a po shlédnutí filmového 

úryvku, obrazový materiál k jednotlivým aktivitám, doporučenou organizační formu 

(tzn. zda má práce probíhat samostatně, ve dvojicích, ve skupinách nebo frontálně) 

a  klíč  ke  cvičením.  Snahou  těchto  didaktizací  je  ukázat  co  nejvíce  možných 

pracovních  postupů  při  práci  s filmovým  výukovým  materiálem,  a  proto  jsou 

filmové ukázky pro každou úroveň zpracovány jiným způsobem. Cílem je rozvoj 

dovednosti  poslechu  s porozuměním,  rozvoj  dovednosti  samostatného  ústního  a 

písemného vyjadřování a žáci jsou také vystaveni autentickému hovorovému jazyku 

v „reálných“ situacích.

První  didaktizace  trvá  přibližně  30  minut  a  je  určena  pro  úplné  začátečníky. 

Obsahuje  didakticky  zpracovanou,  tříminutovou  epizodu  z dětského  humorného 

filmového  týdeníku  „Ералаш“  s názvem  „Ловись  рыбка“.  Úlohy  k tomuto 

filmovému  výukovému  materiálu  jsou  záměrně  zvoleny  tak,  aby  si  žáci  ve 

„filmové“  hodině  zopakovali  základní  fráze  na  téma:  „Кто  это?“,  pokusili  se 

porozumět rodilým mluvčím a  procvičili si čtení a psaní azbuky. Tato didaktizace 

je zároveň důkazem, že filmový výukový materiál lze zařadit i do počáteční fáze 

výuky cizího jazyka.

Pro  úroveň  A2  byly  zvoleny  dva  úryvky  z animovaného  filmu  „Чебурашка  и 
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крокодил Гена“. Pro tuto didaktizaci je potřeba vyhradit  dvě vyučovací hodiny, 

neboť kromě úloh k jednotlivým filmovým ukázkám sem bylo zařazeno také tzv. 

autentické čtení, jehož cílem je nejenom seznámení s hlavní postavou filmu, nýbrž 

také žáky naučit číst autentické texty, nezaleknout se velkého množství neznámých 

slovíček a odstranit domnělou potřebu porozumět textům slovo od slova.

Úroveň B1 je zastoupena filmem „Москва слезам не верит“. Přestože byl vybrán 

pouze  10  minutový  úryvek  z tohoto  filmu,  činí  odhadovaný  čas  didaktizace  90 

minut (tzn. 2 vyučovací hodiny). Prezentace vybrané sekvence probíhá totiž celkem 

třikrát. Dvakrát shlédnou žáci vybranou sekvenci při metodě oddělení dvou kanálů 

(zvukové a  vizuální  stopy),  která  je  vhodná především pro procvičení  tzv.  páté 

dovednosti – porozumění viděnému a slyšenému a potřetí za účelem kontroly jedné 

z úloh k tomuto filmovému úryvku. Kromě toho je v této didaktizaci představena 

netradiční metoda kreativního a kooperativního psaní.

Poslední didakticky zpracovaný filmový výukový materiál představí žákům úrovně 

B2 tři úryvky z filmu „Ирония судьбы или С лёгким паром“. Časová dotace je 

odhadována na tři na sebe navazující vyučovací hodiny. v každé z nich se pracuje 

s jednou filmovou sekvencí. Hodna pozornosti je především ne příliš známá metoda 

„Lingua  puzzle“,  rozvíjející  dovednost  poslechu  s porozuměním,  a  také  práce 

s titulky, jejichž čtením žáci jednu z filmových ukázek ozvučují.

6.1.Výsledky ověřování didaktizací v praxi

Didaktizace úrovní A1, A2 a B1 byly ověřovány při práci se studenty čtyřletého 

pražského  gymnázia  Na  Zatlance.  Úroveň  B2  byla  zčásti  ověřena  se  studenty 

rusistiky třetího ročníku Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze. 

V praxi se ukázalo, že filmové úryvky použité v didaktizacích byly pro jednotlivé 

úrovně vhodně zvoleny, neboť žáci v dotaznících, které na hodinách vyplnili (viz 

Příloha  č.  2),  uvádějí,  že  neměli  velké  obtíže  filmovému  materiálu  porozumět. 

Přičítají  tento  fakt  také  tomu,  že  se  v hodině  pracovalo  se  slovní  zásobou  a 

s přepsanými  dialogy  ukázek  a  že  měli  možnost  úryvek  filmu  vidět  vícekrát. 

Někteří totiž v dotaznících uvádějí, že porozumění bylo při první prezentaci těžké, 

ale následný rozbor a řešení úloh k dané filmové ukázce jim pomohlo filmu při 

druhém  shlédnutí  porozumět.  Kromě  toho  pomohla  žákům  do  jisté  míry  také 
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vizuální opora, neboť většinu neznámých slovíček dokázali sami podle děje filmu 

odhadnout.

Také téma filmového materiálu přišlo žákům zajímavé, neboť sami od sebe, aniž by 

na to byli dotazováni, připsali do vyplněných dotazníků, že vybrané úryvky byly 

vtipné, napínavé a zábavné. To potvrzuje, že je potřeba výběru filmového úryvku 

věnovat opravdu dostatek pozornosti.

Žáky nejvíce  zaujala,  kromě samotného filmového materiálu,  cvičení  týkající  se 

přímo  práce  s filmovým  úryvkem  (např.  přiřazovaní  přepsaných  dialogů 

k obrázkům  jednotlivých  scén,  ozvučování  „němého“  filmu),  nebo  interpretace 

obrazového  materiálu  před  shlédnutím  filmové  ukázky.  z toho  vyplývá,  že  je 

opravdu potřeba při  přípravě  didaktizace  promyslet  úkoly  ke  všem fázím práce 

s filmovým výukovým materiálem. Velkou chybou by bylo didaktizaci zredukovat 

pouze na fázi po shlédnutí filmu.

Pracovat  častěji  s filmovou  ukázkou  ve  výuce  cizích  jazyků  by  chtěla  většina 

dotazovaných.  Na  otázku  „Proč?“  uvádějí  žáci  kromě  toho,  že  vyučování  bylo 

zábavné a neokoukané, následující argumenty:

 „Celkem nenásilným způsobem se obohacuje slovní zásoba, procvičuje čtení,  

porozumění, řeč...“

 „Film dává iluzi reálné situace, je dobré, že si reálnou situaci můžeme zpětně  

přehrát.“

 Skvělý zdroj,  jak se naučit rozumět mluvené, hovorové řeči.“

 „Žáci  mají  možnost  poznat  i  kulturu  a  něco  nového,  hlavně  slyší  rodilé  

mluvčí.“

 „Seznámení se s tamní kinematografií. Člověk slyší „opravdový“ rozhovor.“

 „Možnost setkat se i s jinou formou poslechu ve výuce cizího jazyka.“

 „Je to lepší, než stylizované a nereálné dialogy z učebnic.“

 „Víc si z toho zapamatuju.“

 „Není to stále to samé.“

 „Protože  zastávám  názor,  že  když  je  něco  zábavného,  člověk  se  to  naučí  
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rychleji.“

 „Protože bych se naučila lépe rozumět cizím jazykům. Poslech je důležitý a  

kombinace s filmem je úžasná.“

 „Člověk to vidí, slyší, má to děj. Slyší slova v praxi.“¨

Pouze dva studenti úrovně A1 uvedli, že by se sice chtěli věnovat filmu ve výuce 

cizího jazyka častěji, „ale až po zvládnutí alespoň nějaké gramatiky, abychom více 

rozuměli.“ „Důležitější je cvičit gramatiku a ústní projev, teprve až to zvládnem,  

bychom si měli pouštět filmy.“ 

Z výše uvedených argumentů je jasné, že žáci mají potřebu se ve výuce zabývat 

autentickými materiály,  neboť si  nejvíce  na filmovém výukovém materiálu  cení 

možnosti uslyšet rodilé mluvčí,  „originální přízvuky“ a hovorovou řeč v reálných 

situacích. Dále žáci nejčastěji uvádějí, že si obohatili slovní zásobu a měli možnost 

poznat  ruskou  kulturu  a  kinematografii.  Např.  seznámit  se  s hlavní  postavou 

animovaného filmu „Чебурашка“ bylo pro mnohé opravdovým zážitkem.

Zatímco  se  ve výše uvedených bodech dotazníky studentů gymnázia  a  studentů 

Pedagogické fakulty nelišily, bylo zajímavým zjištěním, že na otázku, zda se již ve 

výuce  cizího  jazyka  s podobnou  formou  práce  s filmovou  ukázkou  setkali, 

odpovídali obě skupiny zcela odlišně. Všichni studenti Pedagogické fakulty  uvedli, 

že ještě nikdy neměli možnost se s něčím podobným setkat,  ale většina studentů 

gymnázia  již  obdobnou výuku zažila.  Studenti  gymnázia  uvádějí,  že  v hodinách 

anglického a také německého jazyka psali kritiku k filmu, hráli scénky ze seriálu, 

dotvářeli  konec  filmu,  který  si  pak  pustili,  psali  seminární  práci  na  téma  film, 

odpovídali na otázky k příběhu a hodně o shlédnutém filmu diskutovali. To svědčí 

o tom, že se filmový výukový materiál začíná na středních školách používat. 

Studenti Pedagogické fakulty rovněž při ukázkové hodině ocenili, že se seznámili 

s novými  metodami  a  načerpali  inspiraci,  jakým  způsobem  se  dá  vést  hodina 

ruského  jazyka  s filmovým  výukovým materiálem.  Jedna  ze  studentek  dokonce 

napsala: „Utvrdilo mě to v tom, že i ve svých budoucích vyučovacích hodinách bych  

chtěla  film  využívat.“ Zároveň  si  ale  všichni  dotazovaní  Pedagogické  fakulty 

uvědomují, že příprava takovéto hodiny je časově velice náročná.
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6.2.Rady pro učitele před použitím zdidaktizovaných materiálů 

v praxi

Ze zkušeností při ověřování zdidaktizovaného výukového materiálu vyplynulo také 

několik důležitých rad, jak při hodinách postupovat a čeho se vyvarovat. Proto na 

závěr této práce uvádím několik doporučení pro učitele, kteří by měli chuť a odvahu 

použít didaktizace z této diplomové práce v praxi. 

• Před hodinou shlédněte zpracované ukázky, důkladně si didaktizaci prostudujte 

a popřípadě upravte podle potřeby.

• Pro přehrávání používejte kvalitní techniku, se kterou se dopředu seznamte. Je 

také  potřeba  počítat  s možnými  technickými  problémy,  proto  je  dobré  mít 

v záloze pro žáky připravené i jiné aktivity.

• Neprodlužujte příliš fázi před filmem, neboť žáci se samozřejmě těší nejvíce na 

filmovou ukázku, ale ani ji nevynechávejte.

• Průběžně ověřujte porozumění filmu/filmové ukázce.

• Klaďte  důraz  na  práci  s doplňkovým  materiálem  a  v žádném  případě  se 

nenechte přemluvit k prezentaci celého filmu během vyučovací hodiny. Je ale 

dobré nabídnout žákům možnost shlédnout film mimo rámec vyučování, např. 

ve filmovém klubu, který na škole zřídíte. Pokud se Vám podaří žáky natolik 

zaujmout,  že budou ochotni  trávit  s cizojazyčným filmem i  svůj  volný čas, 

bude to samozřejmě výhra.

• Vysvětlete  žákům smysl  jednotlivých aktivit.  Velice důležité je to např.  při 

autentickém čtení a nebo při „Lingua puzzle“.

• Časová  dotace  jednotlivých aktivit  je  pouze  orientační.  (Při  ověřování  byla 

délka aktivit většinou odhadnuta dobře. Ukázalo se ale, že didaktizaci filmu 

„Ирония судьбы или С легким паром“ by bylo potřeba věnovat více času.) 

Záleží ale samozřejmě vždy na skupině studentů, se kterými pracujete.

• Organizační forma vyučování je pouze doporučená.
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6.3.Úroveň A1 podle SERR

„Ералаш: Ловись, рыбка“

 – детский юмористический киножурнал, номер 91 

Rusko 1992 Režie: С. Морозов

Délka: 02 minuty 40 sekund Hudební skladatel: А. Рыбников

V hlavních rolích: Дима Солодовник

Úroveň: A1

Délka: 30 min. (Tuto didaktizaci lze rozšířit o cvičení ke slovní zásobě týkající se 

rybolovu a tím jí prodloužit na celou vyučovací hodinu.)

Pomůcky: zpětný projektor, DVD-přehrávač, kopie obrázků/fólie

Plán vyučovací hodiny:

Cíl:  Rozvoj  ústního  projevu,  poslechu  s porozuměním v rámci  jazykového  a 

řečového materiálu z epizody: „Ловись рыбка“ a procvičení psaní azbuky.

Čas 
Název úlohy Pracovní postup Organizační 

forma

5 min

Кто это?

Žáci  ve  skupinách  (max.  3-4  žáci) 

vymyslí  základní  otázky  na  téma:  Кто 

это?  Как  его  зовут?  (имя,  отчество, 

фамилия)  Сколько  ему  лет?  Откуда 

он? Кде он живёт.  Кем работают его 

родители? ...

Poté si skupiny otázky vymění a odpoví 

na ně.

Skupinová 

práce

3 min Сюжет 

эпизода

Žáci  se podle obrázku snaží  odhadnout, 

co  bude  tématem  této  epizody.  Své 

hypotézy  mohou  prezentovat  i  ve  svém 

mateřském jazyce.

Frontální 

vyučování 
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Učitel žákům zároveň může vysvětlit, jak 

se  v Rusku  v zimě  loví  ryby.  Jedná  se 

o základní reálie.

10 

min

Как 

называется 

этот 

эпизод?

+

Scénář 

epizody

+

Film: 

1. ukázka

čas: 00:00 - 

02:34 min

Při prvním shlédnutí první části epizody 

se žáci pokusí zachytit její název.

Kontrola  může  probíhat  za  pomoci 

obrázků  /  fólií  s názvem  „Как 

называется  этот  эпизод?“.  Nejdříve 

učitel ukáže žákům pouze 1. část, teprve 

poté druhou.

Před  druhým  shlédnutím  žáci  dostanou 

rozstříhaný text episody, který seřadí do 

správného pořadí a během shlédnutí si ho 

sami zkontrolují.

Skupinová 

práce

3 min Кто 

говорит?

Žáci  navrhují  odpověď  na  otázku 

hlavního  hrdiny:  „А  кто  говорит-то?“, 

kterou 1. část ukázky končí.

Frontální 

vyučování

5 min Film: 

2. ukázka

čas: 02:34 - 

02:40

Žáci shlédnou 2. a zároveň poslední část 

epizody, ve které se dozvědí odpověď na 

předchozí otázku hlavního hrdiny.

Pokud žáci projeví zájem, je možné pustit 

jim celou epizodu ještě jednou.
1. varianta

5 min Běhací 

diktát

Žáci  mají  nyní  za  úkol  formou  diktátu 

scénář  epizody  napsat  písemně,  aby  si 

v této  počáteční  fázi  výuky  procvičili 

také psaní azbuky.

Kontrola probíhá samostatně.

Párová 

práce

2. varanta
5 min Vzájemný 

diktát

Žáci dostanou do rukou přepsaný scénář 

filmové  ukázky  s vynechanými 

Párová 

práce
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replikami, které si navzájem nadiktují.
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1. Кто это?

2. Сюжет эпизода

О чём этот эпизод?
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3. Как называется этот эпизод? - 1. část

4. Как называется этот эпизод? - 2. část
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5. Scénář epizody

Здесь рыбы нет! Ты что? Глухой?

Здесь тоже нет. А тут?

Тут нигде нет рыбы.
А кто говорит-то?

6. Diktát

1. varianta – běhací diktát

Partner A Partner B

Голос: Здесь рыбы нет! Голос:

Ты что? Глухой?

Голос: Здесь тоже нет. Голос:

Мальчик: А тут? Мальчик:

Голос: Тут нигде нет рыбы. Голос:

Мальчик: А кто говорит-то? Мальчик:

Голос: Кто? Кто? Голос:

Директор стадиона.

2. varianta – vzájemný diktát

Partner A Partner B

Голос: Здесь рыбы нет! Голос:
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Ты что? Глухой?

Голос: Голос:  Здесь тоже нет.

Мальчик: А тут? Мальчик:

Голос: Голос:   Тут нигде нет рыбы.

Мальчик: А кто говорит-то? Мальчик:

Голос: Голос: Кто? Кто?

Директор стадиона.
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6.4.Úroveň A2 podle SERR

„Крокодил Гена“

− мультфильм „Чебурашка и крокодил Гена“

SSSR 1971 Režie: Роман Качанов

Délka: 19 min 30 sekund, Scénář: Роман Качанов, Эдуард Успенский

Text písní: Александр Тимофеевский

Animace: М. Бузинова, П. Петров, К., Малянтович, М. Портная

Hlavní  role  namluvili:  Василий  Ливанов,  Владимир  Ферапонтов,  Клара 

Румянова, Т. Дмитриева

Úroveň: A2

Délka: 2 vyučovací hodiny (po 45 minutách). 

Pomůcky: zpětný projektor, DVD-přehrávač, kopie obrázků/fólie

Plán 1. vyučovací hodiny:

Cíl: Rozvoj samostatného ústního vyjadřování, rozvoj čtení s porozuměním. 

Čas 
Název úlohy Pracovní postup Organizační 

forma

10 

min

Кто это?

Žáci popíší obrázek a odpoví na otázky:

Что это за зверь? Где он может жить? 

Что он может есть? Какой он: добрый 

или  злой?  Сильний  или  слабый? 

Грустный  или  весёлый?  С  кем  он 

может дружить? В фильме у него есть 

работа. Кем он может работать? О чём 

может быть этот мультфильм?

Párová 

práce

1. varianta
Žáci  se  seznámí  se  slovní  zásobou 
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5 min Словарный 

запас –

 1 часть

z textu: „История Чебурашки“. 

V  první  části  práce  s novými  slovíčky 

žáci spojí ruská slovíčka s jejich českými 

ekvivalenty.

Párová 

práce

5 min Словарный 

запас – 

2 часть

V  druhé  části  práce  se  slovní  zásobou 

žáci spojí nová slovíčka s obrázky. Párová 

práce

25 

min

История 

Чебурашки

Práce  s textem:  „История Чебурашки“. 

Žáci  si  nejdříve  přečtou  text,  poté  ve 

dvojicích vypracují odpovědi na uvedené 

otázky a vymyslí nadpis k textu.

Následuje společná kontrola.

Individuální 

práce

+

párová 

práce

+

skupinová 

práce
2. varianta – pro lépe jazykově vybavené žáky

35 

min

История 

Чебурашки

Práce  s textem:  „История  Чебурашки“ 

formou tzv. autentického čtení, které má 

za  úkol,  aby  žáci  zachytili  hlavní 

myšlenku textu, aniž by porozuměli všem 

slovíčkům. Záměrně se žáci mají za úkol 

vypořádat s textem, který je o úroveň výš, 

než jejich doposud dosažená úroveň.

Postup:

1. Individuální  čtení  (během  cca.  5 

minut  si  žáci  pročtou  text,  aniž  by 

věnovali neznámé slovní zásobě příliš 

mnoho času.

2. Ve  dvojicích  si  žáci  vymění 

informace  o tom,  čemu  z textu 

porozuměli.

3. Žáci  si  opět  pročtou  text  a  vyberou 

maximálně  5  slovíček,  která  se  jim 

Individuální 

práce

+

párová 

práce

+

skupinová 

práce
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zdají pro pochopení hlavní myšlenky 

textu klíčová.

4. Ve dvojicích (pokud možno v jiném 

páru než předtím) se pokusí vysvětlit 

si  slovní  zásobu,  které  nerozumí. 

u pokročilejších  studentů  je  možné 

použít  i  překladový  (u  velmi 

pokročilých  studentů  jednojazyčný) 

slovník.

5. Žáci  mají  nyní  možnost  zeptat  se 

v plénu učitele na neznámá slovíčka, 

kterým  ani  ve  dvojicích 

neporozuměli.  Každá  dvojice  má 

možnost  se  zeptat  na  max.  5 

neznámých slovíček.

6. Následuje opět samostatné čtení.

7. Poté  si  žáci  ve  dvojicích  (nebo 

trojicích)  opět  vymění  informace 

o textu  a  mohou  podruhé  využít 

učitele jako „živého slovníku“.

8. Práce s textem končí opět 

samostatným čtením.

9. Je  vhodné  zařadit  na  konec  této 

aktivity  ještě  debatu  (možno  i 

v mateřském  jazyce)  o textu,  aby  se 

zabránilo případnému neporozumění. 

Popřípadě  odpovědět  na  otázky 

k textu.
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1. Кто это?

На  картинке  один  персонаж 

мультфильма. 

Отвечайте на вопросы:

Что  это  за  зверь?  Где  он 

может  жить?  Что  он  может 

есть?  Какой он:  добрый  или 

злой?  Сильний  или  слабый? 

Грустный  или  весёлый?  С 

кем  он  может  дружить?  В 

фильме у него есть работа. Кем он может работать? О чём может быть  этот 

мультфильм?11

2. Словарный запас – 1 часть

1. забавный a) přemisťovat se
2. подышать свежим воздухом b) pevně, tvrdě
3. объесться c) nadýchat se čerstvého vzduchu
4. передвигаться d) legrační
5. крепко e) spadnout, svalit se
6. заколотить f) zabednit
7. чебурахнуться g) přejíst se, přecpat se

11  (VAKAL, 2005, 54)
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3. Словарный запас – 2 часть
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4. История Чебурашки12

Прочитайте  историю  Чебурашки  и  обратите  внимание  на  вопросы. 

Придумайте свой заголовок.

1.Кто жил в тропическом лесу? Как его звали?

2.Что произошло однажды утром?

3.Что было после этого?

4.Где оказались ящики в конце концов?

5.В одном ящике почти не было апельсинов. Почему?

6.Что не мог Чебурашка? Что сказал дирeктор магазина?

„_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _“

В одном густом тропическом лесу жил был очень забавный зверёк. Звали его 

Чебурашка …

Однажды он  проснулся утром  рано,  заложил  лапы  за спину  и  отправился 

немного погулять и подышать свежим воздухом.

Гулял  он  себе,  гулял  и  вдруг  около  большого  фруктовово  сада  увидел 

несколько ящиков с апельсинами. Недолго думая, Чебурашка забрался в один 

из них и стал завtрактаь. Он сьел целых два апельсина и так объелся, что ему 

трудно стало передвигаться. Поэтому он прямо на фруктах и улёгся спать.

Спал  Чебурашка  крепко.  Он,  конечно,  не 

слышал, как подошли рабочие и заколотили 

все ящики.

После этого апельсины вместе с Чебурашкой 

погрузили на корабль и отправили в далёкое 

путешествие.

Ящики долго плавали по морям и океанам и 

в  конце концов  оказались  во  фруктовом 

магазине  очень  большого  города.  Когда их  открыли,  в  одном  апельсинов 

почти не было, а был только толстый-претолстый Чебурашка.

12 (VAKAL, 2005, 54)
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Продавцы вытащили Чебурашку из его каюты и посадили на стол.

Но Чебурашка не мог сидеть на столе: он слишком много времени провёл в 

ящике, и у него затекли лапы. Он сидел, смотрел по сторонам, а потом взял да 

и  чебурахнулся  со  стола на  стул.  Но  и  на  стуле  он  долго  не  усидел  – 

чебурахнулся снова. На пол.

− Фу-ты, Чебурашка какой! - сказал про него директор магазина.

− Совсем не может сидеть на месте!

Так наш зверёк и узнал, что его имя – Чебурашка.

Plán 2. vyučovací hodiny:

Cíl: Rozvoj poslechu s porozuměním v rámci jazykového a řečového materiálu 

z animovaného filmu: „Крокодил Гена“.

Čas 
Název úlohy Pracovní postup Organizační 

forma

4 min

Film: 

1. ukázka

čas: 00:00 - 

03:38 min

Žáci shlédnou první ukázku z filmu.

Frontální 

vyučování

1 min Hlavní 

postavy

Žáci vyjmenují hlavní postavy filmové 

ukázky a přiřadí je k obrázkům.

Найдите,  кто есть  кто:  Чебурашка, 

продавец,  сторож,  директор 

магазина

Párová práce 

7 min

Scénář 

epizody

+

Rekonstrukc

e příběhu

Žáci  dostanou  rozstříhané  obrázky  a 

repliky  z 1.  ukázky  filmu.  Seřadí 

obrázky do správného pořadí a přiřadí 

ke každému z nich vhodnou repliku.

Párová práce

4 min

Film: 

1. ukázka

čas: 00:00 - 

03:38 min

Žáci  shlédnou  první  ukázku  z filmu 

ještě  jednou  a  zkontrolují  si,  zda 

předchozí úlohu vyřešili správně.

Párová práce

10 

Scénář 

epizody

Před  další  úlohou  učitel  nejdříve 

vysvětlí  novou  slovní  zásobu  ze Frontální 
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min +

Rekonstrukc

e příběhu

scénáře.

Poté žáci utvoří skupinky po čtyřech. 

Každý s nich si vybere jednu z rolí  a 

scénář ve skupinkách žáci přečtou.

vyučování

+

Skupinová 

práce

6  

 nebo

12 

min

Film: 

2. ukázka

čas: 03:38 - 

09:55 min

+

Крокодил

Žáci shlédnou druhou ukázku z filmu. 

Během  ukázky  mají  za  úkol  vyřešit 

následující otázky:

Кто  главные  герои  2  эпизода 

фильма?  Обратите  внимание  на 

крокодила и заполните бланк. - viz 

úloha: „Крокодил“

Какое объявление пишет крокодил? 

-  Jako  kontrolu  lze  použít  obrázek – 

viz Klíč.

Podle času a potřeby je možné pustit 

žákům  2.  filmovou  ukázku  ještě 

jednou.

Samostatná 

práce

10 

min

Крокодил

Ve dvojicích žáci porovnají informace 

o krokodýlovi,  které  se  jim  podařilo 

nasbírat během ukázky, a napíší o něm 

několik  vět.  Odpovídají  při  tom  na 

otázky:

Как  зовут  крокодила?  Где  он 

работает? Какая у него профессия? 

Где он живёт? Какие у него хобби? 

… 

Žáci  se  také  pokusí  sestavit  inzerát, 

který krokodýl ve filmové ukázce psal.

Následuje kontrola.

Párová práce

5 min Multiple 

choice

Pokud  v hodině  zbude  čas,  žáci  ve 

skupinách vypracují multiple choice.

Skupinová 

práce

87



1. Hlavní postavy

Найдите, кто есть кто: Чебурашка, продавец, сторож, директор магазина

2. Scénář epizody

Найдите реплики к каждой картинке, потом прочитайте текст по ролям.

Продавец: Орангес.  Апельсины.  Опять  чебурахнулся.  Фу-ты,  Чебурашка 

какой! Что же мне с тобой делать?

Чебурашка: Не знаю.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Продавец: Вот.

Сторож: Не, этот-то не пойдёт. Неизвестный науке зверь! Не знают, куда 

его посадить.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор: Мне нравится этот зверь. Он, он, ты знаешь, похож, так сказать, 

на бракованную игрушку.  Будешь  работать  у  нас  – 

стоять в витрине и, так сказать, привлекать  внимание  прохожих. 

Понятно?

Чебурашка: Да, понятно. А-а где я буду жить?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор: Жить?

Чебурашка: Да.

Директор: Хм. Жить? Где ты будешь жить? Да хотя бы вот здесь.  Это и 

будет твой, так сказать, дом. Понятно?

Чебурашка: Угу.
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3. Крокодил 

Обратите  внимание  на 

крокодила  и  заполните 

бланк.

Имя:

Место работы:

Возраст:

Место проживания:

Профессия:

Хобби:

4. Multiple choice13

Выберите правильный вариант ответа.

1. Чебурашка будет работать …

а) в зоопарке

б) в театре

в) в магазине „Уценённые товары“14

2. Чебурашка будет работать …

а) продавцом

б) игрушкой

в) директором

3. Чебурашка будет жить …

а) в магазине

б) в телефонной будке

в) у крокодила Гени
13 (VAKAL, 2005, 53)
14 Partiové zboží
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4. Чтобы найти друзей, Гена будет …

а) пускать мыльные пузыри15

б) писать объявление16

в) работать в зоопарке

5. С Чебурашкой будут дружить …

а) Галя, Гена, Тобик

б) продавец

в) директор магазина

6. Галя будет учить Чебурашку …

а) пить молоко

б) вязать на спицах17

в) пускать мыльные пузыри

15 Pouštět mýdlové bubliny
16 Psát inzerát
17 Plést
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Ключ

úloha č. 4

Кrokodýl = КРОКОДИЛ  (Гена сделал 

ошибку.)

Имя: Гена

Место работы: зоопарк

Возраст: přesně nevíme, 

možno vymyslet

Место проживания: 

přesně nevíme, možno 

vymyslet

Профессия: крокодил

Хобби: играть шахматы, 

пускать мыльные 

пузыри … итд.

úloha č. 5

1. В, 2. Б,  3. Б,  4. Б, 5. А, 6. Б
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6.5.Úroveň B1 podle SERR

„Москва слезам не верит“

SSSR 1979 Režie: Владимир Меньшов

Délka: 142 minut Scénář: Валентин Черных

V hlavních rolích: Вера Алентова, Алексей Баталов, Ирина Муравьёва, Раиса 

Рязанова

В  1980 году  фильм  удостоен  кинопремии  "Оскар" как  лучший  фильм  на 

иностранном языке.

Úroveň: B1

Délka: 90 minut (lze rozdělit i na 2 vyučovací hodiny po 45 minutách) 

Pomůcky: zpětný projektor, DVD-přehrávač, kopie obrázků/fólie

Plán 1. vyučovací hodiny:

Cíle:  Rozvoj dovednosti  čtení s porozuměním, rozvoj dovednosti  porozumění 

slyšenému  a  viděnému,  rozvoj  dovednosti  poslechu  s porozuměním,  rozvoj 

samostatného  ústního  vyjadřování  v rámci  jazykového  a  řečového  materiálu 

z filmu: „Москва слезам не верит“.

Čas 
Název úlohy Pracovní postup Organizační 

forma

10 

min

Содержание 

фильма

Žáci ve dvojicích sestaví správné pořadí 

textu.  Písmena,  která  označují 

jednotlivé  odstavce,  zapíší  do  tabulky 

pod textem tak, jak podle jejich mínění 

text na sebe navazuje.

Párová 

práce
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Následuje společná kontrola.
10 

min

Содержание 

фильма

Ve dvojicích žáci sestaví cca. 2 otázky 

k textu.  Následně  budou  v plénu 

všechny otázky zodpovězeny.

Párová 

práce 

+

frontální 

vyučování

5 min

Главные 

героини 

фильма

Žáci  na  základě  informací  z textu 

přiřadí   jména  třech  hlavních  hrdinek 

filmu  k jejich  fotografiím  a  odůvodní 

svoje rozhodnutí.

Párová 

práce

15 

min

Film: 1. 

ukázka

čas: 01:36:00 

– 01:41:30 

min

Žáci se rozdělí do dvou skupinek na tzv. 

posluchače  a  diváky.  Posluchači  se 

posadí zády k obrazovce do přední části 

místnosti.  Diváci  se  posadí  čelem 

k obrazovce do zadní  části  místnosti  a 

zakryjí  si uši,  aby učitel při prezentaci 

filmové  ukázky  mohl  využít  metodu 

oddělení  dvou  kanálů  (zvukové  a 

vizuální stopy).

Je nutné upozornit žáky na úskalí, která 

tato metoda přináší. 

Posluchači  by  měli  vědět,  že 

porozumění  mluvenému  slovu  je  těžší 

než pochopit děj němého filmu, a proto 

by se měli soustředit nejenom na slova, 

ale  také  na  všechny  zvuky,  které  je 

možné uslyšet v pozadí.

Diváci by se měli koncentrovat také na 

gesta  a  mimiku  jednotlivých  postav, 

která  je  dobrým  pomocníkem 

k porozumění. 

Po  shlédnutí  utvoří  žáci  dvojice  (vždy 

Individuální 

práce

+

párová 

práce
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jeden  posluchač  a  jeden  divák)  a 

společně  se  pokusí  zrekonstruovat  děj 

filmové ukázky.

10 

min

Film: 

1. ukázka

čas: 01:36:00 

– 01:41:30 

min

Při  druhém  shlédnutí  filmové  ukázky 

mohou  žáci  využít  již  obou  smyslů 

(zraku a sluchu).  

Následuje krátká diskuse o tom, zda se 

domněnky žáků od skutečnosti lišily či 

nikoli.

Je možné se žáky rovněž pobesedovat, 

jak na ně působil fakt, že mohou využít 

jen  jednoho  ze  svých  smyslů,  zda  to 

bylo matoucí a pokud ano, co přesně je 

zmátlo. 

Frontální 

vyučování

15 

min

Вопросы

+

реплики

+

Film: 

1. ukázka

čas: 01:36:00 

– 01:41:30 

min

Žáci  se  nyní  ve  dvojicích  pokusí 

odpovědět na otázky týkající se filmové 

ukázky.  Zároveň  dostanou  k dispozici 

vybrané repliky z filmové ukázky (buď 

ve  formě  tabulky  a  nebo  rozstříhané), 

které přiřadí k jednotlivým postavám. 

Během  třetího  a  zároveň  posledního 

shlédnutí první ukázky  žáci kontrolují a 

nebo ještě  dolaďují  svoje  odpovědi  na 

předchozí dvě cvičení.

Následuje  společná  kontrola.  Pokud 

žáci  pocítí  potřebu,  učitel  vysvětlí  a 

nebo přeloží neznámá slovíčka.

Párová 

práce

20 

Главные 

герои

Skupinky žáků (3-4 osoby)  si  vyberou 

jednu z postav filmové ukázky a napíší 

krátce z pohledu vybrané postavy, co se 

ve filmové ukázce odehrálo.

Skupinová 

práce
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min

Učitel  také  může  obrázky  hlavních 

hrdinů  nakopírovat a nechat  skupinky 

postavu vylosovat.

Následuje  dobrovolné  čtení  výtvorů 

jednotlivých  skupinek  před  celou 

skupinou

1. Содержание фильма

Поставте текст в правильном порядке и заполните таблицу.

А

Проходят  годы,  жизнь  героинь  меняется.  У  Тони  -  крепкая  семья, 

неунывающая Людмила - снова в поисках мужа, а Катерина вырастила дочь и 

сделала блестящую карьеру, став директором крупного предприятия.

крепкий:  silný,  pevný;  унывать:  věšet  hlavu,  klesat  na  mysli;  вырастить:  

vychovat; крупный: velký

Б

Тоня  знакомится  с  простым  и  работящим  парнем,  Людмила  -  с  молодым 

хоккеистом.  Оба  романа  заканчиваются  свадьбами.  Судьба Катерины 

складывается иначе. 

складываться: vytvářet se, skládat se

В

Москва, 50-е годы XX века. В общежитии живут три девушки из провинции. 

Людмила, работающая на хлебозаводе, все свободное время уделяет поискам 

перспективного мужа.

oбщежитие: studentská kolej; уделять: věnovat

Г
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Она знакомится с  Рудольфом.  Катя слишком доверчива и открыта в  своих 

чувствах. Он совращает девушку,  но узнав, что Катя ждёт ребёнка, бросает 

её... 

совращать: svést; бросать: opustit

Д

Только по ночам, устав от дневных забот, Катя оплакивает своё одиночество, 

и  уже не  верит  в  счастье.  Но  однажды,  возвращаясь  из  пригорода,  она 

знакомится в электричке с удивительным человеком … (с Гошей) 

пригород:  předměstí,  periférie;  электричка:  elektrický  vlak  (příměstský  vlak);  

удивительный: podivuhodný

Е

Антонина,  штукатур  по  профессии,  надеется  создать  спокойную  прочную 

семью. Катерина, заводская штамповщица, упорно пытается получить высшее 

образование. У каждой из девушек - своя личная жизнь. 

штукатур:  štukatér,  omítkář;  прочный:  trvalý  stálý;  штамповщица:  lisař,  

pracovnice lisu; упорно: vytrvale; высшее образование: vysokoškolské vzdělání

1 2 3 4 5 6

2. Главные героини фильма

Кто Катерина? Кто Людмила? Кто Антонина? 

Почему вы так думаете? Как вы это поняли?
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3. Вопросы

Просмотрите  и  прослушайте  фрагмент  кинофильма  ещё  один  раз  и 

постарайтесь ответить на вопросы, которые задала Александра Гоше и своей 

маме Катерине.

 Вы  с  мамой вместе работаете?

 Вы собираетесь на ней жениться? 

 А вы давно знакомы?

 Он кто?

 А откуда он взялся?

4. Реплики

Соотносите героев фильма с репликами и заполните таблицу (Г = Гоша; К = 

Катерина; С = Саша)

Я тут два часа торчу.
Хорошо, пойдём тебя познакомлю с дочерью.
Дочка ещё есть?
А почему тебя это удивляет?
Может быть, у тебя и муж есть?
Значит,  ты разругалась с мужем и решила проучить его при помощи 

меня?
Гоша,  с  таким  аналитическим  умом  вам  надо  работать  в  бюро 

прогнозов.
Мой знакомый Георгий Иванович.
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Александра.
Но мужа то, никакого нет.
Ужинать будем?
Сейчас приготовлю. Только минут десять передохну.
Отдыхай!
Ты есть будешь? 
А если буду? 
Тогда надо быстренько почистить лук.
Прошу к столу.
Тебя как мать зовёт?
Ну и я тебя так буду звать.
А я вас Васей.
А мама утверждает, что любовь любовью, а  человека надо узнать, а 

для этого нужно время.
Надо всё хорошенько обдумать. Дней пять. Так что не торопись. До 

среды есть время.
Не надо, не провожай меня.
Слесарь.
Я этого от себя тоже не ожидала.

5. Главные герои

Выберите одного из героев и напишите в группах своими словами содержание 

фрагмента с точки зрения того героя, которого вы выбрали.
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Гоша:  Я  ждал перед  домом 

Катерину и ...

Саша: Я была дома и вдруг 

пришла мама с ...

Катерина:  Я  шла  домой  с 

работы и перед домом был и 

ждал меня ...
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Ключ

úloha č. 1

Москва, 50-е годы XX века. В общежитии живут три девушки из провинции. 

Людмила, работающая на хлебозаводе, все свободное время уделяет поискам 

перспективного мужа. Антонина,  штукатур по профессии, надеется создать 

спокойную  прочную  семью.  Катерина,  заводская  штамповщица,  упорно 

пытается получить высшее образование. У каждой из девушек - своя личная 

жизнь.  Тоня  знакомится  с  простым  и  работящим  парнем,  Людмила  -  с 

молодым  хоккеистом.  Оба  романа  заканчиваются  свадьбами.  Судьба 

Катерины складывается иначе. Она знакомится с Рудольфом. Катя слишком 

доверчива и открыта в своих чувствах. Он совращает девушку, но узнав, что 

Катя ждёт ребёнка, бросает её... 

Проходят  годы,  жизнь  героинь  меняется.  У  Тони  -  крепкая  семья, 

неунывающая Людмила - снова в поисках мужа, а Катерина вырастила дочь и 

сделала блестящую карьеру, став директором крупного предприятия. Только 

по ночам, устав от дневных забот, Катя оплакивает своё одиночество, и уже 

не верит в счастье. Но однажды, возвращаясь из пригорода, она знакомится в 

электричке с удивительным человеком18 …  (с Гошей).  

1 2 3 4 5 6
В Е Б Г А Д

úloha č. 2

Антонина Катерина Людмила

18  http://www.rutv.ru/tvpreg.html?.id=101340&cid=125&d=0
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úloha č. 3

 Вы  с  мамой вместе работаете?

 Нет,  работаем  мы в  разных  местах,  но  жить,  я  надеюсь,  мы  будем 

вместе.

 Вы собираетесь на ней жениться? 

 Да.

 А вы давно знакомы?

 С мамой? 44 часа и даже уже 22 минуты.

 Он кто?

 Слесарь.

 А откуда он взялся?

 С электрички.

úloha č. 4

Я тут два часа торчу. Г
Хорошо, пойдём тебя познакомлю с дочерью. К
Дочка ещё есть? Г
А почему тебя это удивляет? К
Может быть, у тебя и муж есть? Г
Значит,  ты разругалась с мужем и решила проучить его при помощи 

меня?

Г

Гоша,  с  таким  аналитическим  умом  вам  надо  работать  в  бюро 

прогнозов.

К

Мой знакомый Георгий Иванович. К
Александра. С
Но мужа то, никакого нет. Г
Ужинать будем? Г
Сейчас приготовлю. Только минут десять передохну. К
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Отдыхай! Г
Ты есть будешь? Г
А если буду? С
Тогда надо быстренько почистить лук. Г
Прошу к столу. Г
Тебя как мать зовёт? Г
Ну и я тебя так буду звать. Г
А я вас Васей. С
А мама утверждает, что любовь любовью, а  человека надо узнать, а 

для этого нужно время.

С

Надо всё хорошенько обдумать. Дней пять. Так что не торопись. До 

среды есть время.

Г

Не надо, не провожай меня. Г
Слесарь. К
Я этого от себя тоже не ожидала. К
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6.6.Úroveň B2 podle SERR

„Ирония судьбы или С лёгким паром“

SSSR 1975 Režie: Эльдар Рязанов, Игорь Петров

Délka: 184 minut Scénář: Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов

V hlavních rolích: Андрей Мягков, Барбара Брыльска, Юрий Яковлев

Úroveň: B2

Délka: 3 na sebe navazující vyučovací hodiny po 45 minutách (v případě potřeby je 

možné pracovat pouze s částí didaktizace)

Pomůcky: zpětný projektor, DVD-přehrávač, kopie obrázků/fólie

Plán 1. vyučovací hodiny:

Cíl:  Rozvoj  ústního  vyjadřování  a  rozvoj  dovednosti  poslechu  na  základě 

materiálu z filmu: „Ирония судьбы или С лёгким паром“.

Čas 
Název úlohy Pracovní postup Organizační 

forma

10 

min

Asociogram

1.  Žáci  ve  skupinách  (max.  4  žáci) 

sepíší  vše,  co  je  napadne  ke  slovům: 

osud,  ironie,  ironie  osudu.  Učitel  poté 

na tabuli shrne nápady všech skupin.

2. Žáci mohou ve skupinkách diskutovat 

také o tom, zda věří či nevěří v osud a 

proč.

 Skupinová 

práce

5 min

Název filmu

obrázek/fólie

Seznámení s názvem filmu.

Otázky  typu:  Как  называется  этот 

Frontální 

vyučování / 
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фильм?  Что  обозначает  фраза:  С 

лёгким  паром?  Что  вы  ожидаете  от 

фильма  и  что  может  случиться  в 

фильме  с  этим  названием?  В  какое 

время  года  происходит  действие 

этого фильма? ...

skupinová 

práce

5 min

Hlavní 

postavy

Seznámení s hlavními postavami filmu.

Otázky typu: Опишите главных героев 

фильма:  Сколько  им  лет?  Как  их 

зовут? Они знают друг дрга или нет? 

Где  они  живут?  Они  грустные  или 

весёлые  –  почему?  Где  они  сейчас 

находятся?  На  кого  или  что  они 

смотрят? …

Frontální 

vyučování

10 

min

Hlavní 

postavy

Žáci si mohou vybrat, zda napíší vnitřní 

monolog jedné z hlavních postav filmu 

(Na co právě myslí? Co se jí / mu honí 

hlavou?), nebo vymyslí příběh s názvem 

„Ирония  судьбы“,  ve  kterém  hrají 

hlavní roli osoby z obrázku / fólie.

 

Напишите  внутренний  монолог 

одного  из  героев  или  короткую 

историю  с  названием  „Ирония 

судьбы“,  в  которой играют главную 

роль герои картины.

Samostatná 

práce

15 

min

Lingua puzzle 

+

Film: 

1. ukázka

čas: 05:30 - 

07:30 min

Do  první  části  textu  žáci  doplní 

chybějící slova. Kontrola probíhá pouze 

ústně.

V  druhé  části  textu  se  jedná  o tzv. 

lingua puzzle (= doslovná rekonstrukce 

části  textu).   Žáci  poté  diktují  text 

Samostatná 

práce

+

Společná 

kontrola
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učiteli, který ho zaznamenává na tabuli, 

a  žáci  tak  mají  možnost  si  text  sami 

zkontrolovat.

Pro  vyřešení  této  úlohy  je  potřeba 

filmovou  ukázku   pustit  vícekrát.  Je 

také  možné  žákům  pustit  pouze 

zvukovou  stopu  filmu,  aby  je 

nerozptyloval obraz.
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1. Asociogram
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2. Název filmu
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3. Hlavní postavy
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4. Lingua puzzle

Просмотрите и прослушайте фрагмент начала кинофильма „Ирония судьбы 

или С лёгким паром“! Впишите в текст подходящие слова.

Подмосковные  ________:  Тропарёво,  Чертаново,  Медведково,  Беляево-

Богородское,  и,  ________ же,  Черёмушки  не  ________о  том,  что  обретают 

бессмертие в  те  ________ для них дни,  когда их ________ сметали с лица 

________. Деревня Черёмушки дала своё  имя всемирно известным ________ 

новостройкам, которые расположились на ________ нашей столицы. Теперь 

чуть  ли  не  в  _______  советском  городе  есть  свои Черёмушки.  В  былые 

времена,  когда ________  попадал  в  какой-нибудь  ________  город,  он 

чувствовал себя ________ и потерянным. Вокруг  всё  было ________:  иные 

дома, иные  улицы, иная жизнь. Зато теперь ________ другое дело. Человек 

попадает в любой ________ город, но чувствует себя в нём, как ________. До 

какой  нелепости  доходили  ________предки.  Они мучились  над  каждым 

архитектурным  ________.  А  теперь  во  всех  ________  возводят  типовой 

________ „Ракета“, где можно посмотреть ________ художественный фильм. 

…

 Скажите а апельсинчиков у вас нету?

 Там апельсины.

 Все  на  ярмарку  сюда,  тут  игрушки  и  хлопушки,  у  нас  много  тут 

подарков, приходите к нам, друзья.

 … Название ________  ________ ____ ________ разнообразием. В ________ 

________ ____ 1-й ________,  2-й ________,  3-й ________, 1-й ________, 2-й 

________,   3-й  ________  Строителей!  ________,  ____  ________  ____? 

________ лестничные ________ окрашены ____ ________ ________ ________. 

________  ________  обставлены  ________  ________,  ____  ____  безликие 

________ врезаны ________ ________.   
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Plán 2. vyučovací hodiny:

Cíl:  Rozvoj  dovednosti  poslechu  s porozuměním  a  dovednosti  čtení 

s porozuměním. 

Čas 
Název úlohy Pracovní postup Organizační 

forma
13 

min

Film:

 2. ukázka

čas: 38:00 – 

51:00 min

Žáci jedenkrát  shlédnou druhou ukázku 

z filmu. Frontální 

vyučování

10 

min

Rekonstrukce 

obsahu 

filmové 

ukázky

Po  shlédnutí  ukázky  následuje  krátká 

diskuse o ději. 

Poté si žáci ve dvojicích přečtou obsah 

filmové  ukázky  a  doplní  chybějící 

slovesa  a  odpoví  na  otázku:  Скажите, 

что выяснилось?  

Následuje společná kontrola.  

Frontální 

vyučování

+

Párová 

práce

+

Společná 

kontrola

13 

min

Dialog

+

Film: 

2. ukázka

čas: 38:00 – 

51:00 min

Žáci  dostanou  do  rukou přepis  dialogu 

filmové ukázky, aby mohli během jejího 

druhého  shlédnutí  dialog  nejenom 

poslouchat, ale zároveň ho i číst.

Text dialogu je možné rovněž rozstříhat 

na  několik  částí,  které  žáci  složí  do 

správného  pořadí  a  během  druhého 

shlédnutí zkontrolují, zda vyřešili úlohu 

správně.

Tato varianta je ale časově náročnější.

9 

Dialog

Přepsaný dialog druhé filmové ukázky si 

žáci ve dvojicích ještě jednou přečtou.

Žáci  také  mohou  sehrát  hlavní  hrdiny 

Párová 

práce
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min filmu a  ozvučit  tuto filmovou ukázku, 

kterou jim učitel pustí ještě jednou beze 

zvuku.

Jedná  se  ale  opět  o časově  náročnější 

variantu pracovního postupu.

1. Rekonstrukce obsahu filmové ukázky 

Прочитайте содержание фрагмента. Впишите в текст глаголы. 

спит,  поливает,  войдя,  надеть,  выясняется,  торопится,  прийти,  пришёл, 

ворвалась,  замечает,  зашедший,  возвращается,  гонит,  вызывать,  выставить, 

должен,  готовясь,  pешив,  можно,  собирается уходить

Надя  ________  домой.  Она ________  —  ведь  через  полчаса ________ 

________  Ипполит,  её  жених.  ________  в  свою собственную  квартиру  и 

________ ________ своё праздничное платье, Надя с ужасом ________, что на 

её тахте ________ совершенно незнакомый мужчина. Ясно, что это не вор, что 

это  пьяный,  скорее  всего сосед-новосёл,  случайно  ________  в  чужую 

квартиру.  ________  не  ________  милицию,  Надя  мужественно  ________ 

незнакомца  из  чайника.  Её  задача—  как  ________  скорее  ________ 

незнакомца за дверь, пока не ________ Ипполит.

Но Женя вовсе не ________ ________. С его точки зрения— некая злобная 

мегера  ________  в  его квартиру  и  по  неизвестной  причине  ________  его 

прочь.  В  результате  суматошного  объяснения  и  взаимного  предъявления 

паспортов ________ вся ситуация … 

 Скажите, что выяснилось?

2. Dialog 

Прочитайте с партнёром текст диалога по ролям.

• Надя

 Женя
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 Эй!

 Проснитесь, слышите!

 Немедленно проснитесь! Вставайте! 

 Вы живой, или нет.

 Ах, так …

 Проснитесь, немедленно проснитесь! Слышите?

 Вставайте! Что вы здесь делаете? 

 Не надо меня трясти! Я посплю немного.

 Кто вы такой? Как вы здесь оказались?

 Не надо меня тянуть!

 Вставайте!

 Больно!

 Вставайте сейчас же!

 Ты мешаешь мне спать! Кошмар!

 Ну, ладно, берегитесь!

 Я вас в последний раз предупреждаю.

 Ой, как хорошо! Ещё! 

 Ой, поплыли.

 Ну, что такое?

 Ну, что вы? Мокро же! Обалдели! С ума посходили все, что ли? Я же 

вам не клумба. Кто вы такая, а? Какой кошмар! Ну-ка, выметайтесь 

отсюда.

 Это не слыханно! Что вы здесь делаете?

 Я тут сплю. Что такое? Что вам тут нужно?

 Ну-ка, хватит дурака валять!

 Почему?

 Что вы здесь разлеглись? Ну-ка, выкатывайтесь отсюда! Живо! 

 Хамство! Мало того, что вы ворвались ко мне в квартиру, ведёте себя, 

как бандитка! В чем дело? 

 К вам в квартиру? 

 Да, я тут живу!

 А где, по-вашему, живу я? 

 Э  того я не знаю. Мне это совсем неинтересно. Безобразие! Между 
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прочим, сейчас сюда придёт моя невеста Галечка. Я не хочу, чтоб нас 

вдвоём застукали.

 Ваша невеста?

 Да.

 Объясните мне наконец, почему ваша невеста придёт вас искать у меня 

дома

 Мне сейчас не до шуток! У меня голова разламывается.

 Ой, который час?

 Боже мой, скоро 11. Ко мне должны прийти с минуты на минуту. И 

ваше присутствие здесь необязательно.

 Почему ваши друзья придут на Новый год ко мне? Я пить хочу. Вы 

что, с ума сошли? Почему вы безобразничаете?

 Послушайте. Вы хоть что-нибудь соображаете? Где вы находитесь по-

вашему? 

 Я у себя дома нахожусь. 3-я улица Строителей, дом 25.

 Да нет, это я живу на 3-й улице Строителей 25, квартира 12.

 Нет, лапонька.

 Брысь!

 Что же вы хулиганите?! Мы тут живём с мамой. Полезная площадь 32 

метра.

 Да нет, это у нас с мамой квартира 32 квадратных метра.

 Поздравляю! У нас не очень большие квартиры. 

 О  чень ценное наблюдение.

 Кто меня закатал?

 Я была бы вам крайне признательна, если бы вы как можно скорее, 

испарились.

 Не трепыхайте меня! Я требую уважения к себе! Мама!

 Мама ушла.

 Убью! Чья мама ушла?

 К счастью, у нас с вами разные мамы.

 Да? Пардон... И они мамы обе ушли? 

 Мне кажется, один из нас сумасшедший.

 Я догадываюсь, кто.
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 Я тоже знаю, кто.

 На меня намекаете? Караул! Почему вы переставили мой шкаф?

 Как его внесли, так он и стоит.

 Это мой гарнитур, это польский гарнитур. 830 рублей.

 И 20 сверху.

 Нет, я дал 25.

 Это ваше дело.

 Кошмар какой-то! Наваждение! И ширму нашу фамильную умыкнули! 

А почему мама поставила чужие тарелки?

 Наконец-то, вы начинаете прозревать. Слава Богу!

 А чего тут прозревать-то? Значит, вы вошли, переставили мебель... 

Поменяли тарелки. А куда вы дели мою люстру?

 Отвезла в комиссионку.

 Зачем? Где я?

 3-я улица Строителей, 25, квартира 12.

 Правильно, это мой домашний адрес, честное слово. Но у меня такое 

ощущение, что я не дома.

 Вот и прекрасно. Теперь можете уходить со спокойной душой.

 Куда же я пойду в таком виде?

 Моё новогоднее платье!

 Не обнажайте меня!

 Отдай пальто!

 Вы мне ногу отдавили! Что вы хулиганите?! Это мой дом, я тут 

прописан! 

 Ваш дом?

 Да мой, не ваш, а мой и мамин! Я вам паспорт покажу. 

 Пьяница!

 Хулиганка, где мой пиджак?

 Откуда я знаю. 

 А кто знает? Где я его повесил. Серый в елочку. Из Мосторга. Вот он 

мой пиджачок висит. Сейчас я вам покажу, где я проживаю, а то 

врывается... Вот есть. Москва, 3-я улица Строителей, дом 25, квартира 

12. Вот читайте, это документ, между прочим. И всё, пожалуйста, 
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чешите отсюда. Давайте, давайте, хватит дурака валять. Что такое?

 Москва!

 Да Москва..

 Да.

 Что да?

 Вы думаете, что вы в Москве?

 А вы думаете, я где?

 Да, да, да …

 А что такое? В Москве, деточка, в столице.

 Подождите!

 Почему вы туда залезаете? Что вы всё время шарите по моей мебели?

 Пожалуйста!

 Что вы тут достали? Ну и что это? Ленинград, 3-я улица Строителей, 

дом 25, квартира 12. Что „угу“?

 Я здесь ничего не понимаю. Вы намекаете, что я в Ленинграде?

 Вот!

 Чего „вот“?

 В Ленинграде!

 Как я мог оказаться в Ленинграде?

 Бедный!

 Мы пошли в баню.

 С лёгким паром! A теперь хватит, уходите!

 Нет, куда же я пойду. Не надо на меня руками махать. Вы мне 

объясните, я что сейчас в Ленинграде, что? Вот это сейчас город на 

Неве? Подождите … Я всё прекрасно помню. Мы поехали на аэродром 

провожать Павлика. Перед этим мы мылись. Это что же, я улетел 

вместо Павлика?

 Не надо пить!

 Я  вообще не  пью.  Это  произошло случайно.  Значит,  я  сейчас  в 

Ленинграде? Ой, какой кошмар! Значит, Галечка сейчас в Москве а я 

на полу в Ленинграде.  О Господи,  хоть бы я улетел в какой-нибудь 

другой город.
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Plán 3. vyučovací hodiny:

Cíl: Rozvoj dovednosti poslechu s porozuměním, ústního a nebo písemného 

vyjadřování.

Čas 
Název úlohy Pracovní postup Organizační 

forma

3 min

Film: 

3. ukázka

čas: 69:00 - 

72:00  min

Žáci  shlédnou  třetí  ukázku  z filmu 

nejdříve pouze jednou. Frontální 

vyučování

10 

min

Rozstříhaný 

fotoromán 

+  popis 

obrázků

+

Film: 

3. ukázka

čas: 69:00 - 

72:00  min

Žáci  dostanou  obrázky  a  věty,  které 

popisují  cestu  hlavního  hrdiny 

z Moskvy do Leningradu / Petrohradu. 

Obrázky seřadí do správného pořadí a 

ke  každému  najdou  odpovídající 

popisek.

Při  druhém shlédnutí  filmové  ukázky 

mohou pořadí obrázků ještě poupravit 

a zkontrolovat.

Párová práce

15 

min

Fotoromán

Ve  dvojicích  si  žáci  navzájem 

převyprávějí  podle  obrázků  příběh 

hlavního hrdiny.

Následně  sehrají  scénku  z filmové 

ukázky před ostatními.

Párová práce

15 

min

Fotoromán

Žáci mají k dispozici fotoromán již bez 

popisků  jednotlivých  obrázků.  Jejich 

úkolem je vcítit se do hlavního hrdiny 

a  napsat  dopis  jeho nevěstě,  která  na 

něj  čekala  na  Nový  rok  v Moskvě  a 

vysvětlit, proč nepřišel.

Вы Женя.  Напишите письмо вашей 

Samostatná 

práce
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невесте  Гале   и  объясните,  что 

случилось.

Pokud při hodině zbude čas mohou si 

žáci  dopisy  mezi  sebou  vyměnit  a 

napsat  odpověď  za  nevěstu  hlavního 

hrdiny.
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1. Fotoromán

Как попал Женя в Ленинград? 
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2. Popis obrázků

1. У нас такая традиция. Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в 

баню. Моемся. Ежегодно. Это давно повелось. А Павлик должен был 

лететь в Ленинград после бани. А я должен был сегoдня жениться. Мы 

в бане выпили.  За невесту мoю, за меня. 

2. Потом из бани мы поехали в аэропорт провожать Павлика. 

3. Ну там мы опять что-то пили, но это я уже не помню... 

4. Я думаю, что меня по ошибке вместо Павлика запихнули в самолёт. 

5. В самолёте я спал. 

6. И так я оказался в Ленинграде.

7. Сюда я приехал на такси. Я сказал свой домашний адрес, 3-я улица 

Строителей, дом 25, и меня привезли. 

8. У меня ключ подошёл.

9. Потом я лёг спать.
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Ключ

Úloha č. 4

Подмосковные  деревни:  Тропарёво,  Чертаново,  Медведково,  Беляево-

Богородское, и, конечно же, Черёмушки не подозревали о том, что обретают 

бессмертие  в  те  грустные для  них  дни,  когда их  навсегда сметали с  лица 

земли. Деревня Черёмушки дала своё  имя всемирно известным московским 

новостройкам, которые расположились на юго-западе нашей столицы. Теперь 

чуть ли не в любом советском городе есть свои Черёмушки. В былые времена, 

когда человек попадал в какой-нибудь незнакомый город, он чувствовал себя 

одиноким и потерянным. Вокруг всё было чужое: иные дома, иные  улицы, 

иная  жизнь.  Зато  теперь  совсем  другое  дело.  Человек  попадает  в  любой 

незнакомый город, но чувствует себя в нём, как дома. До какой нелепости 

доходили наши предки. Они мучились над каждым архитектурным проектом. 

А теперь во всех городах возводят типовой кинотеатр „Ракета“, где можно 

посмотреть типовой художественный фильм. ...

 Скажите а апельсинчиков у вас нету?

 Там апельсины.

 Все  на  ярмарку  сюда,  тут  игрушки  и  хлопушки,  у  нас  много  тут 

подарков, приходите к нам, друзья.

 … Название улиц тоже не отличается разнообразием. В каком городе нет 1-й 

Садовой,   2-й  Загородной,   3-й  Фабричной,  1-й  Парковой,  2-й 

Индустриальной,  3-й улицы Строителей! Красиво, не правда ли? Одинаковые 

лестничные клетки окрашены в типовой приятный цвет. Типовые квартиры 

обставлены стандартной мебелью, а в безликие двери врезаны типовые замки. 

Úloha č. 5

Надя  возвращается  домой.  Она торопится—  ведь  через  полчаса должен 

прийти Ипполит, её жених. Войдя в свою собственную квартиру и готовясь 

надеть своё праздничное платье, Надя с ужасом замечает, что на её тахте спит 

совершенно  незнакомый  мужчина.  Ясно,  что  это  не  вор,  что  это  пьяный, 

скорее всего сосед-новосёл, случайно зашедший в чужую квартиру. Решив не 

вызывать милицию, Надя мужественно поливает незнакомца из чайника. Её 

задача— как можно скорее выставить незнакомца за дверь, пока не пришёл 
122



Ипполит (о том, что Ипполит— ревнивец, Надя, похоже, уже знала). 

Но Женя вовсе не собирается уходить. С его точки зрения— некая злобная 

мегера ворвалась в его квартиру и по неизвестной причине гонит его прочь. В 

результате  суматошного  объяснения  и  взаимного  предъявления  паспортов 

выясняется вся ситуация …19 

19  http://ru.wikipedia.org/wiki/
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7. Závěr  

Tato diplomová práce sledovala několik cílů. Cíl, který byl stanoven jako první, lze 

shrnout slovy: prezentace filmu jako výukového materiálu. Byly popsány některé 

důležité aspekty tohoto  materiálu, které byly rozděleny do tří částí. 

První se zabývala tím, jak se liší  film od filmového výukového materiálu.  Bylo 

zjištěno, že za filmový výukový materiál lze pokládat pouze takový film/filmový 

úryvek, který je didakticky zpracován a doplněn o cvičení týkající se tří fází: před, 

během a po shlédnutí filmu/filmové ukázky. 

Jelikož bylo doporučeno didakticky zpracovávat pouze autentický filmový materiál, 

zabývá se tato práce také jeho umístěním mezi ostatními originálními výukovými 

materiály  ve  výuce  cizích  jazyků.  Přestože  se  film  mezi  nimi  umístil  až  na 

posledním místě  ,  bylo zjištěno,  že tento výukový materiál  skýtá mnoho výhod, 

které lze ve výuce cizích jazyků využít.  Kromě autentičnosti se jedná o výborný 

zdroj  hovorové  řeči  se  všemi  jejími  aspekty  (melodie,  tempo  řeči,  pauzy  …), 

o výukový  materiál,  který  je  převážně  u mladých  velice  populární  a  dokáže  je 

motivovat a vzbudit v nich zájem o jazyk. Zároveň se jedná o materiál, se kterým je 

možné procvičovat také tzv. pátou dovednost (porozumění slyšenému a viděnému), 

neboť žáci mají možnost vidět jednající osoby, jejich gesta a mimiku a mohou tak 

při  porozumění  využít  také  vizuální  opory.  To  jim  pak  značně  pomáhá  při 

komunikaci v reálných situacích. Film kromě toho rozvíjí také dovednost poslechu 

s porozuměním a je zároveň dobrým impulsem i k rozvoji produktivních dovedností 

– psaní  a mluvení.  Filmový výukový materiál  umožňuje také zábavnější  formou 

seznámit žáky s literaturou, kulturou a reáliemi zemí, jejichž jazyk se žáci učí. 

Kromě výše uvedených kladů má filmový výukový materiál také negativa, kterých 

je potřeba se při jeho použití ve výuce vyvarovat. Jedná se zaprvé o rozdílnou délku 

trvání filmů a vyučovacích hodin. Na první pohled se zdá, že se tento propastný 

rozdíl nedá překonat, ale opak je pravdou. Lze využít úspornějších typů prezentace 

filmu, a nebo vybrat pouze jeden filmový úryvek, kterému se pak ve výuce může 

věnovat více času.  Druhým negativem je značná jazyková obtížnost filmů, která 

mnohdy nekoresponduje s dosaženou jazykovou úrovní žáků. Pro překonání tohoto 

úskalí  je  doporučeno  naučit  žáky  různé  strategie,  jak  pochytit  hlavní  myšlenku 
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slyšeného nebo čteného textu a jak žáky odnaučit předsudku, že je potřeba textu 

rozumět slovo od slova. Poukazuje se také na to, že je potřeba naučit žáky vnímat a 

hlavně využívat vizuální opory, kterou jim tento výukový materiál poskytuje. Asi 

největším  záporem  použití  filmu  při  výuce  je,  že  mnozí  žáci  nepovažují  tento 

materiál za výukový materiál, ale za pouhou formu odpočinku a nebo zábavy. Toto 

smýšlení  žáků lze odbourat právě didaktizací filmu. Pokud budou žáci totiž během 

„filmové“ hodiny nuceni řešit ve fázi před, během a po shlédnutí filmu připravená 

cvičení, nestane se zajisté to, že by byli při hodině pouze pasivními diváky. 

Analýzou  dotazníků,  které  byly  shromážděny  v rámci  empirické  části  této 

diplomové  práce,  se  ukázalo,  že  všechna  výše  uvedená  úskalí  korespondují  se 

zkušenostmi  učitelů  z praxe  na  středních  školách  a  že  se  jedná  přesně  o ty 

problémy, se kterými se učitelé ve svých hodinách potýkají. 

Druhým cílem této diplomové práce bylo, pokusit se  učitelům poradit, jak zvolit 

vhodný filmový výukový materiál a jak ho didakticky zpracovat, aby byl pro výuku 

cizích jazyků co nejefektivnější.  Na základě studia odborné literatury a vlastních 

zkušeností  jsem  vytvořila   typologii  cvičení  ke  všem  fázím  práce  s filmovým 

výukovým materiálem ve výuce cizích jazyků. u každého cvičení je kromě názvu a 

stručného popisu aktivity pro lepší přehled uvedena dovednost, kterou dané cvičení 

rozvíjí,  což  dokazuje,  že  filmový  výukový  materiál  je  vhodný  jak  pro  rozvoj 

receptivních,  tak  produktivních  dovedností.  Kromě  typologie  se  podařilo 

shromáždit také cenné rady pro učitele, jak postupovat při výběru filmu, neboť se 

během přípravy empirické části této diplomové práce ukázalo, že se jedná o jednu 

ze  stěžejních  fází  přípravy  didaktizace.  Během ověřování  vybraných  úryvků  na 

školách  se  tato  teorie  potvrdila,  neboť  úspěšnost  zdidaktizovaných  filmových 

materiálu do značné míry závisela na tom, zda žáci vybraný materiál považují za 

zajímavý nebo zábavný.

Dalším,  v pořadí  již  třetím,  cílem  této  práce  bylo  ukázat  praktické  příklady 

zpracovaného ruskojazyčného  filmového výukového materiálu.  Za  tímto  účelem 

byly vypracovány čtyři  didaktizace různých úrovní podle Společného evropského 

referenčního  rámce.  Každá  z nich  byla  zpracována  jinou  formou,  aby  bylo 

představeno co nejvíce možných forem práce s filmem při výuce cizích jazyků.
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Pro ověření stanovených vstupních hypotéz byly první tři zdidaktizované úrovně 

ověřeny na střední škole a poslední z nich, pro úroveň B2, na Pedagogické fakultě 

Karlovy Univerzity. Praxe ukázala, že lze takto zpracovaný materiál ve výuce na 

středních  školách  použít.  Kromě  menších  odchylek  od  navrhovaných  časových 

dotací  jednotlivých  aktivit  žádný  závaznější  problém nenastal.  Délka  zvolených 

filmových úryvků (5-10 minut) byla pro vyučovací hodinu přiměřená, delší úryvek 

by se ale již během vyučovací hodiny (45 minut) nestihl zpracovat. Ukázalo se, že 

je dobré používat kvalitní techniku a zjistit  si předem, zda se ve třídách nachází 

např.  dostatečný  počet  elektrických  zásuvek.  Po  analýze  dotazníků  od  studentů, 

kteří  se  tohoto  průzkumu  zúčastnili,  lze  vyvodit  z ověřování  několik  závěrů: 

jazyková  úroveň  filmových  úryvků  byla  pro  jednotlivé  úrovně  vhodně  zvolena, 

neboť  žáci  neměli  větší  obtíže  filmovému  výukovému  materiálu  porozumět, 

zvolená  forma  prezentace  pouze  jednoho  úryvku  jim  přišla  efektivnější,  než 

sledovat celou vyučovací hodinu jeden film. Také téma úryvků žáky zaujalo, neboť 

sami od sebe do dotazníků připsali,  že filmový úryvek byl zábavný a zajímavý. 

Pracovat touto formou s filmovým výukovým materiálem by kromě dvou studentů 

chtěli všichni. Žáci oceňovali na filmu především možnost uslyšet hovorovou, živou 

řeč, „reálné“ dialogy, které jim připadaly lepší, než stylizované dialogy učebnic, a 

kombinaci viděného a slyšeného. z toho vyplývá jeden důležitý již výše zmiňovaný 

aspekt, že je třeba při tvorbě didaktizace filmu/filmového úryvku volit autentický 

materiál. z praxe také vzešlo jedno důležité zjištění, že žáky nejvíce zaujala cvičení 

ve fázi před a během shlédnutí filmu, což opět potvrzuje, že je důležité propracovat 

při  didaktizaci  všechny  tři  fáze  práce  s filmovým  materiálem.  Ze  zkušeností 

vyplynuly také důležité rady pro ty, kteří by chtěli tyto zpracované materiály sami 

použít  v praxi.  Doporučila  bych  seznámit  se  před  hodinou  s technikou,  kterou 

budou učitelé používat, klást důraz na práci s didakticky zpracovaným materiálem, 

nenechat se v žádném případě přemluvit k prezentaci celého filmu, vysvětlit žákům 

smysl  jednotlivých  aktivit  a  průběžně  kontrolovat  porozumění  filmu/filmové 

ukázce.

Velice  zajímavým  zjištěním  byl  také  fakt,  že  většina  žáků  gymnázia  se  již 

s podobnou formou práce s filmem/úryvkem filmu ve výuce cizích jazyků setkala, 
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ale  všichni  studenti  Pedagogické  fakulty  zažili  takovouto  formu  výuku  poprvé. 

z toho se  dá usuzovat,  že  se  na středních školách filmový výukový materiál  ve 

výuce cizích jazyků začíná používat. 

Jelikož studenti Pedagogické fakulty kladli během „zkušební“ hodiny časté dotazy 

týkající  se zpracování filmu/filmového úryvku,  je  možno soudit,  že tato  metoda 

byla pro ně nová a že jim toto téma není lhostejné. Ze zpětných vazeb vyplývá, že je 

metoda  práce  s filmovými  úryvky  zaujala  natolik,  že  se  chtějí  filmovému 

výukovému materiálu  dále  věnovat  i  při  svém případném učitelském působení. 

Proto  by  bylo  dobré  se  tomuto tématu  věnovat  i  během studia  na  Pedagogické 

fakultě buď v rámci seminářů didaktiky, a nebo samostatného kurzu. 

Posledním  cílem  této  diplomové  práce  bylo  zmapovat  používání  filmového 

výukového  materiálu  ve  výuce  cizích  jazyků  na  středních  školách  v České 

republice.  Vzhledem  k tomu,  že  se  podařilo  shromáždit  pouze  33  vyplněných 

dotazníků z důvodu malé návratnosti dotazníků , nelze tento výzkum považovat za 

objektivní, ale spíše za jakýsi náhled do současné praxe. 

Z  výsledků  průzkumu  vyplývá,  že  se  vstupní  hypotézy  kromě  jedné  potvrdily. 

Učitelé  středních škol  ve většině  případů používají  v hodinách nezdidaktizovaný 

výukový materiál. Mají pro to ale pádný argument, neboť zpracovaného materiálu 

je  nedostatek  a  tvorba  pracovních  listů  a  příprava  dobře  promyšlené  „filmové“ 

hodiny je  nejenom časově velice  náročná.  Učitelé  sice v dotaznících  uvádějí,  že 

s filmem po prezentaci dále pracují,  ale ve většině případů se omezují  pouze na 

diskusi o tématu filmu nebo písemné a ústní převyprávění děje. Fáze před a během 

shlédnutí filmu/filmové ukázky bývá zcela vynechávána. Příčinou tohoto počínání 

může být  fakt,  že 75% dotazovaných učitelů  pouští  žákům film celý  a  z tohoto 

důvodu již nezbývá čas na další aktivity s filmovým výukovým materiálem během 

výuky. Poslední z hypotéz, že filmový výukový materiál bývá zařazován do výuky 

zřídka a převážně v hodinách před prázdninami nebo před koncem školního roku, 

kdy se žáci již na výuku nesoustředí, se potvrdila jen z části. 

Důležitým zjištěním je také to, že 61% dotazovaných učitelů by si přála získat více 
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informací o formě práce s filmovým výukovým materiálem, ale nevědí kde. Chtěli 

by  získat  více  informací  formou  prakticky  zaměřeného  semináře  nebo  formou 

vydané publikace.

Na konec bych chtěla zdůraznit ještě několik myšlenek. Filmový výukový materiál 

je na středních školách opomíjeným materiálem, přestože, jak sami učitelé uvádějí, 

má hodně co nabídnout  a  sami   žáci  vlastnosti  filmového výukového materiálu 

oceňují. z velké části se na tom podílí i fakt, že didakticky zpracované filmy nejsou 

k dispozici a nebo je jich velice omezené množství. Pokud se ale učitelům takto 

zpracovaný materiál  někde přece jen podaří  objevit,  jedná se ve většině případů 

o zpracování celého filmu, což pro výuku na středních školách z časových důvodů 

nepřipadá v úvahu. Tvorba těchto materiálů je pro učitele časově náročná a často 

také chybějí dostatečné znalosti, jak filmový materiál pro výuku připravit. Dokud 

nebude dostatečné množství vhodně zpracovaného filmového výukového materiálu 

upraveného pro potřeby středních škol (ale nejen těch), bude film stále ve výuce 

cizích jazyků bohužel opomíjen.

Dalším  důvodem,  proč  filmový  výukový  materiál  má  mezi  pedagogy  hodně 

odpůrců, je tvrzení,  že ve výuce na takovéto aktivity není čas, neboť je potřeba 

dodržet  stanovený  učební  plán.  z poznatků  získaných  v rámci  diplomové  práce 

vyplývá, jak důležitou úlohu při rozvoji komunikace v cizím jazyce může filmový 

materiál sehrát. z tohoto důvodu je zapotřebí dbát na zařazení filmového výukového 

materiálu  již  při  tvorbě  učebního  plánu.  To  usnadní  v současné  době  do  škol 

zaváděný  Rámcově  vzdělávací  program,  který  dává  učitelům  při  tvorbě  na  něj 

navazujícího Školního vzdělávacího programu větší volnost v tom, jaké metody a 

učební látku učitelé do své výuky zařadí. Nejlepším řešením by samozřejmě bylo, 

kdyby se film stal součástí učebních souborů pro výuku cizích jazyků. 

Co je ale možné udělat pro zlepšení situace na středních školách již dnes, je jednak 

již  výše  zmiňovaná  příprava  budoucích  učitelů  na  Pedagogických  fakultách  a 

zařazení tohoto tématu do dalšího vzdělávání učitelů, aby se sami učitelé naučili 

vnímat  film  jako  efektivní  výukový  materiál,  uměli  ho  didakticky  zpracovat  a 

využít jeho pozitivních vlastností k rozvoji řečových dovedností svých žáků. 
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Резюме

Тема  дипломной  работы -  использование  видеоматериалов  в  процессе 

обучения иностранным языкам.

Первая  глава  посвящена  истории  развития  методик  использования 

видеоматериалов  в  обучении  иностранному  языку.  Основоположником 

«визуального» метода считается Ян Амос Коменский, который первым создал 

учебник  в  картинках  «Orbis  Sensualium Pictus»,  ориентированный  на 

начинающих  изучать  латинский  язык.  Несмотря  на  то,  что  использование 

статического  иллюстративного  материала  в  обучении  иностранным  языкам 

имеет  уже  долгую  традицию,   динамические  учебные  материалы  начали 

использовать только в 80х гг. 20в. Вопрос о том, как с тех пор развивались 

методики  работы  с  видеоматериалами,  рассматривается  в  данной  работе 

подробнее.

Первая часть дипломной работы называется «Фильм и обучение иностранным 

языкам». Она посвящена фильму как составной части учебного материала и 

его месту среди других учебных средств. В работе также описаны различия 

между книгой (учебником) и фильмом. Эти два достаточно разные средства 

хорошо дополняют  друг  друга.  Далее  кроме  перечисления  положительных 

сторон  при  использовании  видеоматериалов  как  учебного  материала 

перечисляются  и  практические  проблемы,  связанные  с  использованием 

фильмов,  и  рекомендации,  как  преодолеть  некоторые  сложности  или 

полностью их избежать.

В той же части дипломной работы можно найти главу, которая описывает так 

называемое  пятое  умение  –  понимание  звучащего  и  воспринимаемого 

зрением. Это понятие ввела в дидактику иностранных языков в 1989г. Инга 

Швердфегер, которая утверждала, что понимание может быть полным только 

тогда,  когда  мы  понимаем  и  смысл  мимики  и  жестов  лиц,  с  которыми 

общаемся. Пятое умение можно отнести к рецептивным умениям, а развивать 

его  можно  как  раз  при  использовании  на  занятиях  видеоматериалов. 

Визуальная опора помагает человеку не только в понимании фильма, но также 

при коммуникации в реальной ситуации.
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Последняя глава части «Фильм и обучение иностранным языкам» посвящена 

медиальному  обучению  и  его  отношению  к  видеоматериалам  в  обучении. 

В настоящее  время  эта  тема  актуальна,  поскольку  медиальное  обучение 

составляет  часть  современных  учебных  программ  (RVP),  которые  как  раз 

сейчас  вводятся  в  школах  Чешской  республики.  Медиальное  обучение 

внесено в  RVP как общая тема. Из этого следует,  что эту тематику нельзя 

подчинить только одному предмету. Именно поэтому и учителя иностранных 

языков могут  уделять внимание медиальному обучению на своих занятиях. 

В главе также можно узнать не только о том, что такое медиальное обучение, 

но и найти примеры, каким именно образом его можно включить в процесс 

обучения иностранным языкам. 

Всвязи с тем, что показ фильма/отрывка из фильма пока еще не принадлежит 

к обычным учебным средствам, следующая часть работы «Работа с фильмом 

и  киноэпизодами  в  обучении  иностранным  языкам»  посвящается 

эффективному  использованию  видеоматериалов.  Учителя  найдут  здесь 

подобие  справочника,  который  им  облегчит  работу  при  испоьзовании 

видеоматериалов.  Здесь  даны  рекомендации,  как  правильно  выбрать 

подходящий  фильм,  как  его  презентировать  ученикам,  в  заключении  – 

типология  заданий  для  этапов  до,  во  время  и  после  просмотра 

фильма/эпизода.  Кроме   того,  здесь  можно  узнать,  где  можно  найти  уже 

обработанный учебный видеоматериал.

В рамках настоящей работы было проведено анкетирование в средних школах 

Чешской  Республики,  задачей  которого  было  получить  данные,  о  том 

используется ли видеоматериал в обучении иностранным языкам в средних 

школах, каким образом, насколько часто, и выяснить, какого рода опыт есть 

в этой связи у учителей. Результаты этого исследования можно найти в главе 

«Анализ результатов анкетирования учителей иностранных языков».

В последней части дипломной работы представлено, как бы могло выглядеть 

занятие   с  использованием  видеоматериалов  на  практике.  Для 

демонстрационного  урока  был  выбран  аутентичный  русскоязычный 

видеоматериал. Были разработаны четыре типа урока по уровням А1, А2, В1 и 

В2 в соответствии с Общеевропейской системой оценки.
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Эти уровни были выбраны с учётом возможного уровня знаний, достигнутого 

учащимися  средних  школ.  Каждый  разработанный  урок  разделён  на 

временные этапы и включает их краткое описание, задачи для фаз перед, во 

время  и  после  просмотра  киноэпизода,  иллюстративный  материал  для 

отдельных заданий, рекомендации к проведению и ключи к заданиям. Задача 

таких уроков-проектов —  показать как можно больше возможных вариантов 

работы  с  видеоматериалом,  поэтому  с  отрывками  фильмов  проводилась 

работа  разного  типа  в  соответствии   с  каждым  уровнем.  Целью  является 

развитие умений  аудирования,  письма и говорения,  а  также ознакомление 

учащихся с аутентичным разговорным материалом в «реальных ситуациях».

Проект  был  проведён  с  учащимися  четырехлетней  пражской  гимназии  На 

Затланце. Уровень В2 был частично проведён со студентами  педагогического 

факультета  Карлова  университета  в  Праге.  В связи  с  этим в  данной  главе 

можно  ознакомиться   и  с  результатами  проведенных  уроков,  а  также 

с рекомендациями для учителей, которые бы хотели эти уроки использовать 

в своей работе.

Помимо небольших отклонений  от предложенного временного членения для 

отдельных  заданий  серьезных  проблем  на  пробном  уроке  не  возникло. 

Языковой  уровень  киноэпизодов  соответствовал   каждому  отдельному 

уровню,  потому  что  у  учеников  не  возникли  трудности  в  понимании 

материала,  выбранный путь,  при  котором был  отобран  лишь один  эпизод, 

показался им более эффективным, чем смотреть фильм целиком. Кроме того, 

учащихся  заинтересовала  тема  эпизодов,  поскольку  они  сами  приписали 

в анкетах, что просмотренный отрывок был интересным и весёлым. Ученики 

оценили в первую очередь возможность услышать разговорную, живую речь, 

«реальные» диалоги, которые им понравились больше, чем стилизованнные 

диалоги  из  учебников,  а  также  хорошей  была  комбинация  увиденного  и 

услышанного. Практика показала, что учеников больше всего увлекли задания 

перед и во время просмотра эпизода, что также подтверждает необходимость 

разрабатывать задания для всех трех фаз работы с видеоматериалом.

Учебный киноматериал принадлежит в настоящее время в  средних школах 

к малоиспользуемым средствам, несмотря на то, что учителя указывают, что 
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у них  есть  много  предложений,  а  ученики  сами  высоко  оценивают  такой 

учебный  материал.  Большую  роль  в  этом  играет  то,  что  дидактически 

обработанные видеоматериалы недоступны или их ограниченное количество. 

Когда они все же попадают в распоряжение учителя, то чаще всего это целый 

дидактически обработанный фильм, что не подходит для обучения в средних 

школах  по  причине  недостатка  времени.  Разработка  видеоматериалов  для 

учителя очень трудоемка, кроме того, часто просто нет знаний, как правильно 

это  делать.  Поэтому  учителя  хотели  бы  принять  участие  в  семинаре  или 

ознакомиться  с  публикацией  по  этой  теме.  Кроме  того,  студенты 

педагогического  факультета  одобрили  бы  включение  этой  проблематики 

в программу семинаров по дидактике либо создание отдельного курса. 
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Resumé

The diploma thesis  deals  with  using  the  audiovisual  media  in  foreign language 

teaching

First chapter describes the evolution of visual material usage in foreign language 

teaching. As a pioneer in this field we should mention Comenius who created the 

first picture textbook called “Orbis Sensualium Pictus”. The textbook was intended 

for use in the opening phases of Latin language teaching. The static visual material 

has a long tradition among foreign language teaching, the dynamic material started 

to be used no sooner than in the 1980’s. More detailed description of the evolution 

of methodology of using dynamic  visual aids in foreign language teaching after 

1980’s is the main part of the first chapter. 

Another part of the diploma thesis, called “film and foreign language teaching,” is 

dealing with audiovisual teaching aids and their position among the other aids in the 

field of foreign language teaching. It  also describes the differences between the 

(text)book and the film. These two totally  different  media can supplement each 

other very well. Along with the strenghts of film in goreign language teaching go 

the weaknesses – these are described in the thesis as well, together with possible 

solutions or means of avoiding them at all.

In the mentioned part of the thesis, a chapter dedicated to socalled fifth language 

skill  –  understanding  of  the  seen  and  the  heard  can  be  found.  This  term  was 

introduced in the foreign language teaching methodology by Inge Schwerdfeger in 

1989.  Schwerfeger  states  that  understanding  can  be  complete  only  when  the 

gestures and mimicry of the persons we are speaking with are taken into the play, 

not only words. This fifth language skill can be placed among receptive skills and 

can be developed when using film as a teaching aid. Visual support helps students 

not only with understanding the film, but  also when communicating in real  life 

situations.

The last chapter of the part called „Film in foreign language teaching“ deals with 

media education in foreign language teaching. This is a topical issue in the Czech 

educational  system,  because media  education is  a  part  of  Framework Education 

Programmes  (FEP)  that  are  being  introduced  in  Czech  schools  at  the  moment. 
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Media education is a cross-sectionalo theme of the FEP, which means that it cannot 

be  dealt  with  on the  bounndaries  of  a  single  subject.  Therefore  the  teachers  of 

foreign languages should grant media education some space in their classes. The 

mentioned  chapter  explains  the  essence  of  media  education  and  suggest  a  few 

examples of how to implement it into foreign language classes.

Another  part  of  the  thesis,  „  Working  with  film/film  clip  in  foreign  language 

teaching“ is dedcated to the correct usage of film material in the classroom. The 

teachers are presented a manual that can make working with film as a teaching aid 

easier.  Practical tips are presented such as how to choose and where to obtain a 

suitable film, how to present it and process it methodologically to ensure the most 

efficient way of language acquisition. A typology of exercises was developed to 

meet the aim of efficiency including pre-, during- and post-viewing exercises. 

A  questionnaire  research  among  Czech  teachers  of  foreign  languages  was 

conducted as a part of the thesis. Its objective was to find out whether the film is 

used as a teaching aid at the secondary schools and also how is it processed, how 

often is it used and whether or not the teachers have any experience with its usage. 

The outcome of the research can be found in chapter „Outcome of the questionnaire 

research among teachers of foreign languages“.

The last  part  of  the thesis suggests  the  ways to use  audiovisual  aids in  foreign 

language teaching in the classroom. Authentic Russian films were taken as the basis 

for demonstration lesson plans created for four levels according to the  Common 

European Framework of Reference for Languages.

These levels were chosen to meet the potentially acquired levels of achievement of 

upper secondary school students. Every lesson plan contains the timing of each of 

the activities, a concise description of these activities, pre-viewing, during-viewing 

and  post-viewing  tasks,  picture  material  for  all  the  activities,  recommended 

classroom organization and key to the exercises. The goal of these lesson plans is to 

present as many as possible ways to use the audiovisual material in the classroom, 

therefore  the  film clips  are  didactically  transformed  in  a  different  way in  each 

lesson plan. The aims of the lesson plans are as follows: development of listening 

with comprehension, development of independent oral and written expression and 

immersion of the students to authentic language in “real” situations.
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The lesson plans for levels A1, A2 and B1 were tested with the students of Prague 

grammar school Na Zatlance. The level B2 was tested with students of Russian 

language at Charles University in Prague, Faculty of Education. The tests results are 

included in the thesis along with tips for the teachers who are willing to use the 

lesson plans with their students.

There were no serious problems recorded during the testing, except for the designed 

time being exceeded. The language level of each film clip was correctly chosen - 

the students could quite easily understand and the form of presentaion of only a clip 

of the original film was also accepted well by the students. The topics of the clips 

gained  students'  attention  as  they  stated  on  their  questionnaires  (without  any 

prompting) that the clips were interesting and amusing. The students valued the 

chance to hear real life spoken language and the dialogues were said to be better 

than  those  tailored  for  the  textbooks.  Pre-  and  during-viewing  activities  were 

praised by the students. This fact brigs forward the importance of preparing all the 

three stages when designing a lesson plan.

Film as a teaching material is seldomly used at secondary schools at present, despite 

the  tachers  stating  that  it  is  a  progressive  means  of  education  and the  students 

themselves like it. The main reason for this discrepancy is the situation when there 

are few or none methodologically processed films available. If there are any, they 

are most likely whole feature films, that are too long to be used in the boundaries of 

time given for foreign language lessons at secondary schools. Creating such aids is 

very time consuming and most teachers lack knowledge of the technology.  The 

teachers demand a course or a publication covering these issues. Also the students 

of  education  would  greet  a  possibility  of  obtaining  this  knowledge  at  their 

university in the form of methodology courses or an independent course.
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Příloha č. 1 – Dotazník pro učitele

Dobrý den,

jsem studentkou  5.  ročníku  oboru  rusistika  a  germanistika  na  Pedagogické  fakultě 
Univerzity Karlovy. v rámci své diplomové práce se zajímám o využití filmu při výuce cizího 
jazyka  na  středních  školách  v ČR.  Chtěla  bych  Vás  poprosit  o vyplnění  následujícího 
dotazníku, jehož vyhodnocení je součástí mé diplomové práce.

U většiny otázek jsou možné odpovědi již uvedeny, stačí, když označíte odpověď, která 
odpovídá nejlépe Vašemu mínění nebo Vaší situaci. u každé otázky je možné označit i více 
odpovědí. u některých otázek je třeba popsat Váš názor nebo Vaši situaci, u těchto otázek máte 
neomezený prostor pro Vaši odpověď.

Dotazník je anonymní, a proto se nemusíte podepisovat.  Výsledky slouží pouze pro 
účely mé diplomové práce. Jde mi o to popsat dnešní situaci a zjistit názory vyučujících k dané 
problematice.

Prosím o zodpovězení  všech  otázek  a  zaslání  vyplněného  dotazníku  na  e-mailovou 
adresu: noskova.lenka@seznam.cz. 

Předem Vám děkuji za vyplnění!

Lenka Nosková

_________________________________________________________________________

1. Pohlaví:  

2. Věk: 

3. Typ školy/město:

4. Aprobace:

5. Věk mých žáků:

6. S filmy pracuji při výuce cizích jazyků:

a) 1x měsíčně

b) 2x v pololetí

c) 3-4x v pololetí

d) 2x ročně

e) 1x ročně

f) vůbec nikdy (Proč?):

7. Jestliže máte zkušenosti s filmy při výuce, které druhy filmů používáte?:

a) dokumentární filmy

b) filmy podle literárních předloh

c) kreslené filmy, animované filmy

d) hrané filmy
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e) televizní seriály, televizní hry

f) televizní debaty, televizní zprávy

g) krátký film (tzv. Kurzfilm)

h) reklamu

i) hudební klipy

j) výukové materiály (Jaké?):

k) jiné druhy filmu (Které?):

8. Při výuce pracuji:

a) s celým filmem

b) s více ukázkami z filmu 

- s kolika a jak dlouhými ukázkami?

c) pouze s jednou ukázkou z filmu

- jak dlouhou?

9. Film pouštím žákům v:

a) v jejich mateřském jazyce

b) v cílovém jazyce bez titulků

c) v cílovém jazyce s titulky v mateřském jazyce

d) v cílovém jazyce s titulky v cílovém jazyce

Proč? Čeho tím chci docílit?

10. S filmem při vyučování dále pracuji:

a) ano – Jak?

b) ne – z jakého důvodu?

11. Film zařazuji do výuky během školního roku:

a) na začátku školního roku

b) před prázdninami
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c) v průběhu celého školního roku

d) před koncem školního roku

e) jindy (Kdy?):

Proč?

12. Film zařazuji při vyučování:

a) na začátek vyučovací hodiny

b)  uprostřed vyučovací hodiny

c)  na konec vyučovací hodiny

Z jakého důvodu?

d) film zaplní celou vyučovací hodinu

13. Podle čeho si vybírám filmy, se kterými pracuji ve vyučování?

14. Jaké vidím nevýhody/nedostatky využití filmu při výuce cizích jazyků?

15. Jaké vidím výhody/přednosti využití filmu při výuce cizích jazyků?

16. Jaké zkušenosti mám s prací s filmem při výuce cizích jazyků:

• pozitivní:

• negativní:

• jaké jsou na to reakce mých žáků?

• kolik času tím trávím? (týdně, měsíčně, ročně)?
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 17. Jsem  k takovéto práci podporován vedením školy? (Ano – Jak? / Ne – Proč?)

 18. Mám pro tuto formu výuky ve škole k dispozici dostatečné technické vybavení?

 19. Mám pro tuto formu výuky dostatečné znalosti?

 20. Chtěl bych se o využití filmu při výuce cizích jazyků dozvědět více? (Ano – Kde? 
Jak? / Ne  –  Proč?)

Poznámky, připomínky, nápady, náměty atd.:
DĚKUJI!
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Příloha č. 2 – Dotazník pro žáky

Úroveň:

1. Ve výuce cizího jazyka jsem se již s podobnou formou práce s filmovou 
ukázkou setkal/a. 

a) ANO – JAK?

b) NE
2. Pracovat s filmovou ukázkou mě bavilo.

a) ANO – Proč?

b) NE – Proč?

3. Nejvíce mě bavilo:

4. Nejméně mě bavilo:

5. Porozumět filmové ukázce bylo …
a) TĚŽKÉ b) LEHKÉ

6. Filmové ukázce jsem na konci hodiny …
a) POROZUMĚL/A b) NEPOROZUMĚL/A

7. S filmovou ukázkou ve výuce cizího jazyka bych chtěl/a pracovat častěji.
a) ANO – Proč?

b) NE – Proč?

8. Co Vám tato hodina dala?

Na druhé straně dotazníku můžete tuto hodinu slovně zhodnotit.
Děkuji za Vaše připomínky a poznámky

DĚKUJI za Váš čas a názory!
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