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NÁZEV: 

Průzkum úrovně znalostí žáků z oblasti ruských reálií na ZŠ 

ABSTRAKT: 

Předmětem diplomové práce je studie znalostí reálií Ruska u žáků 2. stupně základních 

škol. Práce zkoumá rozdíly v úrovni vědomostí z této oblasti zejména mezi žáky 

s výukou ruštiny a žáky, kteří že ruskému jazyku neučí, ale věnuje se této problematice 

také vzhledem к mezipředmětovým vztahům. 

Hypotézu předpokládající, že skupiny žáků s výukou ruštiny mají hlubší znalosti, 

přičemž určitou úroveň vědomostí o reáliích Ruska mají díky mezipředmětovým 

vztahům všichni žáci, má potvrdit, či vyvrátit praktický průzkum metodou dotazníků a 

jeho následné vyhodnocení. 

Výsledkem průzkumu je zjištění, že rozhodující pro dobrou úroveň znalostí je 

dostatečná časová dotace výuky, fungující mezipředmětové vztahy a didakticky řízená 

motivace žáků. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

reálie, sociokulturní kompetence, lingvodidaktika, mezipředmětové vztahy, motivace 
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TITLE: 

Pupils' knowledge level research related to aspects of Russian life and customs 

SUMMARY: 

Elementary school pupils' knowledge of aspects of Russian life and customs is the 

prime object of this diploma thesis. The thesis inspects this field differences among 

students taught Russian language and those who are not educated in Russian, as well as 

it considers the cross-curricular activities. 

The main hypothesis presumes to find the group educated in Russian in better 

knowledge conditions while all of the students are supposed to be equipped well with 

information - thanks to cross-curricular activities. The hypothesis is expected to be 

verified or refuted by the question-form method of the research and following data-

revaluation. 

Research results bring a conclusion: sufficient time allocation, effective cross-curricular 

activities and didactically controlled motivation are the explicit knowledge level 

dominant factors. 

KEYWORDS: 

aspects of life and customs, socio-cultural competence, linguodidactics, cross-curricular 

activities, motivation 
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1. ÚVOD 

Jazyk je součástí kultury a zároveň je médiem, které kulturu definuje a popisuje. 

Z tohoto důvodu je dnes nutné, aby lidé mluvili jedním či dvěma cizími jazyky. Ty jsou 

bezpochyby podmínkou pro mezikulturní porozumění, ale samy o sobě nestačí. 

Hlavním cílem ve výuce cizích jazyků je komunikativní kompetence, která kromě 

lingvistické kompetence (schopnost vytvářet lexikálně a gramaticky správné věty a tyto 

věty i správně dešifrovat v různých řečových situacích) zahrnuje i uplatnění vžitých 

sociálně kulturních pravidel (např. kdy mluvit a kdy mlčet, co a jak říkat), uplatnění 

hodnot, předpisů a omezení, nutných к pochopení ústního nebo písemného sdělení 

v daném jazyce nebo jeho adekvátní produkci. Žáci by si proto měli osvojit i 

sociokulturní dovednosti a ovládat i kulturní aspekty cílového jazyka - sociokulturní 

(kulturní) kompetenci. Ta spočívá ve schopnosti použít znalosti z národně-kulturních 

hodnot a zvláštností země, jejíž jazyk je předmětem studia, což je nemožné bez zapojení 

kulturní složky do výuky cizích jazyků. Tímto problémem a možnostmi zapojení prvků 

sociálního a kulturního aspektu do výuky cizím jazykům se zabývá lingvodidaktika již 

téměř třicet let. 

Abychom mohli patřičně komunikovat s příslušníky jiné kultury, potřebujeme к 

tomu také znalosti o této jiné kultuře. V každé kulturní oblasti totiž existuje mnoho 

osobitých zvyků jak v jazykové, tak i nejazykové sféře, s kterými se musí žák seznámit, 

aby se později správně zachoval v cizím kulturním prostředí, protože neznalost se může 

někdy vykládat i jako neslušnost. К jazykovým znalostem tedy náleží vždy také pokus o 

kulturní porozumění. 

Tento problém můžeme ukázat na několika příkladech: např. Angličan bude 

zcela rozumět výrazu backwoodsman (politik, který se nezúčastňuje zasedání ve 

sněmovně), ale pro představitele jiné kultury bude tento výraz nesrozumitelný, dokonce, 

i když rozumí významům jednotlivých slov. Existují samozřejmě rozdíly i v neverbální 

komunikaci. V našich zemích a v Severní Americe navazují dvě osoby vzájemný 

kontakt tzv. na délku paže, zatímco v jižních zemích je tato vzdálenost podstatně menší. 
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Potká-li se tedy Španěl a Američanem, pravděpodobně se brzy rozejdou s pocitem, že 

ten druhý je neslušný, a to právě díky vlivu odlišných kultur. 

Z těchto příkladů je zřejmé, že kromě základních poznatků o dané zemi je nutné se na 

hodinách cizích jazyků věnovat též sociokulturní oblasti příslušné země. 

Už při studiu na gymnáziu bylo jasné, že se mé kroky budou ubírat spíše 

humanitním směrem. Vždy jsem se zajímala o kulturu a tak i při studiu cizích jazyků 

mě samozřejmě zajímalo kromě konkrétního jazyka i to, jak v dané zemi lidé žijí, jaké 

mají zvyky a tradice. Díky osobnostem pedagogů jsem se dozvěděla mnoho informací 

z reálií zemí studovaných jazyků, ale nejvíce jsem si pak odnesla až ze samotných 

pobytů v dané zemi. 

Tato tématika mě zajímá neustále, nyní také jako učitele anglického jazyka a 

budoucího učitele jazyka ruského. Sama se snažím při výuce angličtiny pracovat 

s různými materiály a pomůckami, vést žáky к práci nad různými projekty a tak je 

seznamovat se zajímavými fakty o příslušné kultuře. Z praxe vím, že jiná kultura a život 

v zemi, jejíž jazyk žáci studují, je opravdu zajímá. 

Zapojení kulturní složky do výuky cizích jazyků je dnes právem zdůrazňováno, 

stejně jako nutnost spolupracovat s ostatními vyučujícími předmětů, kde se žáci mohou 

seznámit s poznatky o dané zemi, ať už se jedná o zeměpis, dějepis či literaturu. Protože 

můj druhý obor na pedagogické fakultě je ruský jazyk, vybrala jsem si tuto oblast 

v rámci studia daného předmětu na základních školách pro svůj výzkum a této 

problematice se chci věnovat ve své diplomové práci. 

V současné době je tedy nezbytné vnímat jazykovou výuku a sociokulturní 

pozadí jako jeden celek. Některé prameny uvádějí, že sociokulturní složka se ve výuce 

doposud vyskytovala pod názvem reálie a lingvoreálie, v jiných je patrný významový 

rozdíl v používání těchto pojmů. Ve své práci se budu držet pojmu reálie jako spojení 

jazyka a kultury, který má dlouhou tradici a je pro mnoho pedagogů zažitý a všeobecně 

používaný. 
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Cíle diplomové práce 

• Pomocí průzkumu provedeného v několika ročnících 2. stupně základních škol 

zjistit úroveň základních znalostí žáků z oblasti reálií ruského jazyka. 

• Porovnat znalosti žáků, kteří se učí ruský jazyk, a žáků, kteří se ruský jazyk 

neučí. 

• Pomocí průzkumu zjistit, do jaké míry má výuka ruštiny vliv na znalosti žáků 

v této oblasti. 

• Otevřít problém mezipředmětových vztahů a jejich důležité funkce při 

vyučování. 

Metody práce 

• Analýza učebnic předmětů obsahově blízkých oblasti reálií ruského jazyka. 

• Vytvoření dotazníku zaměřeného na základní poznatky z oblasti reálií ruského 

jazyka, který by pomohl odhalit současnou úroveň znalostí žáků základních škol 

v této oblasti. Dotazník se bude skládat z 15 otázek rozdělených do dvou oblastí: 

zeměpisné a oblasti historie, kultury a vědy, sportu a způsobu života (dále jen 

kulturní). 

• Provedení průzkumu pomocí vytvořených dotazníků a pozorování chování žáků 

během vyplňování zadaných otázek v několika ročnících 2. stupně základních 

škol. Průzkum bude proveden jak u žáků, kteří se učí ruský jazyk, tak u žáků, 

kteří se ruský jazyk neučí. 

• Analýza daných dotazníků z hlediska zeměpisných a kulturních oblastí a 

zpracování výsledků průzkumu do tabulek a grafů. 

• Rozhovor se žáky a s vyučujícími ruského jazyka o výuce reálií na jejich 

hodinách a o problému mezipředmětových vztahů na základních školách. 

• Analýza studovaného tématu v učebnicích ruského jazyka Pojechali a Raduga, 

které se používají na základních školách. 
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Výchozí hypotéza 

Cizí jazyk a jeho výuka ve škole je dnes prioritou našeho školství. Vytváří 

předpoklady pro budoucí zapojení žáků do vzájemné komunikace mezi národy. Cílem 

výuky je komunikovat v rámci základních situací každodenního života. Čemu je však 

také nutné se věnovat na hodinách jazyka, jsou základní poznatky z reálií daných zemí s 

nejběžnějšími zvyky, tradicemi a rozšiřovat tak kulturní obzor žáků, který vede к 

formování jejich postojů а к toleranci mezi národy. 

V naší republice je na prvním místě výuka anglického jazyka a pak teprve následují 

další cizí jazyky, především němčina a francouzština. Děti se někde seznamují s cizím 

jazykem už ve třetí třídě a daný jazyk studují po celou dobu na základní škole. Výuka 

ruského jazyka se realizuje v povinně volitelných nebo nepovinných předmětech, 

popřípadě jen v rámci zájmových kroužků. 

Úroveň znalostí angličtiny jako prvního cizího jazyka na našich školách a ruštiny se 

tedy zcela jistě liší. Ruština byla u nás po revoluci striktně odmítána, nyní se však 

situace zlepšuje a o ruštinu začíná být opět zájem. Materiálů pro výuku ruského jazyka 

není v současné době na trhu takové množství jako v ostatních cizích jazycích, takže 

učitel ruštiny nemá takovou možnost výběru jako učitel angličtiny. Navíc je na většině 

škol patrný rozdíl v časové dotaci obou jazyků. Z těchto důvodů se učitel ruštiny 

většinou opírá hlavně o učebnici, se kterou ve svých hodinách pracuje. 

Nicméně, jak už bylo popsáno výše, výuka reálií by neměla být ani na hodinách ruského 

jazyka opomíjena, a to nejen z důvodů uvolnění atmosféry během výuky či změny 

druhu práce, ale především z důvodu obohacení žáků o nové a zajímavé poznatky z této 

oblasti či využití svých znalostí z jiných předmětů vyučovaných na škole. 

Oblastí reálií a sociokulturní složkou se zabývají studenti středních škol na 

hodinách cizích jazyků v mnohem větší míře než žáci škol základních a kdybychom 

dělali podobný průzkum na střední škole, pravděpodobně by byl patrný větší rozdíl ve 

znalostech z této oblasti příslušné země mezi skupinou studentů, kteří daný jazyk 

studují a těmi, kteří se mu nevěnují. 

Zaměřila jsem se na výuku reálií při hodinách ruského jazyka na základních 

školách, v praktické části své diplomové práce jsem na základě zadaných dotazníků 
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chtěla zjistit úroveň znalostí žáků v této oblasti v porovnání se žáky, kteří se ruský jazyk 

neučí. Zároveň chci zprůhlednit problematiku mezipředmětových vztahů na našich 

základních školách, protože na většinu otázek by měli být schopni odpovědět i žáci, 

kteří se ruštinu neučí, a to díky svým znalostem z jiných vyučovaných předmětů. 

Na základě těchto úvah vznikly následující předpoklady, které by měla ověřit či vyvrátit 

tato diplomová práce pomocí zmiňovaných metod práce. 

• Žáci, kteří si zvolili ruský jazyk, by měli projevit hlubší zájem o kulturu 

studovaného jazyka. 

• Výuka ruského jazyka má vliv na znalosti žáků z této oblasti a tak žáci, kteří se učí 

ruský jazyk, by měli prokázat hlubší znalosti z oblasti reálií Ruska než žáci, kteří 

ruský jazyk nestudují. 

• Žáci obou skupin by měli mít znalosti z oblasti reálií Ruska, které vyplývají 

z informací z jiných vyučovacích předmětů na škole ( zeměpis, dějepis,...), stejné. 

• Předpokládá se, že učebnice obsahově blízké oblasti reálií Ruska obsahují 

dostatečné množství informací z této oblasti a na školách fungují mezipředmětové 

vztahy a spolupráce učitelů cizího jazyka s ostatními pedagogy. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

Na základě prostudované literatury českých i zahraničních autorů týkající se 

oblasti výuky reálií se v teoretické části diplomové práce budu nejprve zabývat 

samotným pojmem kultura, jejím vztahem к jazyku a vzdělání, dále mezikulturním 

vzděláváním, na které se v současné době výrazně poukazuje, a dotknu se systému 

vzdělávání v cizích jazycích u nás. V další části se budu věnovat pojmu reálie a 

lingvoreálie, úloze a cílům výuky reálií v cizích jazycích, nastíním nezbytnost 

fungování mezipředmětových vztahů a v závěru uvedu různé metody a formy práce, 

které lze použít při výuce reálií na hodinách cizího jazyka. 

2.1. Kultura 
2. 1. 1. Pojem kultura 

Při zdůrazňování důležitosti kulturologického aspektu v didaktice cizích jazyků 

v posledních letech se musíme nejprve pozastavit nad samotným významem slova 

kultura. Při studiu materiálů jsem narazila na nespočet definic tohoto širokého pojmu, 

který zahrnuje všechny aspekty lidského života a tvaruje naše myšlenky a činnosti. 

Jedna z definic, která mě zaujala a kterou ve své práci Strategies and Techniques for 

teaching culture (2001) uvádí N. S. Abisamra, tvrdí, že kultura je lepidlo, které drzí 

skupinu lidí poh romadě. 

Za všechny jsem vybrala výklad tohoto pojmu J. Hunolda : 

Kultura v širokém slova smyslu zahrnuje hmotné a duchovní hodnoty, které určitá 

společnost vytvářela a vytváří. Pod pojem kultura tedy zahrnujeme větší skupinu lidí a 

to, co mají společného, jejich dějiny, jazyk, názory, jejich geografickou polohu atd. 

K tomu patří obyčeje, příbuzenské systémy, určité chování, obřady, zvyky - zkrátka vše, 

čím se jejich identita odlišuje od jiných sociálních skupin Jazyk a jazyková komunikace 

jsou produktem dané kultury a jako její komponent ji tvoří a uchovávají. (Hunold J., 

1999-2000 I., s. 16) 

Lumír Ries například chápe civilizaci jako všechny lidské výtvory nezávisle na 

tom, zda život podporují nebo mu škodí, kulturou pak jen to, co život podporuje, 
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posiluje, obohacuje, nikoliv co mu škodí a co jej ničí. Jak autor tvrdí, neznamená to, že 

se uzavřeme před vším, co nemá v daném kulturním prostoru co dělat, naopak podle 

stupně intelektuální vyspělosti by se měli žáci stýkat s danou civilizací tak, aby mohli 

poznávat, hodnotit, osobně, prožitkově rozlišovat humánní a nehumánni, morální a 

nemorální, oceňovat krásu nebo humor. (Ries L., 2001-2002, s. 150-151) 

Radka Hříbková uvádí, že za minimální komponenty, které vypovídají o 

specifičnosti národní kultury a které jsou relevantní pro výuku cizího jazyka, lze 

zároveň se samotným jazykem jako vrcholným výtvorem kultury považovat: kulturu 

materiální, historii, zvyky, tradice, obyčeje a obřady, životní styl, sféru každodenního 

společenského styku, včetně typů chování, gest a mimiky, vnímání světa a představy o 

něm, které utvářejí národní specifičnost myšlení a cítění a úzce souvisejí 

s geografickými a přírodními podmínkami daného národa, s mentalitou, potřebami a 

hodnotovými orientacemi., umění, tj. obraznou formu vnímání, myšlení, cítění a 

vyjadřování, v níž jsou fixovány všechny kulturní komponenty předchozí. (Hříbková R., 

2002) 

Kultura jsou i individuálně osvojované duchovní hodnoty. K tomu, aby se 

takový zájem u studentů projevil, je třeba změnit obsah a technologii vzdělávání. Je 

nevyhnutelné přeorientování z знанияцентрического на културосообразное, 

которое научит человека не мыслям, а мыслить. Нацелит не на овладение 

готовыми знаниями и ilx применение, а на креативность. 

Takový přístup přispěje к rozvoji a utváření vlastností, které mladý člověk potřebuje 

к uplatnění ve společenské praxi: kritické myšlení, tolerance к názoru druhých, úcta 

к hodnotám vytvořených jinými národy i národem vlastním. Aspekty citový, estetický a 

kulturní se stávají novými prvky cizojazyčného vzdělávání. (Pavlásková A., 1999-2000, 

s. 76) 
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2. 1. 2. Jazyk, kultura a vzdělání 

Mnoho odborníků se také shoduje na tom, že kultura a komunikace jsou od sebe 

neoddělitelné a jazyk je tedy nedílnou složkou každé kultury. 

Jazyk není jen dorozumívací prostředek, ale je současně produktem kultury, její 

důležitou součástí, stejně jako podmínkou existence kultury. Jazyk je nástrojem myšlení 

a ukládání získaných poznatků, je reprezentantem národního jazykového společenství a 

kulturním dědictvím. (Pavlásková A., 1999-2000, s. 75). S tím souvisí potřeba 

spolupráce lingvistiky, pedagogiky a lingvodidaktiky s dalšími vědami: 

sociolingvistikou, psycholingvistikou a sociální a kulturní antropologií, kde je 

předmětem mezilidská komunikace, vztah jazyka, kultury a myšlení. 

V posledních letech se uplatňuje teze, že kultura ve školách představuje 

rozhodující příspěvek к intelektuálnímu a citovému rozvoji studentů a formuje lidský 

kapitál. Pavlásková cituje Správu pro Radu Evropy z roku 1997, kde se uvádí, že 

vzdělání neznamená vybavit studenty pouze vědomostmi a odbornými znalostmi, ale 

vést je к úctě к jiným lidem a jiným kulturám, víře a ke schopnosti ocenit naše kulturní 

dědictví, duchovní a morální dimenzi života. 

Toto se samozřejmě dotýká i vyučování cizím jazykům a projevuje se především 

v uplatňování mezilidské komunikace, pod kterou rozumíme vyučování jazyků 

prostřednictvím kulturních hodnot vlastní země a země cílového jazyka. Jde o 

komunikaci chápanou jako společensky a historicky determinované sociální chování, 

realizované pomocí řečových aktu s cílem vzájemného chápání a vzájemné činnosti. Při 

studiu cizích jazyku by měl žák pozitivně přistupovat к cizí kultuře, к mentalitě národa a 

pochopit, že příslušníci různých společností odlišně vnímají a interpretují svět, který nás 

obklopuje. (Pavlásková A., 1999-2000, s. 75) 

Výchova-vzdělání (edukace) a škola je součástí téměř každé soudobé kultury. 

Edukaci lze vnímat jako poznávání kultury, vstupování do kultury, přijímání symbolů, 

hodnot a norem určité kultury, ale také konfrontaci s nimi, případně i jejich částečné 

odmítání. (Ries L., 2001-2002, s. 150). To se v plné míře týká výchovy a vzdělání 

v cizích jazycích, kde má spojení jazyka a kultury dávnou tradici, ať bylo nazýváno 

jako reálie, lingvoreálie, zeměvěda, kultura či civilizace. V současné době se setkáváme 

s tím, že se mluví o interkulturní didaktice cizích jazyků nebo dokonce o 
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kulturologickém paradigmatu cizojazyčného vyučování. V obou případech jde o důraz 

na kulturní složku vzdělávání v cizích jazycích. Tím se rozumí vzdělávací proces, jehož 

cílem je ovládnutí cizích jazyků v kontextu příslušné kultury samozřejmě přiměřeně 

věku žáků, stupni a druhu školy. 

Již několik let je didaktickým cílem cizojazyčného vyučování pokusit se o 

pochopení té cizí kultury, jejímuž jazyku se učíme. Srovnávání jazyků pro účely 

cizojazyčného vyučování vedlo v aplikované lingvistice ke srovnávání kultur národů a 

společností vázaných na dané jazyky. Konfrontační popis jazyků ve spojitosti s jejich 

kulturami poskytuje cizojazyčnému vyučování fakta k tomu, aby dialog dvou kultur, 

který doprovází (přesněji prolíná) každé osvojování cizího jazyka, neprobíhal 

neuvědoměle, ale vědomě a aby byl didakticky řízen. To je záležitostí autorů učebnic a 

učebních materiálů, ale i samotných učitelů. Některé sociálně kulturní komponenty jsou 

neoddělitelnou složkou jazyka jako systému. (Pavlásková A., 1999-2000, s. 76) 

Připomeňme slova L. Riese, který píše: nazíráme-li kulturu jako jazykový obraz 

lidského světa je veškerá rozmanitost kulturních výtvorů nějak vázána na jazyk a 

edukace jako pronikání kultury je optimální situací pro kultivaci jazyka ve všech 

podobách, se všemi jeho možnostmi. 

Proto je edukace v cizích jazycích s prioritním důrazem na kulturu spolehlivým 

předpokladem úspěšného osvojení jazyka. Vztah jazyka a kultury lze gnómicky vyjádřit 

takto: učit se kultuře v jazyku a jazyku v kultuře. (Ries L., 2001-2002, s. 152) 
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2. 2. Mezikulturní (interkulturní) vzdělávání 

Současný vývoj mezinárodní komunikace směřuje ve všech směrech 

k multilingválnímu studiu. Pojem ,mezikulturní' či ,interkulturní' označuje vztah 

mezi kulturami. O mezikulturním vzdělávání (,intercultural studies') existuje řada 

publikací, je stále předmětem mnoha diskuzí a jeho závažnost byla zvýrazněna na 

několika mezinárodních kongresech didaktiky cizích jazyků. 

Otázkám interkulturality se věnuje v Kanadě a USA zvýšená pozornost od 

šedesátých let minulého století, v západní Evropě pak od let sedmdesátých. Zásady 

mezikulturní didaktiky byly vyvinuty v 80. letech 20. století. V posledních desetiletích 

se Rada Evropy věnuje interkulturní výchově s cílem vytvářet tzv. evropskou identitu. 

Ta má být uskutečňována ve všech školách a ve všech předmětech. Evropská unie také 

vyvinula pro realizaci řadu programů a projektů. V českém kurikulu se tento fenomén, 

který však stále není v české didaktice rozpracován, objevuje až v 90. letech 20. století. 

Východiskem byl poznatek, že schopnost dorozumění mezi příslušníky jiných kultur 

znamená více než korektní použití jazyka. К jazykovým znalostem tedy patří nutně 

pokus o pochopení cizí kultury, jejich příslušníků a jejich jednání, jakož i procesů, které 

jsou vyvolány interakcí partnerů cizích kultur. 

V mezikulturním vzdělávání, které se dnes chápe šířeji než jen jako program 

integrace z různých národnostních pospolitostí v USA v době mezi dvěma válkami, je 

v popředí myšlenka výchovy к toleranci. (Hunold J., 1999-2000 II, s. 55) 

Cílem je porozumění jiným kulturám, různým způsobům života, myšlení a vnímání 

světa, rozvíjení smyslu pro solidaritu a toleranci, učení komunikovat a spolupracovat 

s příslušníky jiných národů. 

Interkulturní učení je proces, ve kterém jedinci získávají zkušenosti s cizí 

kulturou, kontrastní pojetí jiné kultury, kulturní senzitivitu, kreativitu, interakční 

zkušenost v interkulturní komunikaci, kooperaci i konfliktu. V učení o mezikulturních 

vztazích se tedy zabýváme: jinou kulturou, uvědomováním odlišnosti, vhodnou reakcí 

na tuto kulturu, pochopením této kultury a pochopením a zkoumáním vlastní kultury, 

což je velmi důležité. 
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Při výuce cizím jazykům má tedy toto učení za cíl vychovávat žáka к získávání 

nových poznatků o jiné kultuře a jejímu chápání a na základě toho pak к tolerování této 

(jiné) kultury. 

Poukazování na rozdílnost lidských kultur je třeba se vyvarovat, důležité je pochopení 

jiné kultury a přístup к příslušníkům jiné kultury se stejnou otevřeností jako 

к příslušníkům vlastní kultury. (Hunold, J. 1999- 2000 II, s. 56) 

Závěrem bych zdůraznila, že je nutné, aby učitelé objasňovali žákům, že lidé 

uvažují rozdílně o mnoha věcech v důsledku kulturní diferenciace a umožnili, aby tyto 

rozdíly mohli žáci sami zkoumat, učit se, jak rozpoznávat své předsudky a jak si 

osvojovat objektivní názory o jiných kulturách. Pojetí mezikulturního vzdělávání 

zahrnuje nejen získávání poznatků a dovedností, ale také změnu utváření žádoucích 

postojů jedinců. 

Získávání interkulturní kompetence je tedy zvlášť důležité pro učitele cizích 

jazyků, jelikož cizí jazyk je prostředek interkulturní komunikace, poznávání a vytvoření 

pozitivního vztahu к okolnímu světu, lidem jiných národů a ras. Výuka cizím jazykům 

v sobě zahrnuje odkrytí jiné kultury a toto poznání ulehčuje vytváření interkulturních 

vztahů. Vedení žáků к interkulturní senzitivitě a porozumění kulturním odlišnostem má 

při osvojování cizího jazyka mimořádný význam. Na procesu získávání interkulturní 

kompetence žáků se tedy může významně podílet i učitel cizích jazyků. 

2. 3. Systém vzdělávání v cizích jazycích v ČR 

V souladu s novými principy kurikulární politiky se do naší vzdělávací soustavy 

zavedl nový systém dokumentů pro vzdělávání žáků na dvou úrovních - státní a školní. 

Státní úroveň v tomto systému představují Národní program vzdělávání a Rámcové 

vzdělávací programy (RVP), které vymezují různé etapy vzdělávání. Školní úroveň pak 

představují školní vzdělávací programy (ŠVP), podle nichž se uskutečňuje vzdělávání 

na jednotlivých školách. 
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V současné době se tedy ve školství již nepracuje podle klasických učebních 

osnov, které byly totožné pro všechny školy v republice a vycházely z určitého průměru 

podmínek, úrovně žáků, z tradičního nastavení vyučovacích předmětů v učebním plánu 

a jejichž cílem bylo osvojení učiva a zhodnocení, do jaké míry ho žák zvládl a zda je 

schopen ho reprodukovat, (www.msmt.cz) 

Školská reforma přinesla změny. Každá škola si sestavila svůj vlastní školní 

vzdělávací program, podle kterého vyučuje. Při jeho tvorbě bylo nutné respektovat 

pravidla uvedená v Rámcovém vzdělávacím programu. Ten stanovuje jen základní 

požadavky ze strany státu. Tyto základní požadavky si pak každá škola konkretizovala 

ve svém školním vzdělávacím programu. Školy tedy musely vycházet z RVP, ale 

v zásadě měly možnost stavět svůj vzdělávací program přesně na podmínkách své 

školy, zkušenosti učitelů, skladbě žáků, jejich zájmech, požadavcích rodičů a pomocí 

volné časové dotace dotvářet zaměření výuky. Podstata změny však netkví jen 

v možnosti změny dokumentu, ale především ve způsobu jeho realizace, tj. v přístupu 

к žákům, jejich motivaci, v příznivé atmosféře, ve vytváření prostoru pro aktivní 

zapojení žáků do výuky, pro samostatné hledání informací, tvoření, zkoušení atd. 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky je publikací Rady Evropy 

z oblasti jazykové politiky a poskytuje obecný základ pro vypracování jazykových 

podkladů a dokumentů v celé Evropě, definuje úrovně ovládání jazyka a popisuje 

jazykové znalosti a dovednosti v kulturním kontextu, (www.msmt.cz) Z tohoto hlediska 

je nutné RVP chápat jako dokument, který z tohoto rámce vychází a používá ho jako 

obecný základ. 

RVP na rozdíl od Rámce jasně definuje základní a zároveň dosažitelné cíle pro 

danou skupinu žáků a je podrobně rozpracován do jednotlivých období. Neurčuje však 

žádný konkrétní přístup a metodu pro dosažení vytyčených cílů. Obsahuje očekávané 

výstupy, kterých má být v daném jazyce a příslušném období dosaženo, a zároveň 

nastiňuje učivo, které s dosažením těchto výstupů souvisí. Formulace těchto výstupů 

vychází ze stupnice referenčních úrovní definovaných Rámcem (od AI do C2). Úrovně 

Al a A2 jsou v RVP rozvíjeny pro základní školy. Očekávané výstupy na úrovni A2 

jsou nastaveny tak, aby žáci mohli využívat dovedností, strategií a učebních technik 

získaných při studiu cizích jazyků i se zřetelem к jazyku mateřskému. V očekávaných 
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výstupech jsou pak upřednostňovány činnosti zaměřené na porozumění a posílení 

sociokulturní složky jazykové výuky, (www.msmt.cz) 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky vymezuje kompetence 

komunikativní (lingvistické, sociolingvistické, pragmatické) a všeobecné 

(předpokládající znalost sociokulturního prostředí a reálií zemí, ve kterých se 

studovaným jazykem hovoří) jako cílové kompetence jazykové výuky. 

2. 4. Pojem reálií a lingvoreálií 

Z komplexního pojetí cizojazyčné výuky zaměřené na cíl komunikativní, 

vzdělávací a výchovný vyplývá, že nedílnou složku jejího obsahu tvoří v přiměřeném 

rozsahu i poznatky o reáliích a lingvoreáliích. (Hendrich, J. a kol., 1988, s. 114-115) 

Místo termínů reálie a lingvoreálie se též dříve používalo názvů jako zeměvěda 

a jazykové reálie, jazyková zeměvěda, lingvistická zeměvěda, lingvozeměvěda. V 

zahraniční literatuře se setkáváme např. s anglickými pojmy facts about..., life in..., life 

and culture, life and culture and language pecularities aj., francouzskými civilization, 

culture, faits de culture, faits culturels, faits de civilization et singularités de la langue 

aj., a německými Landeskunde, Realienkunde, Kulturkunde nebo Linguolandeskunde. 

Ruština nejčastěji rozlišuje лингвострановедение, страноведение popřípadě 

кулыпуроведеие příslušné cizí země či jazykové oblasti. Vývojem terminologie 

v jednotlivých zemích se zabývá např. Antonín Hlaváček ve své stati К některým 

aktuálním aspektům sociokulturní kompetence v procesu osvojování cizího jazyka. 

Jak jsem se již zmínila, v dnešní době se často místo pojmu reálie a lingvoreálie 

setkáváme v jazykové výuce s pojmem sociokulturní složka jazyka. Tím rozumíme 

znalost kultury určitého společenství, které daným jazykem hovoří. Je důležité do výuky 

tuto složku zařazovat, protože tyto znalosti si žák osvojuje nově a nejsou součástí jeho 

předchozí zkušenosti. Tyto znalosti se především vztahují ke každodennímu životu, 

životním podmínkám, mezilidským vztahům, tradicím, dějinám, společenským 

pravidlům, (www.msmt.cz) 
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Nicméně i nadále zůstaňme u zažitých pojmů reálie a lingvoreálie. 

Vztahovým otázkám jazyka a kultury se v ruské lingvodidaktice dlouhodobě 

věnují autoři V. G. Kostomarov a J. M. Vereščagin. Tito autoři ve své publikaci Jazyk a 

kultura v pozměněné verzi z roku 1990 zpřesňují a znovu definují pojmy stranovedenije 

(reálie, zeměvěda) a lingvostranovedenije (lingvoreálie) a uvádějí, že je chybné je 

používat jako synonyma. 

Stranovedenije je v jejich chápání obsahem, náplní učební disciplíny, jejímž 

předmětem je země, jejíž jazyk studujeme. Je to komplexní disciplína, zahrnující 

literární vědu, zeměpis, ekonomii, kunsthistorii apod., tudíž konkrétní historické, 

literární, zeměpisné či ekonomické poznatky mající vazbu к poznání Ruska jsou 

zeměvědné (stranovedčeskije). Страноведение это совокупный учебный материал о 

России. Tento konkrétní zeměvědný materiál může být ve výuce aplikován 

společenskovědní nebo filologickou metodikou. Spojení tohoto materiálu s metodikou 

je základem lingvostranovedenija (lingvoreálie). Лингвострановедением называется 

аспект преподавания русского языка иностранцам, в котором с целью 

обеспечения комунникативности обучения и для решения общеобразовательных 

и гуманистических задач лингводидактически реализуется кумулятивная функция 

языка и проводится аккультурация адресата, причем методика преподавания 

имеет филологическую природу - ознакомление проводится через посредство 

русского языка и в процессе его изучения. 

Prochorov ve svém článku pod pojmem stranovedenije rozumí systém poznatků, 

informací, lingvostranovedenije chápe jako metodickou disciplínu, konkrétní metodiku 

zapojení těchto poznatků do procesu výuky ruského jazyka jako prostředku komunikace 

a uvádí, že tyto poznatky a informace jsou vždy nepostradatelné pro správný průběh 

komunikace.(Hlaváček A., 2002, s. 34-35) 
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Reálie jako součást vyučování cizímu jazyku nejsou prvkem novým. Již od 

středověku ve výuce latiny a později staré řečtiny patřily římské a řecké reálie 

(„starožitnosti") к samozřejmé náplni učiva. Obdobně tomu bylo i při postupném 

pronikání studia živých jazyků, zvláště pak od poloviny 19. století. Dnes v důsledku 

hlubší vědecké analýzy obsahové stránky cizojazyčné výuky jsou od reálií odlišovány 

lingvoreálie, i když hranice mezi nimi jsou značně prostupné a někdy i sporné, jak je 

patrno z jejich předmětu či obsahu. 

Na tomto místě bych ráda uvedla definice obou pojmů, kterou uvádí J. Hendrich 

(1988 , s. 115): 

Reálie zahrnují poznatky týkající se zeměpisu dané jazykové oblasti (v našem případě 

Ruska), jejího historického vývoje (dějin), jejích hospodářských, politických, sociálních 

podmínek, její literatury, umění, vědy a techniky i dalších okruhů tvořících kulturu 

příslušné cizí země a jejího národa či národů. Obsahují tedy fakta (skutečnosti, reálie) 

charakterizující příslušnou jazykovou oblast v naší současnosti s přihlédnutím к její 

minulosti i к jejím aktuálním vývojovým tendencím. Tato fakta jsou zároveň klíčem к 

pochopení mnohých jevů jazykových (po stránce výrazové i významové) spadajících do 

sféry lingvoreálií. 

Lingvoreáliemi jsou míněny poznatky úzce související s významem slov, slovních 

spojení, frazeologie i větších jazykových útvarů, a to zvláště těch slov, či útvarů, které 

odrážejí mimojazykovou skutečnost příznačnou pro danou cizojazyčnou oblast a 

odlišnou od mimojazykové skutečnosti, která obklopuje žáka a jejímž odrazem je po 

stránce významové, popř. i výrazové, žákova mateřština. Lingvoreálie tedy upřesňují 

sémantickou stránku jazykových prostředků, popř. zabraňují jazykové interferenci, resp. 

mylné analogii, při chápání obsahu dotyčných slov či jiných jazykových útvaru včetně 

obratů tzv. jazykové etikety, terminologie a stylistických prostředku soukromé i úřední 

korespondence atd., zkrátka ony jazykové prostředky, s nimiž je spjat význam i forma 

charakterizují život a zvyklosti dané cizojazyčné oblasti. Základem lingvoreálií je 

spojení zeměvědného materiálu a filologickou metodikou. 



x 

2. 5. Úloha reálií ve výuce cizím jazykům 

Postavení reálií ve výuce cizím jazykům vychází z chápání obsahu reálií a 

lingvoreálií, to však není teritoriálně ani časově jednotné, neboť vždy odráží historicko-

společenské faktory, které nazírání na tento obor významně ovlivňují. (Nečasová P., 

2003-2004, s. 88) 

Jakou úlohu mají reálie v současné výuce cizím jazykům? Podle P. Nečasové 

tato úloha vychází z konkrétních společenských podmínek každé země, v níž výuka 

cizího jazyka probíhá. Zmiňuje se o publikacích německých autorů-didaktiků, ve 

kterých se v posledních letech objevují tři základní přístupy v chápání obsahu, a tudíž i 

úlohy reálií ve výuce cizím jazykům. Jedná se o kognitivní, komunikativní a 

interkulturní přístup. 

U kognitivního přístupu (který je též označován jako faktické či kognitivní 

reálie) jde především o prezentaci poznatků zeměpisných, historických a kulturních. 

Obor reálií zde vystupuje jako samostatný předmět, jehož cílem je poskytnout 

systematické znalosti o kultuře a společnosti daného národa. Jsou přitom využívána 

témata z obsahově příbuzných oborů, jako jsou sociologie, politologie, ekonomie, 

historie, kulturologie a literatura. 

U komunikativního přístupu netvoří reálie samostatný obor, ale stávají se více 

součástí cizojazyčného vyučování. V popředí stojí formování komunikativní 

kompetence s cílem komunikovat adekvátně prostředí a situaci bez nedorozumění. 

Pomáhají zde poznatky takových společenskovědních disciplín, jako jsou psychologie a 

sociologie, a to především ty oblasti, které se věnují porozumění jinému národu. 

Interkulturní přístup zahrnuje prvky obou předchozích přístupů a jeho cílem je 

porozumět nejen příslušníkům jiného národa, ale i sobě samému a především 

akceptovat odlišnosti typické pro jiné kulturní a jazykové oblasti a otevřít prostor např. 

pro odkrývání a odstraňování společensky nežádoucích jevů, jakými jsou předsudky 

(negativně zabarvený vztah к okolí), stereotypy (zjednodušená, či neúplná představa 

nebo názor jedince o druhých), xenofobie nebo rasismus. V procesu uvědomění, 

odhalení a odbourání těchto jevů může pomoci právě formování interkulturního vědomí 

žáků při hodinách cizího jazyka, a to především v rámci zprostředkování poznatků a 
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získávání dovedností v oblasti reálií a lingvoreálií. Autoři učebnic cizích jazyků by měli 

podat co nejobjektivnější a vyvážený obraz bez klišé a stereotypů o životě lidí žijících 

v zemi cílového jazyka, vycházející ze srovnávání vlastního a cizího. 

Na našem území byl donedávné doby v cizojazyčné výuce pod pojmem reálie 

chápán hlavně první přístup, tedy kognitivní reálie. V popředí stály především poznatky 

z o zeměpisných, historických a kulturních zvláštnostech. Formování sociokulturní 

kompetence nebylo dostatečně sledováno. Tato kompetence v sobě zahrnuje nejen 

funkční znalosti zeměpisné, dějepisné aj., ale i informace o každodenním životě. To 

vede к rozšíření i vlastního horizontu a v neposlední řadě také zahrnuje možnost 

srovnání zvyků a tradic vlastní a cizí kultury, s cílem chápat tuto kulturu jako jednu z 

mnoha možných. (Nečasová P., 2003-2004, s. 88-89) Postupem času se ale stává 

zřejmým, že do výuky cizího jazyka je nutné čím dál více integrovat kulturní dimenzi. 

Výuka kulturních aspektů se od výuky o kultuře (kognitivní metody) posunula a žáci 

jsou spíše vedení k tomu, aby s ostatními kulturami uměli komunikovat, získávají 

znalosti a učí se jiné kultury chápat tím, že přímo s mluvčími cizího jazyka řeší různé 

úkoly a shromažďují data na určité téma. 

Cílem tedy není „správně se chovat" v komunikaci s příslušníky jiných kultur, 

ale spíše být schopen jednat v různých situacích, pochopit jiné postoje, hodnotové 

systémy a názory vyplývající z vlastní či cizí kultury. Takto se žáci seznámí s hlubšími 

základy jiné kultury, nezískají pouze její povrchní znalost. Tento koncept se nazývá 

interkulturní komunikativní přístup a je možno jej přenést do celé řady vyučovacích 

předmětů. Žáci mohou získat celistvou interkulturní dovednost nejen tím, že o dané 

kultuře přemýšlejí, ale také tím, že s jejími příslušníky dokáží empaticky komunikovat a 

jednat. 

Zde bych ráda uvedla ještě jeden přístup ke studiu cizích jazyků, o kterém se 

v dnešní době často hovoří, a to přístup osobnostní, který z pozice mezikulturní 

komunikace odpovídá současné humanistické fázi vzdělávání a její orientace na 

osobnost žáka jako na aktivní subjekt funkčně edukačního systému. Pohyb směrem 

к individualizaci je nezvratný a všudypřítomný. (Pavlásková A., 1999 - 2000, s. 76) 

Projevuje se i v posunu rámce lingvodidaktiky a kulturologie, kde zprostředkování 

vědomostí o dané kultuře není jejím primárním cílem. Upřednostňuje se individuální 
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práce studenta, který má zájem dopracovat se к informacím o faktech kultury 

studovaného jazyka a rodného jazyka také svou vlastní aktivitou, nezůstává jen na 

úrovni pasivního přijímatele faktografických údajů z učebnice, bez vlastního postoje 

k nim, bez komunikace s nimi. 

2. 6. Cíle výuky reáliím a lingvoreáliím 

Reálie svým obsahem slouží především cíli vzdělávacímu. Svou faktografickou 

náplní bohatou na informace, jež jsou zpravidla pro žáka nové i zajímavé, pomáhají к 

pochopení souvislostí mezi zeměpisnými, ekonomickými, politickými sociálními a 

kulturními i ostatními skutečnostmi cizojazyčné oblasti. Vzdělávací cíl je tu však 

zároveň úzce spjat s cílem výchovným, к jehož realizaci velmi účinně přispívá 

konfrontace poznatků o cizí zemi s fakty, jež charakterizují jednotlivé okruhy života, a 

životních podmínek v žákově vlasti. 

Cílem výuky reáliím je ovšem nejen vštípit žákům věcné znalosti, ale zároveň rozvíjet 

na této tématice jejich znalosti jazykových prostředků, jakož i jejich řečové dovednosti. 

Jde tedy o cíl spojující obsahovou (věcnou) stránku učiva s cizojazyčnými prostředky a 

komunikativními dovednostmi, jež zde slouží ke skutečnému přenosu informací. Tento 

polyfunkční cíl reálií zahrnující složku komunikativní, vzdělávací i výchovnou je navíc 

značně motivující jak svým obsahem, tak i didaktickými prostředky. 

Také lingvoreálie mají polyfunkční charakter, i když jejich hlavním posláním je 

přispívat od samého začátku výuky к přesnému chápání obsahu (významu) jednotlivých 

slov i vyšších jazykových útvarů, tj. mají žáka vést к vědomí, že každý jazykový znak 

(slovo) může mít různé významy i stylistická zabarvení (v závislosti na verbálním nebo 

situačním kontextu) a že kromě toho se jeho obsah nemusí přesně krýt s obsahem 

odpovídajícího výrazu (slova) v jeho mateřštině, protože v každém jazykovém 

prostředku se odráží historický vývoj národa s jeho materiálními a duchovními 

podmínkami včetně současnosti. Žák by měl vědět, že i jazyk se vyvíjí a mění po 

stránce výrazové (formální) i významové v souladu s potřebami a zájmy společnosti a 
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že má své vrstvy horizontální (dialekty atd.) i vertikální (různé funkční styly). 

Lingvoreálie slouží tedy v prvé řadě komunikativnímu cíli tím, že zpřesňují obsah i 

funkci jazykových prostředků a zdokonalují tak proces ústní i písemné komunikace. 

Zároveň však obohacují věcné znalosti žáka a plní tím i funkci vzdělávací, popř. i 

výchovnou, jakož i motivační. ( Hendrich, J. a kol., 1988, s. 116) 

Výuka komunikace v cizím jazyce v pravém slova smyslu zapojuje osvojení 

sociokultumích vědomostí a dovedností. Bez toho totiž nebude žák nikdy schopen 

prakticky si osvojit jazyk. Z toho vyplývá, že kulturovědní směr výuky cizích jazyků 

zabezpečuje realizaci nejen všeobecně-vzdělávácích a výchovných cílů (stejně tak jako 

v ostatních předmětech), ale i konkrétních cílů praktických. 

Cíle výuky reálií a jejich obsah vycházejí ze společenských poměrů a potřeb 

dané země. Vedle komunikativního cíle, který je primární, výuka cizímu jazyku 

sleduje též cíl vzdělávací (poznávací) a výchovný. Vzdělávací cíl je úzce spjat 

s osvojováním systému cizího jazyka i s osvojováním faktů týkajících se reálií i 

lingvoreálií, jakož i se soustavným rozvíjením komunikativních dovedností a návyků. 

Výchovný cíl chápeme jako záměr přispívat к rozvíjení žákovy osobnosti. 

2. 7. Mezipředmětové vztahy 

Hendrich definuje mezipředmětové vztahy jako souvislosti, které existují mezi 

obsahem (věcným i pracovním včetně vyučovacích postupu) jednotlivých vyučovacích 

předmětu tvořících strukturu výchovy a vzdělání na daném stupni a typu školy, zvláště 

pak předmětů, jimž se žák učí souběžně. ( Hendrich J. a kol., 1988, s. 101) 

Vztahy cizího jazyka můžeme nalézt mezi jazykovými, humanitními, 

přírodovědnými i výchovnými (hudební a výtvarná výchova) předměty. Z hlediska 

řízení výuky je na učiteli, aby své žáky na souvislosti a vztahy mezi předměty 

upozorňoval, aby těchto vztahů plně využíval nejen z důvodu výchovných a 
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vzdělávacích, ale i motivačních. Uvědomuje-li si žák souvislost mezi poznatky, které si 

osvojil mimo rámec daného předmětu, a těmi poznatky, které nově získává, snadněji a 

přesněji je chápe a trvaleji si je pamatuje; vědomí těchto souvislostí u něj zpravidla 

vyvolává pocit uspokojení i povzbuzení do dalšího učení, protože si ověřuje jeho 

účelnost. Mezipředmětové vztahy tedy představují velmi významného činitele, který by 

neměl ve výuce cizímu jazyku rozhodně chybět. 

Výrazné mezioborové aspekty cizojazyčného vyučování lze sledovat právě ve 

výuce reálií a lingvoreálií. Jedná se o obor s narůstajícím významem, neboť díky svému 

interkulturnímu charakteru slouží reálie v cizojazyčném vyučování к mezilidskému 

porozumění, к pochopení a akceptování odlišných kultur, což je v současnosti velice 

významné. Znalosti reálií a lingvoreálií umožňují používat cizí jazyk adekvátně v dané 

situaci. (Nečasová P., 2002, s. 38) 

Nečasová uvádí, že při stanovování obecného obsahu tohoto oboru je nutné si 

uvědomit silný vliv bázových disciplín jako je filosofie, psychologie a obecná 

lingvistika. Tyto disciplíny chápou řeč jako prostředek lidské komunikace, jako systém 

jazykových znaků, které jsou v úzkém vztahu mezi sebou a i k mimojazykovému 

prostředí. Tyto znaky jsou nositeli určitého významu, přičemž význam určitého slova 

záleží na reálné události, která konkrétní výpověď slova provází. Z hlediska reálií je 

důležitá sémantická a pragmatická dimenze. 

Je nutné jazykové jednotky zprostředkovávat tak, jak to odpovídá reálné 

skutečnosti, neboť jazykové vyjádření musí mít odpovídající situační pozadí, aby 

sémantický obsah výpovědi mohl být správně rozklíčován. Proto je vztah reálií 

к lingvistice v oblasti sémantiky zvláště významný. К vysvětlení významu slova je 

mnohdy potřeba zeměvědných znalostí. Na rozdíl od jazykových univerzálií se jedná 

hlavně o takové pojmy, které nemají žádný ekvivalent a jsou označovány jako 

lingvoreálie. 

V této souvislosti vystupuje do popředí i vztah reálií к mateřskému jazyku 

(srovnání lexikální, frazeologické a stylistické úrovně obou jazyků) a nelze opomenout 

ani vliv dalšího cizího jazyka, který nabízí srovnání zeměvědných informací. 

Jelikož se reálie ocitají v prostoru zkoumání všech oborů, které se zabývají 

studiem stejných oblastí, jako např. zeměpis, dějepis, sociologie, politologie, umění. 
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literatura, je třeba si stanovit hranice reálií a lingvoreálií vůči ostatním vědám. 

Kritériem je možnost uplatnění dovedností a znalostí kulturní oblasti daného jazyka 

v reakcích cizojazyčné komunikaci. 

Nej větší společné pole zkoumání mají reálie se zeměpisem. Na rozdíl od 

zeměpisu však zkoumají reálie zeměpisné jevy a skutečnosti jen potud, pokud je nutná 

jejich znalost pro komunikaci. Zeměpisné poznatky se hlavně uplatňují při kognitivním 

přístupu к výuce reálií, jejich prezentace je metodicky popsána v učebnicích a 

doplňkových materiálech včetně multimediálních programů. 

Historie zkoumá vývoj lidské společnosti, těchto zkoumání využívají i reálie. 

Velmi četné a zajímavé souvislosti tedy poskytuje výuce cizímu jazyku dějepis, který 

odráží vývoj daného národa a jeho kultury. 

Základní poznatky z politologie jsou využívány ve výuce kognitivních reálií 

к objasnění charakteru politického systému zemí, jejichž jazyk se žák učí. Ve školní 

praxi jsou tyto pojmy vysvětlovány např. v občanské nauce. 

Ve vzájemném vztahu se ocitají reálie ke krásné literatuře. Reálie pomáhají jiné 

jazykové prostředí lépe poznat a tím přispívají ke správné interpretaci literatury. Na 

daihé straně je literatura uměleckým vyjádřením kulturního obsahu a tím se stávají 

reálie součástí literární výpovědi. Prostřednictvím literatury, ale i umění (výtvarného, 

hudebního) lze všestranněji poznávat kulturu jiného národa, představitelů tohoto národa 

a jeho charakteru. 

Při výčtu oborů vztahujících se к výuce reálií nelze zapomenout na oblast 

výpočetní techniky. Aplikace informačních technologií do výuky je v současnosti velmi 

aktuální záležitostí. Moderní informační a komunikační technologie je v současnosti 

důležitým a nezbytným prostředkem pro realizaci interkulturního přístupu reálií. 

Probíhá v několika dimenzích. Jednou z nich je práce s internetem, kde žáci mohou 

získávat či prohlubovat původní informace o zemi a dále zde mohou navazovat 

kontakty, které napomáhají к poznávání jiných zemí a jejich obyvatel. Další možností 

jsou multimediální programy pro výuku reálií. 

Výuka reálií tedy v sobě zahrnuje poznatky a metodické postupy mnoha 

vědeckých disciplín. To klade vysoké nároky na učitele cizích jazyků, který proto musí 
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přistupovat к prezentaci kognitivních, komunikativních a interkulturálních reálií 

tvořivým způsobem. Zásada přiměřenosti platí i zde. Rovněž to předpokládá flexibilní 

spolupráci učitelů ostatních předmětů, které jsou si obsahově blízké. (Nečasová P., 

2002, s. 42) 

Na jednotlivé předměty tedy nelze nahlížet izolovaně, naopak je třeba vidět 

jejich vzájemné vztahy a souvislosti a ty respektovat a tvořivě využívat ve výuce. Jedině 

tak může vzdělávání nabývat multidisciplinárního charakteru. К výuce cizího jazyka je 

tedy nutné přistupovat jako к integrované části vzdělávacího procesu, ve kterém 

dochází к vzájemnému ovlivňování a propojování poznatků a metod všech disciplín, 

které se na formování komunikativní cizojazyčné kompetence podílejí. 

2. 8. Didaktické postupy při výuce reáliím 

Při uvádění, výkladu, nácviku i upevňování znalostí reálií by měl učitel 

postupovat v souladu se všemi základními didaktickými a metodickými principy. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat přiměřenosti obsahu i rozsahu učiva, jakož i 

názornosti výkladu, využívaje vhodných pomůcek i dostupné didaktické techniky. 

(Hendrich J. a kol. 1988, s. 118) 

Přitažlivost obsahové stránky reálií a lingvoreálií přímo vybízí učitele k tomu, 

aby dbal především ve vyšších ročnících na cizojazyčný ráz výuky a uchyloval se 

к mateřštině jen výjimečně a co nejstručněji - v zájmu přesnosti porozumění a kontroly. 

Velmi důležitá je také volba přiměřených jazykových prostředků odpovídající stupni 

pokročilosti výuky, přičemž by se měl mít učitel na pozoru před neuváženým 

rozšiřováním slovní zásoby odbornými termíny či příliš složitými konstrukcemi. 

Co však považuji za nejdůležitější, je motivace žáků ke studiu reálií a jejich 

aktivní zapojování do výuky. Velice se osvědčuje vyzdobit třídu obrázky, fotografiemi 

či projekty samotných žáků a rozmanitými předměty z kultury cizího jazyka, zpívat 

písně na hodinách, slavit svátky dle kultury příslušné země nebo například uvařit 

typické jídlo z dané oblasti. 
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Má-li výuka reáliím plnit svou komplexní funkci, předpokladem je náležitá 

učitelova vzdělanost a všestranná informovanost o politickém, hospodářském a 

kulturním dění v dané cizojazyčné oblasti i ve světě a také ve své zemi. Pouze tak je 

učitel schopen efektivně působit na své žáky při porovnávání a konfrontaci obou světů. 

2. 9. Didaktické prostředky 

Tento pojem zahrnuje všechny materiální předměty, které zajišťují, 

podmiňují a zefektivňují průběh vyučovacího procesu. Jde o takové předměty, 

které v úzké souvislosti s vyučovací metodou a organizační formou výuky 

napomáhají dosažení výchovně vzdělávacích cílů. (Skalková J., 1999, s. 232) 

Didaktické prostředky, к nimž náleží i vybavení škol a tříd, se postupně vyvíjejí 

s rozvojem kultury a techniky. V současné době se stávají významným modernizačním 

faktorem. 

Součástí těchto prostředků jsou učební pomůcky, které usnadňují proces učení 

žáků a pomáhají к hlubšímu osvojování vědomostí a dovedností. Různé učební 

pomůcky využívá učitel na svých hodinách i při výuce reálií. 

Lze je rozčlenit do následujících kategorií (Skalková J., 1999, s. 233): 

skutečné předměty ( výrobky, suvenýry) 

modely 

zobrazení : obrazy, fotografie, mapy 

statická projekce (zpětný projektor) 

dynamická projekce (video, DVD přehrávač, interaktivní tabule) 

zvukové pomůcky (hudební nástroj, CD přehrávač, magnetofon ) 

literární pomůcky (učebnice, čítanky, časopisy, noviny...) 

programy pro PC, internet 
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Pomůcky dokumentující prostředí spjaté s cizím jazykem a životem dotyčného 

cizího národa hrají ve výuce reálií důležitou roli. Konfrontace cizího a domácího 

prostředí napomáhá к ujasnění rozdílů kultur. 

Pomůcky dokumentačního charakteru zahrnující autentické materiály či 

dokumenty ilustrující příslušnou tématiku jako jsou mapy, průvodce, propagační 

materiály, pohlednice, jízdní řády, vstupenky, divadelní programy, jídelní lístky, 

nálepky, známky, suvenýry, vlajky, CD, ukázky novin a časopisů, peníze a různé jiné 

předměty folkloru. Tyto předměty, které mohou být vystavené na nástěnce či ve vitríně 

seznamují žáky s reáliemi a přibližují jim život v dané jazykové oblasti, vedou je ke 

sledování tisku, pomáhají rozšiřování a upevňování slovní zásoby, může se jich využít i 

při konverzaci. 

Základním zdrojem pro výuku reáliím i lingvoreáliím je sama učebnice cizího 

jazyka a na ni navazující materiály včetně souborů audiovizuálních pomůcek 

(magnetofon, CD přehrávač, video či DVD přehrávač, interaktivní tabule, projektor, 

počítač,...). Vedle toho lze soustavně využívat zpěvníků, čítanek a zejména 

к aktualizaci učiva různých časopisů, denního tisku či internetu. 

Bohatství učebních pomůcek klade nároky na učitele při jejich výběru. Různé pomůcky, 

vzhledem ke svému charakteru, plní v poznávacím procesu žáků různé funkce. Neměly 

by proto být zařazovány náhodně. Učitel by měl volit vhodné pomůcky vzhledem к cíli, 

který jeho vyučování sleduje, к věku a psychickému vývoji žáků, jejich dosavadním 

zkušenostem a vědomostem, к podmínkám realizace i zkušenostem a dovednostem 

učitele. (Skalková J., 1999, s. 233) 

2. 10. Výběr učiva 

Učivo, které má být probráno na základní škole, bylo dříve dáno osnovami pro 

jednotlivé povinné předměty, kde byly popsány specifické cíle, přístupy к obsahu a 

organizaci výuky a shrnutí toho, co by měl žák umět. Zaměříme-li se na oblast reálií 

cizího jazyka bylo v osnovách pouze stanoveno, ze vyučovací činnost učitele by kromě 

jiného měla vytvářet podmínky k tomu, aby se žáci seznamovali se základními poznatky 
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Z reálií zemí příslušné jazykové oblasti, s nejběžnějšími zvyky a sociálními konvencemi, 

aby si žáci rozšiřovali kulturní obzor, který je předpokladem к formování postoju 

vedoucích к vytváření porozumění mezi národy, к pěstování vzájemné tolerance a 

respektu, к úctě ke kulturním hodnotám jiných národů. (Cizí jazyk - učební osnovy pro 

4. až 9. ročník, Vzdělávací program Základní škola, 1996, s. 5) 

Jak jsem popsala v dřívější kapitole, výběr učiva se dnes řídí RVP a ŠVP, kde 

najdeme pouze očekávané výstupy v oblasti reálií: žáci měli získat informace o 

tradicích, zvycích, svátcích a také o důležitých zeměpisných údajích a znát sociokulturní 

prostředí příslušné země a také České republiky. ( www.rvp.cz) 

Z toho vyplývá, že jak v minulosti, tak i dnes je konkrétní výběr učiva z oblasti 

reálií hlavně na samotném učiteli. Kvalita výuky závisí na umění učitele vybrat vhodný 

jazykový materiál a také na metodách a formách práce, které při výuce používá. Měl by 

např. používat slovníky, knihy, sledovat televizní programy, pracovat s internetem a 

tiskem, vyhledávat aktuální a zajímavé materiály o životě v daných zemích, vybírat 

texty poznávacího charakteru, fotografie, tvořit schémata a cvičení jako doplňující 

materiál к učebnicím daného jazyka a nevycházet pouze z příslušné učebnice. 

Pokud jde o reálie, je nutné rozlišovat především mezi učivem, které je určeno 

pro učebnice nebo obdobné studijní materiály a jehož náplň má mít obecnější a trvalejší 

platnost, a na druhé straně učivem aktualizačního charakteru, jehož obsah svou 

konkrétností by měl být spíše zajímavou ilustrací obecnějších poznatků. Třetí druh 

učiva reálií mohou představovat učitelovy komentáře (připravené nebo spontánní) 

doprovázející během vyučování buď uvádění nových jevů, nebo jejich výklad či 

procvičování, popř. i opakování. Formu komentářů má také učivo týkající se 

lingvoreálií souvisejících s obsahem lexikálních a frazeologických jevů, popř. i jiných 

jazykových útvarů, z hlediska sémantického. 

Všechny tři druhy učiva by měly respektovat zásadu přiměřenosti obsahu i 

rozsahu z hlediska cíle daného stupně a druhu výuky a tím i z hlediska žákova věku, 

vzdělání a zaměření. Jednotlivá témata reálií by měla souviset s učivem výchozích textů 

(pokud sama netvoří výchozí tématiku) a postupně by měla vytvářet ucelenou strukturu 

reálií. Uspořádání by mělo zachovávat postup od obecného к zvláštnímu a od 
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snadnějšího к obtížnějšímu (zvláště po stránce jazykové). Každé téma by mělo být 

podáno vécně а poutavě, aby usnadňovalo učení a podporovalo motivaci žáků. Z týchž 

důvodů by součástí učiva reálií a lingvoreálií měly být i vhodné materiály či pomůcky 

vizuální, předmětné i auditivní. 

К důležitým kritériím výběru učiva patří jeho hodnověrnost, autentičnost a 

typičnost či výjimečnost jeho obsahové náplně. Ani při volbě aktualizačního materiálu 

není přípustná nahodilost a improvizace. Zásada cílevědomé plánovitosti učiva pod 

zorným úhlem finálního cíle se plně týká i reálií a lingvoreálií. (Hendrich, J. a kol., 

1988, s. 117) 

Při výuce cizího jazyka se nejvíce pociťuje nutnost učit nejen jazykovým 

strukturám, ale i tomu, co leží tzv. za jazykem, tj. kultuře dané země. Nesmí se však 

zapomenout na kulturu národní a zapojovat její složky do porovnání s kulturou cílovou, 

protože jenom v tomto případě se žák seznámí se zvláštnostmi vnímání světa 

představiteli jiné kultury. 

Při výuce cizí kultury je možné vyčlenit tyto úkoly, které uvádí B. Tomalin a S. 

Stempleski ve své knize Cultural awareness (1993): 

určit minimální množství materiálu 

zjistit, jak kultura odpovídá cílům výuky CJ v konkrétní učební situaci - jaké 

cíle mají studenti 

vybrat a představit materiál odpovídající těmto cílům 

- vytvářet u žáků návyky kulturního uvědomění ( cultural awareness skills) 

vytvářet u žáků představu o tom, že ani jedna kultura není statická 

zapojovat žáky do kulturní činnosti 

vytvářet u žáků povědomí o tom, že neexistuje pouze jeden ruský jazyk, ale celá 

rodina ruských jazyků. 

2. 11. Kontrola a hodnocení 
Znalosti reálií a lingvoreálií jako součásti učiva je třeba kontrolovat i hodnotit 

s přihlédnutím к celkovým výkonům žáka v ovládání nejen obsahové, ale i jazykové a 

řečové stránky. Za hlavní kritérium je třeba považovat cílové požadavky stanovené 

33 



danou školou pro příslušný stupeň výuky, přičemž je třeba přihlížet к žákovu zájmu, 

к jeho celkovému rozhledu, к aktivnosti a píli. Podíl vlivu hodnocení žákových znalostí 

reálií a lingvoreálií na výslednou známku z cizího jazyka vzrůstá se stupněm 

pokročilosti výuky, což souvisí s rozsahem učiva i s jeho důležitostí pro celkové 

ovládání jazyka. 

К formám kontroly a zkoušení běžného druhu lze dodat, že např. soutěže 

jednotlivců i skupin, kvízy a testy se osvědčují jako zajímavější, i když jejich výsledky 

jsou pro učitele jen jedním z vodítek při celkovém hodnocení. 

U reálií je obsahem zkoušení většinou znalost faktů. Je třeba dbát na to, aby 

nedocházelo jen к reprodukci pamětně osvojeného, ale po obsahové stránce nedokonale 

zvládnutého materiálu. V nižších ročnících je proto vhodnější ověřovat znalost 

základních údajů nikoli formou souvislého projevu, ale spíše jednoduchých odpovědí na 

otázky, popř. užít formy obdobné testům s výběrovou odpovědí. (Hendrich, J. a 

kol.1988, s.l 18) 

2. 12. Metody práce a formy práce při výuce reálií 
V didaktice pod pojmem metoda, vyučovací metoda chápeme způsoby 

záměrného uspořádání činností učitele i žáků, které směřují ke stanoveným cílům. 

(Skalková, 1999,s. 166) 

Skalková otázku metod vysvětluje z hlediska celistvého pojetí vyučovacího procesu: 

• Prostřednictvím metod se uskutečňuje vazba cíle a obsahu pedagogického 

procesu s jeho výsledkem, který je dán změnami ve vědomostech, dovednostech, 

postojích i osobnostních vlastnostech žáků. 

• Metody vyučování se realizují v procesu osvojování konkrétního obsahu. Jsou 

spjaté se specifikou vyučovacího předmětu, s konkrétními didaktickými 

úlohami. 

• Proces vyučování je procesem vzájemné součinnosti učitele a žáků, nelze tedy 

metody realizovat bez jejich cílevědomé spolupráce. 

• Pro volbu metod jsou významné reálné prostředky, které má učitel к dispozici 

(vybavení školy, třídy). 
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• Při volbě metod se v neposlední řadě uplatňují i zkušenosti učitele. 

2. 12. 1. Klasifikace základních metod vyučování 

Jak uvádí Skalková, v didaktické teorii se setkáváme s celou řadou pokusů o 

klasifikaci vyučovacích metod, a to podle různých kritérií. Nejčastěji uváděné metody 

jsou tyto: 

• Výkladově ilustrativní či informačně receptivní metoda 

• Reproduktivní metoda 

• Metoda problémového výkladu 

• Výzkumná metoda 

• Tvořivá metoda 

• Srovnávací metoda 

• Překladová metoda 

V současnosti neexistuje všemi uznávaná jednotná metoda. Komunikativní 

přístup jako didaktická koncepce vyučování cizím jazykům se však uznává všeobecně. 

Za hlavní kategorii se pokládá komunikativní kompetence, která je konečným cílem 

vyučovacího procesu. Neomezuje se však jen na sféru běžného dorozumívání. Za 

součást jazykového vyučování lze tedy považovat i mezikulturní komunikaci. 

Jedním z hlavních principů inovace procesu výchovy je princip srovnání 

daných kultur. To znamená, že výchova se zakládá na společenských hodnotách, v 

souladu s charakteristickými zvláštnostmi a tradicemi kultury daného národa. Proto 

tento předmět zaujímá zvláštní místo ve výuce. Nejen, že nás seznamuje s kulturou 

jazyka, kterému se učíme, ale cestou srovnání odtemňuje zvláštnosti národní kultury a 

seznamuje nás se společenskými hodnotami. Jinými slovy, přispívá výchově žáků v 

kontextu dialogu dvou kultur. Proto je zdůrazňováno srovnávání jako jedna ze 

základních metod při výuce reálií. Tím dáváme žákům možnost rozvíjet interkulturní 

vědomí, tzn., že si uvědomují existenci společných i odlišných znaků jednotlivých 

kultur, učí se s tímto poznatkem zacházet, aniž by vyjadřovali buď jen pozitivní, nebo 
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jen negativní úsudky a závěry. A právě na formování interkulturního vědomí by měl být 

kladen důraz. Tento požadavek se na našich školách do určité míry realizuje, a to nejen 

ve výuce cizím jazykům. 

Prakticky do každé hodiny je nutné vnášet jak lingvistickou, tak 

společenskovědní složku. Zvyšuje to motivaci žáků a formuje dovednost komunikace v 

cizím jazyce. Jak je známo, pro úspěšnou komunikaci je nutné nejen ovládat jazykové 

prostředky společníka (tj. fonetické, lexikální, gramatické), ale i všeobecné znalosti o 

světě - background knowledge. Stejně tak výuka komunikace v cizím jazyce, dokonce v 

ohraničených mezích, si žádá osvojení těchto vědomostí (verbálních i neverbálních 

tvarů). V opačném případě není vyloučeno nedorozumění mezi hovořícími, kteří patří к 

různým kulturám. 

V poslední době se ve spojení s humanizací a demokratizací školního vzdělávání 

věnuje pozornost hledání nejefektivnějších metod a forem práce se žáky. V centru 

pozornosti je žák se svými potřebami a zájmy a také takové způsoby činnosti, které mu 

pomáhají učit se radostně, tvořivě a vidět za sebou výsledky své práce (osobnostní 

přístup). Podstata výuky předmětu spočívá v procesu vzájemného působení učitele i 

žáka, jejich spolupráce a vzájemné pomoci. Diferencovaný přístup předpokládá a 

vyžaduje přihlédnutí к věku a úrovni znalostí žáků a také к učivu probíranému v jiných 

předmětech (dějepis, zeměpis, hudební výchova, literatura atd.), což dovoluje integrovat 

poznatky z různých oblastí. Realizace se provádí: 

používáním materiálů různého stupně obtížnosti 

používáním opor různého stupně rozvinutí (klíčová slova se předkládají žákům s 

nízkou a střední úrovní znalostí к sestrojení vyjádření) 

rozdílným objemem úkolů žáků к danému tématu 

rozdílnými způsoby kontroly 

S tím souvisí nutnost používání více výzkumných a tvořivých metod při výuce, 

kdy žáci sami či ve skupinách vyhledávají nové informace pomocí informačních zdrojů, 

encyklopedií či v dnešní době spíše internetu, pracují nad různými projekty к danému 

tématu nebo vytvářejí výrobky - nejen pasivně poslouchají, přijímají a následně pouze 

reprodukují nové poznatky. Toto vše napomáhá zapojení všech žáků do aktivní výuky, 
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osvojení vedomostí, návyků a dovedností a zvyšuje čas aktivní práce žáků a jejich 

produktivnost. 

Otázkou zůstává použití překladové metody na hodinách cizích jazyků. 

Převládá názor, že učitel by měl zachovávat především ve starších ročnících 

cizojazyčný ráz výuky a mateřský jazyk používat pouze výjimečně, hlavně ke kontrole 

porozumění slyšeného či přečteného materiálu. Ze své praxe ale vím, že např. při 

komentářích či prezentaci svých zážitků a následné diskuzi o životě v dané zemi je 

využití českého jazyka na místě. V nižších ročnících se pedagog bez mateřštiny zcela 

jistě neobejde. 

2. 12. 2. Rozdělení metod dle J. Maňáka 

2. 12. 2.1. Metody z hlediska pramene poznání a typu poznatků 

2.12. 2 .1 .1 . Metody slovní 

Slovní metody jednak vystupují samostatně, jednak doprovázejí všechny ostatní metody 

založené na pozorování i samostatných a praktických činnostech žáků. 

Monologické metody, výklad v jeho různých formách (vysvětlování, vyprávění, popis) 

Dialogické metody : rozhovor, diskuze, brainstorming (burza nápadů), beseda 

Besedy 

Jejich obsahem bývá rozhovor o reáliích dané země, doplněný obrázky, 

fotografiemi, různými předměty charakterizující cizí zemi či filmy. Cenné a přitažlivé je 

vyprávění osobních zážitků, poznatky o způsobu života a typických vlastnostech 

obyvatel. 

Metody písemných prací - písemná cvičení, kvizy, křížovky, cizojazyčná 
korespondence 
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Kvíz 

Kvíz je jedna z univerzálních forem při práci s materiálem obsahující reálie 

daného jazyka. Nejčastěji se používá forma testu, kdy žák vybírá odpověď z několika 

možností. Můžeme ho využít jak na začátku výuky daného tématu, nebo při ukončení 

daného celku. Na výběr má učitel buď kvizy vypracované v učebnici nebo pracovním 

sešitě, a nebo může sám sestavit různé typy dle úrovně znalostí žáků, úrovně znalostí 

jazykových a gramatických či cíle hodiny. Praxe ukazuje, že soustavné používání kvizů 

v hodinách zajišťuje vysokou úroveň osvojení reálií, národních a specifických 

informací. Kviz je možný použít na každém stupni vzdělání a je to jeden z 

nejefektivnějších cvičení, které stimulují samostatnou práci žáků a rozvíjí jejich 

schopnost stručně vyjádřit informace, které se v textu objevují. 

Při sestavování kvizů musíme otázky sestavovat tak, aby děti ukázaly nejen znalosti 

země, o které se učí, ale měly i možnost integrovat znalosti z jiných předmětů. 

Cizojazyčná korespondence 

Dopisování, v dnešní době spíše elektronickou formou, pomáhá plnit po mnoha 

stránkách cíle, které si klademe při vyučování cizímu jazyku. Splňuje funkci 

komunikační, upevňuje a rozvíjí slovní zásobu žáků, vede žáky к samostatnému 

projevu. Z dopisů a mailů se také žáci dovídají o každodenním životě v cizích zemích a 

prohlubují si znalosti zeměpisné a znalosti reálií. 

Metody práce s učebnicí a knihou, textovým materiálem (práce s literárním textem, 

básně, říkanky a přísloví, použití tisku) 

Práce s textem 

Obsah daných textů, které popisují reálie země, by měl mít důležitost, být 

objektivní a co je nejdůležitější: být zajímavý a motivující pro žáky. Důležitou složkou 

v procesu výuky je kontrola přečteného textu. Formy kontroly mohou být jak tradiční: 

odpovědi na otázky týkající se obsahu textu, stručné shrnutí textu (převyprávění), 

odpovědi typu True/False, tak i netradiční: především různé druhy testů. Vyplnění testu 

nezabere mnoho času a dává nám možnost ověřit si znalosti všech žáků najednou ve 
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stejných podmínkách. Někdy je možné vzhledem к obtížnosti textu a úkolů využít obou 

forem kontroly dohromady. 

Práce s literárním textem 

Cílem je seznámit žáky se základními jevy, jmény autorů a tendencemi literatury 

příslušné jazykové oblasti, s jejími tradicemi, politickou, sociální a kulturní specifikou. 

Literární čtení je přínosem i po stránce motivační, povzbudí zájem o četbu a další 

vzdělávání. 

Při uvádění literárního textu na nižším stupni je nutná kombinace cizího a 

mateřského jazyka, na vyšším stupni se učitel opírá o zkušenosti žáků. К aktualizaci a 

aktivizaci žáků poslouží, přinese-li učitel knihu v originále či překladu a doplní ji 

obrazovým materiálem, který žákům přiblíží autora, zemi a dobu, v níž tvořil. 

Stimulující jsou magnetofonové nahrávky, zejména u poezie. 

I na počátku 21. století má práce s literárními texty ve výuce cizím jazykům své 

nezastupitelné místo. Literární texty se zdají být ideálním prostředkem pro splnění cíle 

konceptu interkulturní výuky. Zprostředkovávají informace z oboru reálií, ale stávají se 

svým způsobem jedinečnou cestou к porozumění. 

Při výběru vhodných textů hraje významnou roli především literatura 20. století, 

která je jazykově a tematicky pro tento typ integrované výuky jazyka předurčena. 

Významnou roli hraje konkrétní a experimentální poezie, která se dá velmi efektivně 

využívat i v počáteční výuce cizího jazyka, kdy recipient disponuje velmi omezenou 

slovní zásobou a cílový jazyk ovládá jen na velmi nízké úrovni. 

Umělecký text jako bohatý zdroj jazykových a kulturních poznatků je specifický 

a vyžaduje zvláštní metody a pracovní postupy. Výběr textů má odpovídat věku a 

úrovni jazykových znalostí a dovedností žáků, postihovat především současnou tvorbu a 

být pro žáky obsahově hodnotný a zajímavý. 

Umělecký text je ve školní praxi chápán jako pouhý zdroj rozvíjení jednotlivých 

řečových dovedností nebo jako mimořádně bohatý zdroj informací o sociokulturním 

prostředí země studovaného jazyka. К tomuto pojetí přispívá i začleňování umělecké 

literatury pod nadřazený pojem reálií. Umělecký text má velkou motivační sílu. Práce 

s tímto textem však patří к nejobtížnějšímu typu vyučovací a učební činnosti, kvůli 

mnohoznačnosti, a specifickým neverbálním komponentům národní kultury, které jsou 
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v něm zakódovány. Zpočátku se jako bariéra oslabující motivaci jeví bariéra jazyková, 

neboť tento typ textů vždy obsahuje slovní zásobu přesahující znalosti žáků. Tuto 

bariéru lze však odstraňovat již v raném stadiu výuky. Krátký a jasně strukturovaný text 

má silně motivační náboj a povzbuzuje kreativitu žáků. 

Před textem bývají klíčová slova a slovní spojení určená к aktivnímu osvojení, 

některé obtížnější bariéry jsou psány paralelně s textem, což usnadňuje pochopení textu 

již ve fázi vlastního čtení. Slovní zásobě bývají věnována předtextová cvičení, je 

užíváno komentáře. 

Při práci s uměleckými texty se žák i učitel mohou opírat o vlastní životní i 

kulturní zkušenosti, znalosti a dovednosti. Cizojazyčný text tak jako nositel kulturního 

modelu zároveň přispívá к hlubšímu poznání kultury vlastní. Postup od obecného 

к jedinečnému se jeví jako nejefektivnější. Ve vztahu dvou kultur se setkáváme s jevy, 

které existují pouze v jedné z kultur a nemají ekvivalent v kultuře druhé a jsou pro žáky 

bez komentáře nesrozumitelné. 

V našich školách byla umělecká literatura do konce 80. let nedílnou součástí 

ruského jazyka, v 90. letech se pak situace změnila. Dnes jsou učebnice, které na práci 

s uměleckým textem rezignují, na druhé straně hlavně učebnice ruštiny považují 

umělecké texty a texty o umění za jediné možné východisko pro uplatnění 

kulturologického aspektu komunikativní metody vyučování cizím jazykům. Kromě 

toho někdy umělecké texty najdeme ve zvláštních čítankách či sbornících mimo vlastní 

učebnici. 

Práce s tiskem - časopisy, noviny 

Cizojazyčný tisk a časopisy jsou vhodným učebním materiálem, jelikož přinášejí 

aktuální texty k společenskopolitickým událostem a výročím, zajímavé články z oblasti 

zeměpisu a kultury doplněné fotografiemi a aktivizačními materiály (hry, hádanky, 

anekdoty,..), které jsou vhodným podnětem pro diskusi ve třídě . V současnosti je na 

trhu dostatečný výběr školních časopisů především v anglickém či německém jazyce, 

na časopis v r u s k é m jazyce jsem nenarazila. 

Tyto metody představují jednu z nejdůležitějších metod získávání a upevňování 

nových poznatků. Je nutné, aby se žáci učili pracovat s učebnicí, knihou či jiným 
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textovým materiálem se vzrůstající samostatností, naučili se pracovat s pomůckami 

(slovníky, encyklopedie apod.) a byli vedeni к pravidelné četbě novin a časopisů. 

2. 12. 2. 1. 2. Metody názorně demonstrační 

Tyto metody uvádějí žáky do přímého styku s poznávanou skutečností, obohacují jejich 

představy, konkretizují abstraktní systém pojmů, podporují spojování poznávané 

skutečnosti s reálnou životní praxí. 

Pozorování předmětů a jevů 

Předvádění předmětů a činností (práce se symboly kultury) 

Demonstrace statických obrazů (práce s obrázky, fotografiemi, mapou) 

Práce s obrázky/ fotografiemi a mapou 

Tento druh práce napomáhá rozvití komunikativních návyků žáků. S pomocí 

takové práce se obohacuje a upevňuje znalost slovní zásoby a gramatických návyků 

žáků, ale především se rozvíjí jejich fantazie a vzniká názornější osvojení elementů 

kultury jazyka. Práce s mapou pomáhá především rozvití logického, prostorového, 

analytického myšlení žáků. 

Projekce dynamická (film, video, televizní záznam) 

Film na hodinách cizího jazyka 

Film je nejvhodnější pomůckou, která žáka seznamuje se zemí dané jazykové 

oblasti po stránce zeměpisné, sociální i kulturní. Reálie příslušné jazykové oblasti 

bývají podkladem všech filmů používaných při jazykové výuce, některé jsou věnovány 

speciálně životu v cizí zemi. Zde je pak možné přenechat studentům volnost komentáře. 

I film zaměřený na reálie může sloužit výcviku v cizím jazyce. Pouliční scény 

zachycené v cizí zemi mohou být podkladem pro к rozhovoru, v němž se opakuje určitá 

slovní zásoba a mluvnice, zobrazují zároveň cizí prostředí a jeho specifické zvláštnosti, 

takže dávají podnět к srovnání s domácími poměry. Vedle filmů přímo určených pro 
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výuku se v hodinách mohou promítat celovečerní filmy ilustrující historii i současnost 

jazykové oblasti. 

Demonstrace se neomezuje jen na vizuální objekty. Významné jsou také 

demonstrace akustického charakteru (poslechová cvičení a písně na hodinách, práce 

s rozhlasem). 

Písně na hodinách cizího jazyka 

Jednou z možností jak zefektivnit výuku a motivovat žáky je využití písní. 

Možnosti výběru jsou poměrně široké - od lidových písní až po hity současné hudby. 

Prostřednictvím písní nejen odlehčujeme vyučování, ale i prezentujeme písně jako 

součást kultury cizího jazyka. Lidové písně ve výuce však nemusí být vždy vhodné, 

někdy totiž obsahují zastaralá slova, nářeční prvky a obraty nebo slangové výrazy, 

kterých lze použít jen omezeně. Některé písně jsou jazykově příliš náročné. Národní 

písně seznamují žáky s národními tradicemi a pomáhají jim částečně vniknout do 

kultury a myšlení. 

Z hlediska spojování vyučování s reálným životem je neopomenutelný i takový 

typ demonstrací, který se uskutečňuje formou exkurze (do muzeí, galerií) či návštěvou 

divadelních představení a koncertů. 

Demonstrační metody nemají funkci pouze poznávací, ale jsou zároveň velmi 

účinným prostředkem motivačním. 

2. 12. 2. 1. 3. Metody praktické 

Grafické a výtvarné činnosti (projekty, výrobky na hodinách) 

2. 12. 2. 2. Metody z hlediska aktivity a samostatnosti žáků 

Metoda sdělovací 

Metoda samostatné práce žáků (referáty, projekty) 
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Metody badatelské, výzkumné, problémové (práce s internetem) 

Práce s projekty a referáty 

Tato práce dá dobrý základ pro opakování a realizaci mezipředmětových vztahů 

a také napomáhá aktivnímu začlenění žáků do dialogu kultur. Kromě všeobecných 

dovedností (systematický výklad připraveného materiálu a základní návyky vědeckého 

hledání) tyto činnosti napomáhají vytváření dovedností používat řečová klišé, časté 

slovními obraty a příslušné gramatické formy. 

Kromě intelektuálních a komunikativních dovedností je velmi důležité touto cestou 

formovat u dětí řadu následujících tvořivých dovedností jako generalizovat myšlenky, 

najít několikanásobné řešení problémů, vysvětlovat své myšlenky, naslouchat 

spolužákům a vést diskuzi. 

Práce s internetem 

Dnešní výuku si snad už ani nelze představit bez počítačů. Práce s nimi je pro 

žáky velmi motivující a přináší jim radost z učení. Internet je pro žáky především 

zdrojem informací, které si mohou v rámci výuky reálií sami vyhledávat, mohou ho 

využívat při práci nad svými referáty a projekty či si dopisovat se studenty z dané země 

a tak si rozšiřovat své znalosti o kultuře země. 

2. 12. 2. 3. Metody z hlediska myšlenkových operací 

Metoda srovnávací 

Metoda induktivní 

Metoda deduktivní 

Metoda analyticko-syntetická 

2. 12. 2. 4. Metody z hlediska fází výchovně vzdělávacího procesu 

Metody motivační (stimulující zájem o učení) 

Metody expoziční (metody podání učiva) 
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Metody fixační (metody opakování a procvičování učiva) 

Metody diagnostické (metody kontroly, hodnocení a klasifikace) 

Metody aplikační 

2.12. 2. 5. Metody aktivizující 

Situační metody (řešení problémů a konfliktních situací) 

Inscenační metody (podstata spočívá v hraní rolí osob zúčastněných v určité 

simulované sociální situaci) 

Didaktické hry a soutěže 

Dramatizace 

Jednou z metod, kterou učitel může využít je dramatizace určitého díla (nejčastěji 

pohádek) na hodinách cizího jazyka. 

V konkrétním vyučovacím procesu se uplatňují různé vyučovací metody 

souběžně a ve vzájemném propojení. Metody se tedy mohou během vyučovací hodiny 

měnit či několikrát vystřídat. Jednostranné používání metod nevede obvykle 

к úspěšným výsledkům. O nej vhodnějších metodách se učitel rozhoduje už při 

plánování vyučování. Výchozím bodem je cíl vyučovací jednotky, charakter obsahu 

učiva a jeho analýza, předpokládaný charakter procesu učení žáků, znalosti žáků a 

konkrétní situace i jeho osobní zkušenosti. 

2. 12. 3. Organizační formy vyučování 

Ve velmi pestrých organizačních formách vyučování, které se vyvinuly až do 

této doby, lze vyčlenit: 

frontální vyučování 

skupinové a kooperativní vyučování 
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individualizované a diferencované vyučování 

systém organizačních forem uplatňovaný při realizaci projektů 

domácí učební práce žáků 

Tyto formy se samozřejmě dají použít i při výuce reálií. V praxi se vzájemně 

prolínají a podpoaijí, každá z nich je používána v mnoha konkrétních variantách. Učitel 

by měl volit nejvhodnější z nich v závislosti na cíli své práce, charakteru látky, 

připravenosti a specifických potřebách žáků a možnostech, které má v dané škole 

к dispozici. 

Při výuce reálií můžeme tedy použít různé druhy práce se třídou: frontální, 

skupinovou nebo ve dvojicích, ale i samostatnou. Důležitý je rozvoj schopnosti žáka 

domýšlet, porovnávat, přirovnávat, formovat závěry z přečteného či slyšeného textu. 

Hlavním úkolem učitele je žáky motivovat a najít nejefektivnější metodu práce s 

reáliemi. Na samém začátku je vhodné zadat dětem dotazníky či křížovky a tak zjistit, 

co děti o dané zemi znají a o co mají zájem. Praxe ukazuje, že je nutné žáky aktivně 

zapojovat do výuky, např. pracovat nad různými projekty nebo je nechat vyhledávat 

samostatně nové informace na internetu. Velký zájem u žáků vyvolává práce se 

zeměpisnou mapou a turistickými brožurami či sledování videí a DVD. V dnešní době 

je ale problém sehnat na našem trhu vhodné DVD pro výuku na hodinách ruštiny. 

Kromě textů z učebnice a ostatních textových materiálů a nahrávek se osvědčuje 

učitelovo vyprávění o cizí zemi nejlépe podložené jeho vlastními zkušenostmi a 

fotografiemi či stručný referát žáka o příslušné zemi spojený s diskuzí. Také dopisování 

(mailování a chatování) se zahraničními partnery může být východiskem к reáliím a 

lingvoreáliím i к příslušným cvičením rozvíjejícím dovednost čtení i písemného 

projevu. Na počátku výuky by měl učitel využívat v rámci výuky především hry, 

básničky, písničky a pohádky. Na vyšším stupni pak může vést žáky к literární četbě, 

z níž lze čerpat mnoho poznatků o dané zemi. 

Pro efektivní výuku je na místě zejména apelace a odkazy na studijní materiál 

zvládnutý v jiných předmětech, dobré výsledky jsou podmíněny také srovnávacím 

přístupem - tento postup je hodnotný zejména pro svou názornost vycházející 

z praktických zkušeností žáků. 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1. PRŮZKUM 

3.1.Í.Cíle průzkumu 

Na základě dnes velmi moderní teze o nezbytnosti zapojovat sociokulturní 

složku do výuky cizích jazyků jsem se rozhodla pomocí průzkumu zjistit, jestli tomu tak 

opravdu je. Na základě vytvořeného dotazníku jsem chtěla zjistit úroveň znalostí 

z oblasti reálií Ruska na základních školách u žáků, kteří si tento jazyk vybrali a 

porovnat je se žáky, kteří si ruštinu jako druhý cizí jazyk nezvolili. Předpokládá se, že 

žáci, kteří si zvolili ruštinu, se více zajímají i o kulturu a život v dané zemi a chtějí se 

tak dozvědět více o její společnosti. Mým cílem bylo zjistit, do jaké míry má výuka 

ruštiny vliv na znalosti žáků v oblasti reálií a také zároveň poodhalit problematiku 

mezipředmětových vztahů. Na většinu otázek by měli i ostatní žáci znát odpovědi buď 

ze svých zkušeností v každodenním životě, nebo právě z jiných předmětů vyučovaných 

na škole, jako je především zeměpis, dějepis a literatura. 

3.1.2. Příprava průzkumu 

Před provedením průzkumu bylo nutné nejprve najít základní školy, kde se 

ruský jazyk vyučuje, což se ukázalo jako velmi problematické. Podařilo se mi nalézt 

dvě základní školy s rozdílnou časovou dotací ruštiny týdně. 

Po analýze učebnic obsahově blízkých oblasti reálií Ruska jsem vypracovala 

dotazník, který byl následně zadán na těchto školách. Dotazník se skládá zčásti 

zeměpisné a kulturní, které prověřují základní poznatky z oblasti reálií Ruska. 
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3.1.2.1. Analýza učebnic předmětů obsahově blízkých oblasti reálií ruského jazyka 

Před vypracováním dotazníku určeného pro průzkum znalostí reálií ruského 

jazyka žáků druhého stupně základních škol jsem prostudovala obsah učebnic předmětů, 

které jsou blízké oblasti reálií, tedy především dějepisu, zeměpisu, literatury a hudební 

výchovy. (Pro výuku výtvarné výchovy žádné učebnice neexistují a na základě dotazů 

ve třídách bylo zjištěno, že se v hodinách teorií výtvarného umění nezabývají.) 

Prostudované učebnice mi byly ochotně zapůjčeny na benešovské základní škole. Cílem 

této analýzy bylo zjistit, co se žáci mohou dozvědět o Rusku v rámci jiných 

vyučovacích předmětů. Tady musím zdůraznit fakt, že používané učebnice se na 

základních školách liší, existuje několik vydání čítanek, souborů učebnic pro výuku 

dějepisu či zeměpisu a záleží na vyučujících dané školy, jaké materiály pro výuku zvolí. 

Nicméně žáci různých škol by měli znát odpovědi na jednotlivé otázky přibližně na 

stejné úrovni. 

V době školních vzdělávacích programů není pevně stanoveno, v kterém ročníku 

má být konkrétní učivo daného předmětu probráno. Záleží opět na vyučujících daných 

předmětů v souladu se SVP, jak si látku v rámci jednotlivých ročníků rozvrhnou. Z mé 

praxe a z dotazů na pedagogy je zřejmé, že ve většině případů se opírají o učebnice, 

které mají к dispozici. 

Z analýzy daných učebnic lze jednoznačně tvrdit, že nejvíce informací o Rusku 

se žáci mají možnost dozvědět v hodinách dějepisu a zeměpisu. 

V rámci výuky dějepisu se žáci seznamují s vývojem historie a nejznámějšími 

představiteli Ruska od vzniku Kyjevské Rusi (Picková D., Kubů, N.,1995) přes Rusko 

za vlády Petra I. a Kateřiny II., reformy Alexandra II. (Augusta, P. a kol., 1996-1997) 

až po Rusko ve 20. století. Zde se seznamují s vývojem Ruska během dvou válek, 

poválečném vývoji až do současnosti a dovídají se o nej významnějších osobnostech 

tohoto období, např. o V. I. Leninovi, J. V. Stalinovi, M. Gorbačovovi či B. Jelcinovi. 

(Pečenka, M. a kol., 1999-2000). 

Kromě historických osobností lze v učebnicích pro dějepis nalézt zmínky o 

významných představitelích jiných uměleckých oborů či vědy, za všechny jmenujme 
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např. spisovatele ruského realismu: N. V. Gogola, L. N. Tolstého, A. P. Čechova a M. 

F. Dostojevského a některé významné autory literatury 20. století, např. B. Pasternaka, 

M. Bulgakova nebo A. Solženicyna, režiséra A. Tarkovského, S. Ejzenštejna, malíře M. 

Chagalla či hudební skladatele I. Stravinského a S. Prokofjeva. Nelze opomenout ani 

vědce A. D. Sacharova nebo prvního kosmonauta světa J. A. Gagarina. 

Poznatky o obyvatelstvu, náboženství a politickém zřízení v Rusku se žáci 

dovídají v učebnici Současný svět v rámci základů společenského, hospodářského a 

politického zeměpisu (Valenta, V., Michálek, A., 1999). O řekách, městech a nerostném 

bohatství Ruska se píše v kapitole Východní Evropa v učebnici Evropa (Vilímek,V., 

Nováková,R„ 1994). 

Během hodin literatury používají žáci druhého stupně ZŠ Karlov Čítanky pro 6. 

až 9. ročník ( Šrůt, P. a kol., 1999-2003). Zde žáci mohou pracovat s úryvky z děl i 

některých ruských autorů např. I. A. Krylova, V. Vysockého, A. S. Puškina, A. P. 

Čechova, A. Solženicyna a B. Okudžavy. 

V hudební výchově se během výuky hudebních dějin žáci seznamují také 

s některými ruskými hudebními skladateli, např. P. I. Čajkovským, S. Prokofjevem a I. 

Stravinským. V učebnici pro sedmý ročník se autoři zmiňují o představitelích ruské 

baletní školy N. Baryšnikovi a M. Plisecké. ( Charalambidis, A. a kol., 2000-2005). 

Z analýzy učebnic předmětů blízkých oblasti reálií mského jazyka vyplývá, že 

se žáci v průběhu studia mají možnost seznámit s mnoha osobnostmi Ruska z oblasti 

historie, vědy a kultury a neměli by tedy mít problém při vyplňování zadaného 

dotazníku, přesto, že se jedná o žáky z různých škol. 

3.1.2.2. Dotazníky 

Dotazníky obsahují celkem 15 otázek zaměřených na poznatky z oblasti reálií 

Ruska. Při jejich zpracovávání jsem je pak rozdělila na dvě menší podskupiny, a to 

oblast zeměpisnou (10 otázek) a oblast kulturní (5 otázek). Otázky 1 až 14 jsou 

zpracovány také v tabulkách, otázku č. 15, kde měli žáci napsat, co zajímavého či 

odlišného vědí o životě v Rusku, jsem zpracovala pouze slovně. 
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Porovnání znalostí bylo provedeno po ročnících a následně byl hodnocen i rozdíl 

mezi znalostmi žáků devátých ročníků u žáků, kteří se učí ruštinu v Benešově a v Praze, 

z důvodu rozdílné hodinové dotace a delší době studia jazyka žáků pražské základní 

školy. 

Zeměpisná oblast 

Tato část se týkala otázek zeměpisných, které by tedy alespoň žákům devátých 

tříd neměly dělat větší potíže. Otázky se týkaly např. polohy země a počtu obyvatel 

Ruska. Za správnou odpověď jsem považovala odpověď v rozmezí 140-150 miliónů 

obyvatel. Dále měli žáci za úkol vyjmenovat hlavní město, další ruská města a řeky či 

největší horu Ruska. 

Jelikož se dotazníky zadávaly v době těsně po prezidentských volbách v Rusku, 

za správnou odpověď na otázku, kdo je prezidentem Ruska, byly uznány dvě možnosti, 

tzn. současný i nově zvolený prezident. Také jsem chtěla zjistit, zda žáci vědí, jaké 

barvy má ruská vlajka, jaká měna se v této zemi používá a které náboženství je zde 

nejrozšířenější. V případě náboženství jsem uznávala jako správnou odpověď pouze 

pravoslaví. 

Kulturní oblast 

V druhé části dotazníku, která se týkala oblasti historie, kultury a vědy, sportu a 

způsobu života v Rusku, měli žáci určit, ve kterých oblastech se proslavily dané 

osobnosti a dále vyjmenovat, které další osobnosti z těchto oblastí znají. Dále pak 

napsat typické ruské jídlo či vysvětlit pojmy matrjoška, samovar a kreml. V posledním 

případě jsem uznávala správnou odpověď pevnost, hrad. Otázka č. 15 se týkala 

způsobu života. Zde měli žáci za úkol napsat, co zajímavého či odlišného vědí o životě 

lidí v Rusku. 

Dotazník je přiložen i s některými ukázkami v příloze. 
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3.1.3. Realizace průzkumu 

3.1.3.1. Podmínky průzkumu 

Po usilovném hledání základních škol, na kterých se vyučuje ruský jazyk, jsem 

provedla průzkum na Základní škole Karlov v Benešově ve třech ročnících (sedmý, 

osmý a devátý), tedy v šesti třídách, v týdnu od 3. do 7. března 2008 a nakonec pouze 

v jedné deváté třídě na Základní škole Bohumila Hrabala v Praze 8, dne 26. března 

2008. 

V obou školách se vyučuje anglický jazyk jako první cizí jazyk a ruštinu si žáci 

volí jako druhý cizí jazyk. Tyto základní školy se liší časovou dotací týdenních hodin 

ruského jazyka. Na základní škole v Benešově se vyučuje ruština druhým rokem a žáci 

si mohou zvolit od sedmé třídy mezi ruštinou a němčinou. Časová dotace ruského 

jazyka činí dvě hodiny týdně. V pražské základní škole s rozšířenou výukou jazyka, 

mají děti výběr z druhého cizího jazyka už v šesté třídě a mohou volit mezi ruštinou, 

němčinou, francouzštinou a španělštinou. Týdně mají tři hodiny jazyka a navíc jednu 

hodinu konverzace. Zde se ruština v tomto roce vyučuje pouze ve dvou třídách 

devátého ročníku. Z časových důvodů byly zadány dotazníky pouze v jedné z nich. 

Obě školy se také liší používanými učebnicemi v hodinách ruského jazyka. Jak 

jsem se již zmínila, na našem trhu není výběr učebnic ruského jazyka velký. 

V Benešově žáci pracují se starším vydáním učebnice Raduga, která je určena pro 

střední a jazykové školy. Během tří let výuky proberou první díl z tohoto souboru. 

Podle slov vyučující je učebnice Pojechali, která je žákům základních škol určena, pro 

žáky sedmé třídy příliš dětská a jednoduchá. V Praze začínají žáci s ruštinou v nižším 

ročníku, a tak zde učitelé zvolili právě tento učební soubor. Na každý rok vychází jeden 

díl této učebnice, i z důvodu velkého počtu dětí integrovaných ve třídě. To znamená, že 

žáci devátých tříd na této pražské škole aktuálně pracují se čtvrtým dílem. 

Celkem se mého průzkumu zúčastnilo 152 žáků, z toho 50 žáků, kteří se učí 

ruštinu. Z důvodů irelevantních a vulgárních odpovědí některých dotazovaných žáků 

jsem při zpracování dotazníků použila pouze 145 z nich. 
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Skupiny, ve kterých probíhá výuka ruského jazyka, jsem označila pro 

zjednodušení 7. A, 8.A a 9.A, třídy, ve kterých se ruština nevyučuje, jsou označeny dále 

jako 7.N, 8.N a 9.N. 

3.1.3.2. Pozorování žáků během zadávání dotazníků 

Zadávání dotazníků na základní škole v Benešově nakonec proběhlo z 

organizačních důvodů a po dohodě s třídními vyučujícími konkrétních ročníků, tj. 

sedmého, osmého a devátého, v rámci hodin Rodinné výchovy, kdy byly celé třídy 

pohromadě. Dotazníky jsem zadávala osobně, ve třech případech se jednalo o druhou 

nebo třetí vyučovací hodinu, v ostatních třídách se dotazníky zadávaly v hodinách ke 

konci vyučovacího dne, kde byla znát únava a větší nekázeň žáků při vyplňování 

otázek. 

Ve třídě jsem zůstala vždy sama se žáky. Seznámila jsem je se záměrem mé 

práce a ujistila je, že dotazníky jsou anonymní a výsledky jsou pouze pro mou potřebu. 

Tím jsem řadu žáků uklidnila, ale zároveň se u menšiny respondentů projevil pokles 

kázně, známky sníženého soustředění a počáteční neochota ke spolupráci. Zmíněné 

negativní jevy ve skupině lze částečně přisuzovat věku žáků. 

Před vyplňováním dotazníků jsme společně prošli všechny otázky, žáci pak 

mohli během vyplňování klást případné doplňující otázky. 

I přes přesné instrukce se respondenti snažili pracovat ve dvojicích, nikoli 

samostatně, jak bylo na začátku stanoveno, bylo nezbytné opakovaně apelovat na 

individuální přístup a žáky žádat, aby své odpovědi nekonzultovali se sousedem. 

Samotné vyplňování zabralo průměrně 20 minut. Po skončení většina žáků 

projevila zájem o správné odpovědi, takže jsme opět společně procházeli konkrétní 

otázky a snažili se najít adekvátní odpověď. Podle reakcí ve třídě lze říci, že se otázky 

zdály žákům složité, především žákům sedmého ročníku. Někteří zdůrazňovali, že o 

Rusku nic nevědí a poukazovali na to, že je daná problematika nezajímá, případně že 

příslušný fakt ještě (například v zeměpise) neprobírali. Výrazně negativními postoji 

žáků vůči Rusku, které se vyskytly, jsem byla překvapena. Na některé otázky nebyli 

schopni žáci vůbec odpovědět, ale nakonec se přece jen většina snažila alespoň část 

dotazníku vyplnit. 
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Na základní škole v Praze jsem na základě domluvy s ředitelkou školy dotazníky 

nezadávala osobně, byly zadány pouze v jedné z devátých tříd, kde se vyučuje ruština 

čtvrtým rokem. К chování žáků během vyplňování zadaných otázek se tedy bohužel 

nelze vyjádřit. 

3.1.3,3. Rozhovor s učiteli ruského jazyka 

Při rozhovoru s vyučujícími jsem se snažila zjistit, jestli a jak na hodinách 

pracují s reáliemi Ruska. V Benešově z komunikace vyplynulo, že vzhledem 

к omezenému počtu hodin, dvě hodiny ruštiny týdně, se není možné reáliím důkladně 

věnovat. Pracují hlavně s danou učebnicí a řídí se tématy, která jsou zde zmíněna. 

Učitelé sdílejí můj názor, že absence školního časopisu pro výuku ruštiny na 

českém trhu je limitující. Ve srovnání např. s angličtinou, kde učitel může čerpat z 

periodik informace a s použitím různých metod je při své výuce využít, je učitel ruštiny 

o tuto možnost ochuzen. 

Vyučující ze základní školy v Praze mi sdělila, že se rovněž víceméně řídí 

tématy dle učebnice a doplňkový materiál čerpá hlavně z internetu. Na můj dotaz jaké 

metody v rámci výuky reálií ve svých hodinách používá mi odpověděla, že nejčastěji 

tříděné vyhledávání informací samotnými žáky, řízený rozhovor, hry nebo dramatizaci 

dialogů či textu. 

Na svých hodinách se učitelé snaží mluvit rusky, ale jak přiznali, bez češtiny se 

při běžné výuce neobejdou. 

3.1.4. Výsledky průzkumu 

3.1.4.1. Porovnání znalostí 7.A (14 žáku) a 7.N (23 žáku) 

Skupina žáků 7.A se učí ruský jazyk prvním rokem, mají dvě hodiny týdně a od 

pololetí pracují s prvním dílem učebnice Rculitga. Podle slov vyučující se první pololetí 

zabývali především nácvikem azbuky. Druhá skupina (7.N) si místo ruštiny zvolila jako 

druhý cizí jazyk němčinu. 

52 



Zeměpisná oblast 

Jak vyplývá z tabulky č. 1, vysoké procento žáků obou tříd správně určilo barvy 

ruské vlajky (7. A 100 % , 7.N 95,7 %) a znalo prezidenta (7.A 71,5 %, 7.N 82,6 %). 

Stejně tak nečinilo žákům problémy uvést hlavní město. Potíže však nastaly, když měli 

uvést další tři ruská města kromě Moskvy. Žádné další město nenapsalo 71,5 % žáků ze 

skupiny 7.A a 87 % ze skupiny 7.N. Z uvedených měst bylo nejvíce zastoupeno město 

Petrohrad a dále pak Omsk a Kursk. 

Nikdo z dotázaných žáků nebyl schopen určit nejvyšší hom Elbrus a kromě 

jednoho žáka z obou dvou skupin nebyl nikdo schopen alespoň přibližně uvést počet 

obyvatel v zemi. Velmi malé procento vědělo, jaká měna se používá v Rusku a jaké 

náboženství je zde nejrozšířenější. 

Na otázku č.l, na kterém kontinentu se nachází Rusko, odpověděla zhruba 

polovina žáků obou tříd správně (7.A 50 % a 7.N 47,8 %). V druhé části této otázky 

měli žáci vyjmenovat alespoň pět států, se kterými Rusko sousedí. Pět sousedních států 

určil pouze jeden žák ve skupině 7.A (7,1 %) a dva žáci ve skupině 7.N ( 8,7 %). 

Naopak 28,6 % (7.A) a 43,5 %(7.N) nebylo schopno tuto otázku zodpovědět vůbec. 

Nejvíce uváděnými státy v obou třídách bylo Bělorusko, Ukrajina a Finsko. Nikdo však 

neurčil např. Norsko, Mongolsko, Severní Koreu, Ázerbájdžán a Gruzii. 

Tři ruské řeky se nepodařilo určit ani jednomu žákovi z obou tříd. Polovina žáků 

byla schopna uvést alespoň jednu nebo dvě řeky. Nejvíce zastoupeny byly řeky Volha, 

Dněpr a Ural. 

Kulturní oblast 

Vyšší znalosti prokázali žáci 7.A, tedy ti, co se učí ruštinu, při znalostech oblastí, 

ve kterých se proslavily určené osobnosti, a to zejména v oblasti výtvarného umění a 

historie. P. I. Čajkovského a J. A. Gagarina zařadilo správně zhruba stejné procento 

žáků. Zajímavé je, že žáci vůbec neznali Puškina, Vysockého, Lomonosova a Jelcina. 
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Jak je vidět z tabulky č. 2, vysoké procento žáků nebylo schopno vyjmenovat ani 

jednu další významnou osobnost jak z oblasti historie, kultury a vědy, tak ani ze sportu. 

Pokud žáci někoho uvedli, jednalo se o Stalina a Žukova z oblasti historie, V. 

Těreškovovou z oblasti vědy a hudební skupinu TATU z oblasti kultury. Sport byl 

zastoupen hlavně hokejisty (Oveěkin) a tenisty (Sarapovová). 

Při vysvětlování pojmů z ruské kultury prokázali žáci obou skupin znalost pojmů 

matrjoška, kde nejčastěji uváděli, že se jedná o dřevěnou panenku a samovar, kde 

nejčastější odpovědí byla konvice. Nikdo neurčil přesný význam slova kreml, dva žáci 

ale napsali, že se jedná o sídlo ruské vlády. 

Typické jídlo bylo zodpovězeno na stejné úrovni v obou skupinách, žáci znali 

pouze boršč, pravděpodobně ze svých zkušeností ze školní jídelny. 

Na otázku č. 15, kde měli žáci napsat co zajímavého nebo odlišného vědí o životě 

v Rusku skupina 7.N vůbec neodpověděla, ve skupině 7.A se žáci zmínili pouze o Dědu 

Mrázovi, který nosí o Vánocích dárky. 

Závěrem lze říci, že obě skupiny odpovídaly na dané otázky zhruba na stejné 

úrovni a tedy, že v tomto ročníku zřejmě žáci uplatnili především své znalosti ze 

zeměpisu a také z běžného života. 
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Tabulka č. 1 - Zeměpisná oblast 7.A / 7.N 

S výukou RJ Bez výuky RJ 

otázka 
číslo 

počet správných 
odpovědí % počet správných 

odpovědí % 

Kontinent 
1 - A Evropa/Asie 7 50 11 47,8 

Evropa 2 14,3 4 17,4 
Asie 3 21,4 0 0 

0 2 14,3 8 34,8 

5 sousedních států 
0 4 28,6 10 43,5 
1 2 14,3 2 8,7 

1 - B 2 3 21,4 5 21,7 1 - B 
3 4 28,6 2 8,7 
4 0 0 0 0 
5 1 7,1 2 8,7 

Více 0 0 2 8,7 

2 počet obyvatel 0 0 1 4,3 

3 řeky 
0 5 35,7 10 43,5 

3 <3 9 64,3 13 56,5 
3 0 0 0 0 

>3 0 0 0 0 

4 hlavní město 13 92,8 22 95,7 

další 3 města 
0 10 71,5 20 87 

5 <3 3 21,4 2 8,7 
3 1 7,1 1 4,3 

>3 0 0 0 0 

6 nejvyšší hora 0 0 0 0 

7 vlajka - barvy 14 100 22 95,7 

8 měna 2 14,3 2 8,7 

9 
nejrozsir. 

náboženství 3 21,4 1 4,3 

10 prezident 10 71,5 19 82,6 
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Tabulka č. 2 - Kulturní oblast 7.A / 7.N 

S výukou RJ Bez výuky RJ 

otázka 
číslo 

počet správných 
odpovědí % počet správných 

odpovědí % 

významné osobnosti 
A.S.Puškin 0 0 0 0 

P.I.Čajkovskij 4 28,6 5 21,7 
I.E.Repin 5 35,7 0 0 

11 V.I.Lenin 1 7,1 0 0 
A.Kurnikovová 1 7,1 3 13 
V.S.Vysockij 0 0 0 0 

M.V.Lomonosov 0 0 0 0 
Kateřina II. 1 7,1 1 4,3 
B.N.Jelcin 0 0 0 0 

J.A.Gagarin 5 35,7 10 43,5 
12 další osobnosti 

0 12 85,7 23 100 

historie 
1 2 14,3 0 0 

historie 2 0 0 0 0 
více 0 0 0 0 

0 12 85,7 21 91,3 
věda a 1 2 14,3 2 8,7 
kultura 2 0 0 0 0 

více 0 0 0 0 
0 11 78,6 19 82,7 

sport 
1 1 7,1 3 13 

sport 2 2 14.3 1 4,3 
více 0 0 0 0 

typické jídlo 
0 9 64,3 14 60,9 

13 
1 5 35,7 9 39,1 

13 2 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 

více 0 0 0 0 
pojmy 

14 
samovar 5 35.7 5 21,7 

14 matrjoška 11 78,6 15 65,2 
kreml 0 0 0 0 
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3.1.4.2. Porovnaní znalostí 8.A (14 žáků) a 8.N (22 žáků) 

Žáci skupiny 8.A se učí ruský jazyk druhým rokem, mají taktéž dvě hodiny 

ruského jazyka týdně a pokračují v práci s učebnici Raduga 1. 

Zeměpisná oblast 

Stejně jako v sedmém ročníku, činilo žákům největší problémy alespoň 

odhadnout počet obyvatel v Rusku, určit nejvyšší horu a odpovědět na otázku, které 

náboženství je v zemi nejrozšířenější.(viz tabulka č. 3) Celkem 12 žáků (33,3 %) sice 

napsalo, že se jedná o křesťanství, ale dále to nespecifikovalo. Většina žáků si 

nevzpomněla, jaká měna se v Rusku používá. Správnou odpověď, tedy rubl, napsalo 7,1 

% ze skupiny A a 31,8 % ze skupiny N. 

Barvy na vlajce Ruska určila přibližně polovina žáků v obou skupinách, což je 

méně než v sedmém ročníku. 

Zhruba stejně také odpovídali žáci na otázku týkající se polohy Ruska. Asi 

pětina žáků v obou skupinách odpověděla správně, dalších 50 % žáků u obou skupin 

uvedlo, že se rozkládá buď v Evropě nebo v Asii. 

Větší znalosti prokázali žáci ze skupiny 8.N při vyjmenovávání alespoň pěti 

sousedních států. Ve skupině 8.A nebylo 43 % schopno uvést ani jeden sousední stát, 

zatímco ve druhé skupině to bylo jen necelých 20 %. Dokonce téměř 30 % žáků, kteří 

se ruštinu neučí, napsalo pět sousedů s Ruskem. V obou skupinách byla nejvíce 

zmiňována Ukrajina, Čína a Finsko, stejně jako sedmý ročník si nikdo nevzpomněl na 

Norsko či Azerbajdžán. 

Stejně tak tomu bylo i u řek, kdy žádnou řeku neuvedlo 71,5 % žáků ze skupiny 

8.A, ale jen 45,5 % ze skupiny 8.N. Pětina dotázaných z první skupiny jmenovala jednu 

nebo dvě řeky, ve druhé skupině to byla polovina. Žáci nejvíce uváděli Volhu a Lenu. 

Téměř všichni správně uvedli hlavní město, ale problém opět nastal při určování 

dalších měst, která znají. Necelých 80 % žáků, kteří se učí ruštinu, neumělo na tento 

dotaz odpovědět, z druhé skupiny to bylo 40 %. Pokud žáci uvedli nějaká města, byla 

nejvíce zastoupena města Petrohrad a Stalingrad. 
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Kulturní oblast 

Žáci těchto dvou skupin projevili celkově lepší znalosti osobností, jak z oblasti 

literatury, historie či sportu, než žáci sedmého ročníku, byli schopni zařadit všechny 

osobnosti, na které jsem se v dotazníku ptala. Nejvíce žáků správně zařadilo Kateřinu 

II., přesněji 64,3 % ze skupiny A a dokonce 86, 4 % ze skupiny N. Stejné procento 

žáků, kteří se učí aiský jazyk znalo P. I Čajkovského (64,3 %) a téměř polovina 

dotázaných ze skupiny, kde ruštinu nemají. Dále správně určili v obou skupinách J. A. 

Gagarina a A. Kurnikovovou, v obou případech je správně určilo více žáků ze skupiny 

N. Na druhé straně 57,1 % ze skupiny ruštinám znalo V. S. Vysockého, o kterém 

zřejmě slyšeli či četli na hodinách ruského jazyka (tabulka č. 4) 

Další osobnosti zdaných oblastí ale nebyli schopni vyjmenovat. Někteří 

jmenovali alespoň jednu osobu, z historie Stalina a Petra Velikého, v oblasti kultury se 

objevila hudební skupiny TATU a ve sportu opět „vedli" hokejisté (Ovečkin) a tenistka 

M. Šarapovová. 

Alespoň 57,1 % (8.A) a 45,5 % ( 8.N) žáků uvedlo jedno typické jídlo Ruska. 

Nejčastější odpovědí byl boršč, ale někteří si vzpomněli i na šči a pirohy. 

Přibližně 60 % dotázaných znalo význam slova matrjoška, ale pouze nízké 

procento žáků určilo správně, co je to samovar. Nikdo nedovedl vysvětlit pojem kreml. 

Mnoho žáků si toto slovo spojovalo především s nějakým daihem jídla. 

Na poslední otázku týkající se zajímavostí ze života v Rusku odpovědělo 27,7 % 

žáků z obou skupin. Odpovědi se ale opět omezily na konstatování, že y Rusku je zima, 

ze Rusové jsou chudí, pijí vodku, slaví Vánoce jindy než my a dárky jim nosí Děda 

Mráz. 

Závěrem bych ráda zmínila zajímavý fakt, který vyplývá z tabulek č. 3 a 4, a 

sice, že celkově lepší znalosti jak ze zeměpisné oblasti, tak i z oblasti kultury, vědy, 

historie a sportu prokázali žáci skupin 8.N, tedy ti, co se ruský jazyk neučí. Žáci 

uplatnili své znalosti opět spíše z jiných předmětů, především zeměpisu, dějepisu a 

hudební výchovy a zkušenosti z běžného života. 

58 



Tabulka č. 3 - Zeměpisná oblast 8Л / 8.N 

S výukou RJ Bez výuky RJ 

otázka 
číslo 

počet správných 
odpovědí % 

počet správných 
odpovědí % 

kontinent 
1 - A Evropa/Asie 3 21,4 5 22,7 

Evropa 4 28,6 7 31,8 
Asie 3 21,4 4 18,2 

0 4 28,6 6 27,3 

5 sousedních států 
0 6 43,0 4 18,2 
l 2 14,3 2 9,1 

1 - B 2 3 21,4 3 13,6 1 - B 
3 0 0 4 18,2 
4 1 7,1 1 4,5 
5 1 7,1 6 27,3 

více 1 7,1 2 9,1 

2 počet obyvatel 0 0 0 0 

3 řeky 
0 10 71,5 10 45,5 

3 <3 3 21,4 11 50,0 
3 1 7,1 1 4,5 

>3 0 0 0 0 

4 hlavní město 13 92,9 21 95,5 

další 3 města 

5 
0 11 78,6 9 40.0 

5 <3 2 14,3 12 54,5 
3 1 7,1 1 4,5 

>3 0 0 0 0 

6 nejvyšší hora 0 0 0 0 

7 vlajka - barvy 8 57,1 12 54,5 

8 měna 1 7,1 7 31,8 

9 
nejrozšíř. 

náboženství 0 0 0 0 

10 prezident 5 35,7 12 54,5 
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Tabulka č. 4- Kulturní oblast 8.A / 8.N 

S výukou RJ Bez výuky RJ 

otázka 
číslo 

počet 
správných 
odpovědí 

% počet správných 
odpovědí % 

významné osobnosti 

A. S. Puškin I 7,1 6 27,3 
P. I. Čajkovskij 9 64,3 10 45,5 

I. E. Repin 1 7,1 0 0 
11 V. I. Lenin 0 0 1 4,5 

A. Kurnikovová 3 21,4 10 45,5 
V. S. Vysockij 8 57,1 3 13,6 

M. V. Lomonosov 1 7,1 1 4,5 
Kateřina II. 9 64,3 19 86,4 
B. N. Jelcin 2 14,3 2 9,1 

J. A. Gagarin 4 28,6 9 40,0 
12 další osobnosti 

0 11 78,6 16 72,7 

historie 
1 2 14,3 6 27,3 

historie 2 0 0 0 0 
více 1 7,1 0 0 

0 13 92,9 22 100,0 
věda a 1 1 7,1 0 0 
kultura 2 0 0 0 0 

více 0 0 0 0 
0 12 85,8 17 77,3 

sport 
1 1 7,1 4 18,2 

sport 2 1 7,1 1 4,5 
Vice 0 0 0 0 

typické jídlo 
0 4 28,6 11 50,0 

13 
1 8 57,1 10 45,5 

13 2 2 14,3 0 0 
3 0 0 l 4.5 

Více 0 0 0 0 
pojmy 

14 
samovar 2 14,3 2 9,1 14 matrjoška 9 64,3 14 63,6 

kreml 0 0 0 0 
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3.1.4.3. Porovnávání znalostí 9.A (22 žáků) a 9.N (50 žáků) 

Skupina 9.A zahrnuje žáky devátých ročníků v Benešově, kteří se učí ruský 

jazyk druhým rokem s časovou dotací dvě hodiny týdně a v Praze, kteří se učí ruský 

jazyk čtvrtým rokem s časovou dotací 4 hodiny týdně. V Benešově pokračují v práci 

s prvním dílem učebnice Raduga. Vyučování v Praze probíhá podle učebnice Pojechali 

4. 

Zeměpisná oblast 

Z posouzení výsledků obou skupin (tabulka č.5) je zřejmé, že žákům nedělalo 

větší problémy správné určení prezidenta , barev vlajky a hlavního města země (9.N -

100 %). 

Zhruba stejné množství žáků, tj. 59,1 % (9.A) a 66 % (9.N) určilo správně 

polohu Ruska. Necelých 30 % žáků ze skupiny 9.A neuvedlo ani jeden sousední stát, 

naopak 36 % žáků ze skupiny 9.N bylo schopno uvést pět a více sousedních států 

Ruska. 

Třetina žáků obou skupin vyjmenovala tři a více řek v Rusku, nejvíce 

zastoupeny byly řeky Volha, Lena, Ob a Dněpr. 

Přes 50 % žáků u obou skupin uvedlo správně jedno nebo dvě další města. Za 

pozornost stojí, že opět necelých 30 % žáků, kteří se učí ruský jazyk, nebylo schopno 

uvést ani jedno město, zatímco 34 % žáků 9.N uvedlo tři a více měst mimo hlavního 

města. Nejvíce jmenovanými městy byl Petrohrad, Stalingrad a Vladivostok. 

Žáci 9.A projevili lepší znalosti v otázce na počet obyvatel (13,6 %) a 

nejrozšířenější náboženství ( 40,1 %). 

Největší problémy měli žáci opět s bodem týkajícím se nejvyšší hory Ruska, kde 

správnou odpověď znaly zhruba 4 % žáků obou skupin. 

Kulturní oblast 

Z tabulky č. 6 vyplývá, že žáci obou skupin prokázali znalost všech určených 

osobností. Žáci 9.A lépe zařadili tyto osobnosti: Vysockij, Lomonosov a Gagarin, 

zatímco Puškina, Čajkovského, Lenina a Kateřinu II. znalo více žáků z 9.N. 

V oblasti historie, kultury a vědy neurčila zhruba polovina žáků 9.A žádnou 

další osobnost a celkem tedy dosáhli horších výsledků než žáci 9.N. V oblasti historie 
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si respondenti vzpomněli nejčastěji na Stalina a Petra Velikého, z oblasti kultury na 

hudební skupinu TATU, spisovatele L. N. Tolstého a zpěvačku A. Pugačevu. 

Celkově lepší znalosti prokázali obě skupiny v oblasti sportu, kde nejvíce 

jmenovanými byli Ovečkin, Makarov a Karpov. 

Typické ruské jídlo vyjmenovalo 95,5 % žáků 9.A, což je zhmba o 10 % více u 

žáků druhé skupiny. Žáci nejčastěji uváděli boršč, pirohy a šči. 

Stejné procento žáků obou skupin znalo významy slov matrjoška a samovar. 

Na otázku č. 15 odpovědělo 69,4 % žáků obou skupin, ale většinou opět pouze 

uváděli, že Rusové se řídí podle jiného kalendáře a tedy slaví Vánoce později. 

Závěrem lze říci, že celkově lepší znalosti jak v zeměpisné oblasti, tak i v oblasti 

historie, kultury a vědy prokázali žáci 9.N, tedy žáci, kteří se ruský jazyk neučí. 
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Tabulka č. 5 - Zeměpisná oblast 9.A/9.N 

S výukou RJ Bez výuky RJ 

Otázka 
číslo 

počet 
správných 
odpovědí 

% počet správných 
odpovědí % 

kontinent 
1 - A Evropa/Asie 13 59,1 33 66,0 

Evropa 0 0 5 10 
Asie 5 22,7 8 16 

0 4 18,2 4 8 

5 sousedních států 
0 6 27,3 4 8 
1 1 4,5 2 4 

1 - B 2 1 4,5 8 16 1 - B 
3 4 18,2 8 16 
4 5 22,8 10 20 
5 3 13,6 14 28 

více 2 9,1 4 8 

2 počet obyvatel 3 13,6 3 6 

3 řeky 
0 5 22,8 7 14 

3 <3 10 45,4 26 52 
3 6 27,3 14 28 

>3 1 4,5 3 6 

4 hlavní město 19 86,4 50 100 

další 3 města 
0 6 27,3 5 10 

5 <3 12 54,6 28 56 
3 3 13,6 16 32 

>3 1 4,5 l 2 

6 nejvyšší hora 1 4,5 2 4 

7 vlajka - barvy 19 86,4 44 88 

8 měna 11 50 33 66 

9 
nej rozsir. 

náboženství 9 40,1 14 28 

10 prezident 21 95,5 45 90 
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Tabulka č. 6 - Kulturní oblast 9.A/9.N 

S výukou RJ Bez výuky RJ 

otázka 
číslo 

počet 
správných 
odpovědí 

% počet správných 
odpovědí % 

významné osobnosti 

A. S. Puškin 7 31,8 25 50 
P. I. Čajkovskij 17 77,3 42 84 

I. E. Repin 9 40,1 18 36 
11 V. I. Lenin 6 27,3 24 48 

A. Kurnikovová 20 90,1 41 82 
V. S. Vysockij 20 90,1 26 52 

M. V. Lomonosov 10 45,4 18 36 
Kateřina II. 17 77,3 41 82 
B. N. Jelcin 10 45,4 23 46 

J. A. Gagarin 20 90,1 25 50 
12 další osobnosti 

0 10 45,4 14 28 

historie 
1 6 27,3 25 50 

historie 2 4 18,2 9 18 
více 2 9,1 2 4 

0 12 54,5 22 44 
věda a 1 5 22,7 17 34 
kultura 2 2 9,1 4 8 

více 3 13,6 7 14 
0 8 36,4 12 24 

sport 
1 9 40,1 16 32 

sport 2 4 18,2 8 16 
více 1 4,5 14 28 

typické jídlo 
0 1 4,5 7 14 

13 
1 14 63,4 42 84 

13 2 6 27,3 1 2 
3 1 4,5 0 0 

více 0 0 0 0 
pojmy 

14 
samovar 14 63,4 31 62 14 matrjoška 17 77,3 39 78 

kreml 2 9,1 1 2 
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3.1.4.3.1. Porovnání znalostí 9.A Praha (7 žáků) a 9.A Benešov (15 žáků) 

V rámci devátých ročníků jsem se rozhodla provést další hodnocení pouze mezi 

skupinami žáků, kteří se učí ruský jazyk, z důvodu již zmíněné rozdílné časové týdenní 

hodinové dotace ruštiny. 

Zeměpisná oblast 

V rámci této oblasti je z tabulky č. 7 patrné, že na otázky týkající se určení 

hlavního města, měny a prezidenta Ruska odpověděli žáci z pražské základní školy 

stoprocentně. Pouze čtvrtina žáků v Benešově věděla, jaká měna se v Rusku používá. 

Naopak největším problémem bylo pro žáky určení počtu obyvatel. 

Na otázku, na kterém kontinentu se nachází Rusko, odpovědělo správně 85,7 % 

skupiny 9. A Praha, ale jen necelá polovina (46,6 % ) žáků skupiny 9. A Benešov. 

Zhruba čtvrtina žáků z Benešova uvedla pět a více sousedních států s Ruskem, 

oproti 14,3 % žáků v Praze. Nejvíce žáci jmenovali Bělorusko, Ukrajinu, Finsko a 

Čínu. 

Otázku č. 3 a 5, kde měli žáci uvést alespoň tři ruské řeky a tři další ruská města, 

zodpověděla lépe skupina 9.A Praha. Nejčastěji uváděnými byly řeky Volha, Ob, Lena 

a města Petrohrad a Stalingrad. 

Kulturní oblast 

Určené osobnosti celkově lépe zařadila skupina 9.A Praha. Dokonce ve třech 

případech (Lomonosov, Kateřina II. a Gagarin) byly odpovědi stoprocentní. Pouze 

v případě zařazení Čajkovského a Lenina bylo procento odpovědí nižší než 50 %. 

V oblasti kultury, vědy a sportu znali více osobností opět žáci 9.A Praha. 

V oblasti historie tomu bylo naopak. (Žáci nejvíce jmenovali skupinu TATU a 

Alexandrovce, L. N. Tolstého a A. Pugačevu v oblasti kultury, Ovečkina a Šarapovovou 

v oblasti sportu a Stalina, Petra Velikého v oblasti historie.) 

Téměř všichni žáci obou skupin jmenovali alespoň jedno typické jídlo Ruska. 

Mezi uváděnými byl nejčastěji boršč, pirohy a šči. 
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Skupina 9.A Praha prokázala na rozdíl od 9.A Benešov stoprocentní znalost 

pojmů samovar a matrjoška a téměř 30 % povědomí o významu slova kreml. 

Otázka č. 15 byla již zhodnocena v rámci předchozí skupiny. 

Z porovnání těchto dvou skupin vyplývá, že žáci 9.A Praha prokazují v obou 

oblastech celkově vyšší znalosti ruských reálií. Pouze v otázce náboženství a jmenování 

dalších osobností historie Ruska odpovídali tito žáci hůře ve srovnání se skupinou 9.A 

Benešov. Výsledek hodnocení lze zdůvodnit dle předpokladu delší dobou studia 

ruského jazyka a větší časové týdenní hodinové dotaci ruštiny na základní škole 

v Praze. 
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Tabulka č. 7 Zeměpisná část 9.A Praha / 9.A Benešov 

9A PRAHA 9A BENEŠOV 

Otázka 
číslo 

počet správných 
odpovědí % počet správných 

odpovědí % 

kontinent 
1 - A Evropa/Asie 6 85,7 7 46,6 

Evropa 0 0 0 0 
Asie 1 14,3 4 26,7 

0 0 0 4 26,7 

5 sousedních států 
0 1 14,3 5 33,3 
1 1 14,3 0 0 

1 - B 2 0 0 1 6,7 1 - B 
3 2 28,6 2 13,3 
4 2 28,6 3 20,0 
5 0 0 3 20,0 

více 1 14,3 1 6,7 

2 počet obyvatel 2 28,6 1 6,7 

3 řeky 
0 0 0 5 33,3 

3 <3 3 42,9 7 46,7 
3 3 42,9 3 20,0 

>3 1 14,3 0 0 

4 hlavní město 7 100,0 12 80,0 

další 3 města 
0 0 0 6 40 

5 <3 5 71,4 7 46,7 
3 1 14,3 2 13,3 

>3 1 14,3 0 0 

6 nejvyšší hora 1 14,3 0 0 

7 vlajka - barvy 6 85,7 13 86,7 

8 měna 7 100,0 4 26.7 

9 
nejrozšíř. 

náboženství 2 28,6 7 46,6 

10 prezident 7 100,0 14 93,3 
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Tabulka č. 8 - Kulturní část 9.A Praha / 9.A Benešov 

9A PRAHA 9A BENEŠOV 

otázka 
číslo 

počet správných 
odpovědí % 

počet správných 
odpovědí % 

významné osobnosti 

A. S. Puškin 4 57,1 3 20.0 
P. I. Čajkovskij 3 42,9 14 93,3 

I. E. Repin 4 57,1 5 33,3 
11 V. I. Lenin 2 28,6 4 26,7 

A. Kurnikovová 6 85,7 14 93,3 
V. S. Vysockij 6 85,7 14 93,3 

M. V. Lomonosov 7 100,0 3 20,0 
Kateřina II. 7 100,0 10 66,7 
B. N. Jelcin 5 71,4 5 33,7 

J. A. Gagarin 7 100,0 13 86,7 
12 další osobnosti 

0 4 57,1 6 39,9 

historie 
1 2 28,6 4 26,7 

historie 2 0 0 4 26,7 
více 1 14,3 1 6,7 

0 1 14,3 11 73,3 
věda a 1 2 28,6 3 20 
kultura 2 1 14,3 1 6,7 

více 3 42,8 0 0 
0 0 0 8 53,4 

sport 
1 4 57,1 5 33,3 

sport 2 2 28,6 2 13,3 
více 1 14,3 0 0 

typické jídlo 
0 0 0 1 6,7 

13 
1 6 85,7 8 53,3 

13 2 1 14,3 5 33,3 
3 0 0 1 6,7 

více 0 0 0 0 
pojmy 

14 
samovar 7 100,0 7 46.6 14 matrjoška 7 100.0 10 66,7 

kreml 2 28,6 0 0 
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3.1.4.4. Porovnání znalostí 7.A, 8.A, 9.A (50 žáků) a 7.N, 8.N, 9.N (95 žáků) 

Skupina 7,8,9.A zahrnuje žáky ze všech ročníků, ve kterých probíhá výuka 

ruského jazyka. Skupina 7,8,9.N je složena ze žáků, u kterých výuka ruštiny jako 

druhého cizího jazyka neprobíhá. 

Zeměpisná oblast 

Výsledné hodnocení těchto skupin je rozebráno v tabulce č. 9., ze které je 

zřejmé, že správně na polohu Ruska odpověděly obě skupiny prakticky stejně (7,8,9.A -

46 %, 7,8,9.N - 51,6 %). 

O polovinu lépe než skupina 7,8,9.A odpovídali žáci skupiny 7,8,9.N (31,6 %) 

na otázku určení pěti a více sousedních států v Rusku. Téměř třetina žáků, kteří se učí 

ruštinu, neznala ani jeden sousedící stát, 40 % žáků neznalo ani jednu řeku a 54 % 

neuvedlo ani jedno město. 

Ze sousedních států nejčastěji jmenovali žáci obou skupin Ukrajinu, Bělorusko, 

Čínu a Finsko. Nikdo neurčil například Ázerbájdžán nebo Severní Koreu. 

Z řek byly nejvíce uváděny Volha, Ob, Lena a Dněpr. Z měst žáci jmenovali 

především Petrohrad, Stalingrad, Vladivostok a Omsk. 

Stejné znalosti prokázaly obě skupiny u otázky určení prezidenta, hlavního 

města a barev vlajky Ruska. Pouze ve znalostech o počtu obyvatel a náboženství byla 

lepší skupina 7,8,9.A. 

Kulturní oblast 

V zařazení určených osobností prokázali žáci 7,8,9 A lepší vědomosti při určení 

Repina, Vysockého a Gagarina. U Puškina, Kurnikovové a Kateřiny II. tomu bylo 

naopak. 

V oblastech, kultury, vědy, historie a sportu převládaly opět vyšší znalosti žáků 7,8,9.N. 

Vysoké procento žáků 7,8,9.A (v rozmezí 62-74 %) neurčilo ani jednu osobnost z těchto 

oblastí. Žáci obou skupin jmenovali hlavně hudební skupinu TATU, A. Pugačevu, L. N. 

Tolstého a ze sportovců především Ovečkina a Šarapovovou. 
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Zhruba třetina všech dotázaných nebyla schopna uvést ani jedno typické ruské 

jídlo. Ostatní žáci jmenovali nejčastěji boršč, pirohy a šči. 

Stejné procento žáků z obou skupin dovedlo vysvětlit pojmy samovar a 

matrjoška (viz tabulka č.10). 

Otázka o stylu života v Rusku je vyhodnocena v rámci porovnání skupin 

jednotlivých ročníků. 

Z uvedeného porovnání vyplývá celková mírně vyšší znalost v obou oblastech 

provedeného průzkumu u skupiny 7,8,9.N, tedy u žáků, kteří ruský jazyk nestudují. 
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Tabulka č. 9 - Zeměpisná oblast 7.Л, 8.A, 9.A / 7.N, 8.N, 9.N 

S výukou RJ Bez výuky RJ 

otázka 
číslo 

počet správných 
odpovědí % 

počet správných 
odpovědí % 

kontinent 
1 - A Evropa/Asie 23 46 49 51,6 

Evropa 6 12 16 16,8 
Asie 11 22 12 12,6 

0 10 20 18 19 

5 sousedních států 
0 16 32 18 19 
1 5 10 6 6,3 

1 - B 2 7 14 16 16,8 1 - B 
3 8 16 14 14,7 
4 6 12 11 11,6 
5 5 10 22 23,2 

více 3 6 8 8,4 

2 počet obyvatel 3 6 4 4,2 

3 řeky 
0 20 40 27 28,4 

3 <3 22 44 50 52,6 
3 7 14 15 15,8 

>3 1 2 3 3,2 

4 hlavní město 45 90 93 98 

další 3 města 
0 27 54 34 35,7 

5 <3 17 34 42 44,2 
3 5 10 18 19 

>3 1 2 1 1,1 

6 nejvyšší hora 1 2 2 2,1 

7 vlajka - barvy 41 82 78 82,1 

8 měna 14 28 42 44,2 

9 
nej rozšiř, 

náboženství 12 24 15 15,8 

10 prezident 35 72 76 80 
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Tabulka č. 10 - Kulturní oblast 7Л, 8.A, 9.A / 7.N, 8.N, 9.N 

S výukou RJ Bez výuky RJ 

otázka 
číslo 

počet správných 
odpovědí % 

počet správných 
odpovědí % 

významné osobnosti 

A. S. Puškin 8 16 31 32.6 
P. I. Čajkovskij 30 60 57 60 

I. E. Repin 15 30 18 19 
11 V. I. Lenin 7 14 30 31,6 

A. Kurnikovová 24 48 54 56,8 
V. S. Vysockij 28 56 29 30,5 

M. V. Lomonosov 11 22 19 20 
Kateřina II. 27 54 61 64,2 
B. N. Jelcin 12 24 25 26,3 

J. A. Gagarin 29 58 44 46,3 
12 další osobnosti 

0 33 66 53 55,8 

historie 
1 10 20 31 32,6 

historie 2 4 8 9 9,5 
více 3 6 2 2,1 

0 37 74 65 68,4 
věda а 1 8 16 19 20 
kultura 2 2 4 4 4,2 

více 3 6 7 7,4 
0 31 62 48 50,6 

sport 
1 11 22 23 24,2 

sport 2 7 14 10 10,5 
více l 2 14 14,7 

typické jídlo 
0 14 28 32 33,6 

13 
1 27 54 61 64,2 

13 2 8 16 1 1Д 
3 1 2 1 1Д 

více 0 0 0 0 
pojmy 

14 
samovar 21 42 38 40 

14 matrjoška 37 74 68 71.6 
kreml 2 4 1 1,1 
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3.1.5. Shrnutí průzkumu 

Zeměpisná oblast 

Zhruba polovina všech dotazovaných žáků správně odpověděla na otázku 

týkající se polohy Ruska. 

Na stejné úrovni jsou dle průzkumu znalosti respondentů také v určení barev 

vlajky a nejvyšší hory Elbrus. 

Lepší znalosti žáků, kteří se učí ruský jazyk, se prokázaly pouze při určování 

počtu obyvatel a nejrozšířenějšího náboženství. 

Naopak lepší výsledky v určování sousedních států a dalších měst Ruska lze 

vyčíst ve všech ročnících u žáků, kteří se ruský jazyk neučí. Tito žáci byli i v dalších 

zeměpisných otázkách (určení hlavního města, řek, měny a prezidenta republiky) o něco 

lepší, rozdíly však nebyly tak výrazné. 

Největší obtíže měli žáci při určení počtu obyvatel, nejvyšší hory a 

nejrozšířenějšího náboženství. Bezproblémovými se jevily body, ve kterých měli určit 

hlavní město, barvy vlajky a prezidenta Ruska. 

Z celkového hodnocení v rámci všech ročníků je pozoruhodné zjištění, že na 

většinu otázek odpověděli nejhůře žáci osmých tříd. 

Celkově lze konstatovat, že na zeměpisné otázky odpovídali lépe žáci, kteří se 

ruský jazyk neučí. 

Kulturní oblast 

Shodné znalosti prokázali žáci obou skupin při určení Čajkovského, 

Lomonosova a Jelcina. Žáci, kteří se učí ruský jazyk, znali celkově lépe Repina, 

Vysockého a Gagarina. Naopak žáci, kteří se ruský jazyk neučí, určili správně více 

osobností, např. Puškina. Lenina, Kateřinu II. a Kurnikovovou. 

Ve znalostech dalších osobností z historie, kultury a vědy vyjmenovali více 

osobností žáci, kteří se ruštinu neučí. V oblasti sportu tomu bylo naopak. 

Lepší výsledky při znalosti významu slova kreml dosáhli žáci, kteří se učí ruský 

jazyk. 
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Typické ruské jídlo a symboly Ruska, samovar a matrjošku, dovedlo určit a 

vysvětlit stejné procento žáků v obou skupinách. Stejně tomu bylo i v odpovědích na 

otázku týkající se zajímavostí a způsobu života v Rusku. 

Z průzkumu této části dotazníku je zjevné, že žákům obou skupin činilo obtíže 

určit především další osobnosti v oblastech historie, kultury, vědy a sportu a také 

vysvětlit pojem kreml. 

Otázka typického ruského jídla byla zvládnuta žáky obou skupin bez problému. 

Nejhorší výsledky v celé této oblasti byly prokázány u žáků sedmého ročníku, 

zatímco ve vyšších ročnících lze vidět jasný posun ve znalostech osobností z různých 

oborů i větší znalosti typických jídel a symbolů Ruska. Zatímco žáci obou skupin 

sedmého ročníku neznali Vysockého, v devátém ročníku už Vysockého uvedlo 90 % 

žáků, kteří se učí ruštinu a polovina těch, kteří se ruský jazyk neučí. V sedmém a 

osmém ročníku vysoké procento nevyjmenovalo ani jednu osobnost z historie, kultury a 

vědy, zatímco v devátém ročníku už více než polovina žáků uvedla jednu či více 

osobností z dotyčných oblastí. 

Typické ruské jídlo uvedlo celkově 70 % dotázaných žáků, i zde je vidět 

vzestupná tendence u odpovědí, zatímco v sedmém ročníku jmenovali žáci pouze boršč, 

v devátém uváděli i jiná jídla, např. šči a pirohy. 

Z výsledků hodnocení otázky o zajímavostech a způsobu života v Rusku lze 

vyčíst, že žáci obou skupin a všech ročníků se nad touto otázkou dostatečně 

nezamysleli, a proto odpovídali velmi stručně a odtažitě od tématu. 

Celkově můžeme získané informace shrnout: v této části průzkumu při určování 

a jmenování dalších osobností kromě oblasti sportu prokázali lepší znalosti žáci, kteří se 

ruský jazyk neučí. Typické ruské jídlo a symboly Ruska jmenovali žáci obou skupin na 

stejné úrovni. 
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Tabulka č.ll - Zeměpisná oblast - shrnutí 

Skupiny v % 

otázka 
číslo 

7A 7N 8A 8N 9A 9N 789 
A 

789 
N 

1 - A 
kontinent 

1 - A Evropa/Asie 50 47,8 21,4 22,7 59,1 66,0 46 51,6 1 - A 
Evropa 14,3 17,4 28,6 31,8 0 10 12 16,8 

1 - A 

Asie 21,4 0 21,4 18,2 22,7 16 22 12,6 

1 - A 

0 14,3 34,8 28,6 27,3 18,2 8 20 19 

1 - B 

5 sousedních států 

1 - B 

0 28,6 43,5 43,0 18,2 27,3 8 32 19 

1 - B 
1 14,3 8,7 14,3 9,1 4,5 4 10 6,3 

1 - B 2 21,4 21,7 21,4 13,6 4,5 16 14 16,8 1 - B 
3 28,6 8,7 0 18,2 18,2 16 16 14,7 

1 - B 

4 0 0 7,1 4,5 22,8 20 12 11,6 

1 - B 

5 7,1 8,7 7,1 27,3 13,6 28 10 23,2 

1 - B 

více 0 8,7 7,1 9,1 9,1 8 6 8,4 

2 počet obyvatel 0 4,3 0 0 13,6 6 6 4,2 

3 

3 řeky 

3 
0 35,7 43,5 71,5 45,5 22,8 14 40 28,4 

3 <3 64,3 56,5 21,4 50,0 45,4 52 44 52,6 3 
3 0 0 7,1 4,5 27,3 28 14 15,8 

3 

>3 0 0 0 0 4,5 6 2 3,2 

4 hlavní město 92,8 95,7 92,9 95,5 86,4 100 90 98 

5 

další 3 města 

5 
0 71,5 87 78,6 40,0 27.3 10 54 35,7 

5 <3 21,4 8,7 14,3 54,5 54,6 56 34 44,2 5 
3 7,1 4,3 7,1 4,5 13.6 32 10 19 

5 

>3 0 0 0 0 4,5 2 2 1,1 

6 nejvyšší hora 0 0 0 0 4,5 4 2 2,1 

7 vlajka - barvy 100 95,7 57,1 54,5 86,4 88 82 82,1 

8 měna 14,3 8,7 7,1 31,8 50 66 28 44,2 

9 
nej rozšiř, 

náboženství 21,4 4.3 0 0 40,1 28 24 15,8 

10 prezident 71,5 82,6 35,7 54,5 95,5 90 72 80 
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Tabulka č. 12 - Kulturní oblast - shrnutí 

Skupiny v % 

otázka 
číslo 

7A 7N 8A 8N 9A 9N 789 
A 

789 
N 

11 

významné osobnosti 

11 

A.S.Puškin 0 0 7,1 27,3 31,8 50 16 32,6 

11 

P.I.Cajkovskij 28,6 21,7 64,3 45,5 77.3 84 60 60 

11 
I.E.Repin 35,7 0 7,1 0 40,1 36 30 19 

11 V.I.Lenin 7,1 0 0 4,5 27,3 48 14 31,6 11 
A.Kurnikovová 7,1 13 21,4 45,5 90,1 82 48 56,8 

11 

V.S.Vysockij 0 0 57,1 13,6 90,1 52 56 30,5 

11 

M.V.Lomonosov 0 0 7,1 4,5 45.4 36 22 20 

11 

Kateřina II. 7,1 4,3 64,3 86,4 77,3 82 54 64,2 

11 

B.N.Jelcin 0 0 14.3 9,1 45,4 46 24 26,3 

11 

J.A.Gagarin 35,7 43,5 28,6 40.0 90,1 50 58 46,3 
12 další osobnosti 

historie 

0 85,7 100 78,6 72,7 45,4 28 66 55,8 

historie 
I 14,3 0 14,3 27,3 27,3 50 20 32,6 

historie 2 0 0 0 0 18,2 18 8 9,5 historie 

více 0 0 7,1 0 9,1 4 6 2,1 

věda a 
kultura 

0 85,7 91,3 92,9 100,0 54,5 44 74 68,4 
věda a 
kultura 

1 14,3 8,7 7,1 0 22,7 34 16 20 věda a 
kultura 2 0 0 0 0 9,1 8 4 4,2 
věda a 
kultura 

více 0 0 0 0 13,6 14 6 7,4 

sport 

0 78,6 82,7 85,8 77,3 36,4 24 62 50,6 

sport 
1 7,1 13 7,1 18,2 40,1 32 22 24,2 

sport 2 14,3 4,3 7.1 4,5 18,2 16 14 10,5 sport 

více 0 0 0 0 4,5 28 2 14,7 

13 

typické jídlo 

13 

0 64,3 60,9 28,6 50,0 4,5 14 28 33,6 

13 
1 35,7 39,1 57,1 45.5 63,4 84 54 64,2 

13 2 0 0 14,3 0 27,3 2 16 1,1 13 

3 0 0 0 4,5 4,5 0 2 1,1 

13 

více 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 

pojmy 

14 
samovar 35,7 21,7 14,3 9,1 63,4 62 42 40 14 matrjoška 78,6 65,2 64,3 63,6 77,3 78 74 71.6 

14 

kreml 0 0 0 0 9,1 2 4 1,1 
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3.2. UČEBNICE RUSKÉHO JAZYKA RADUGA A 

P O JECH ALI 

Z důvodu zkoumaní oblasti reálií Ruska jak z hlediska teoretického, tak i 

praktického jsem považovala za relevantní prostudovat tuto oblast také v učebnicích, 

které se v současné době používají při výuce ruského jazyka na základních školách. 

Do nedávné doby byl na našem trhu к dispozici pro výuku ruštiny pouze třídílný 

soubor učebnic Raduga pro střední a jazykové školy. Loni vyšlo nové výrazně 

aktualizované vydání těchto učebnic ruštiny. Texty, slovní zásoba i reálie jsou podávány 

v interkulturních souvislostech s větším důrazem na mezipředmětové vztahy. 

Učitel má dnes také možnost vybrat si učební soubor Pojechali určený i pro žáky 

nižších ročníků základních škol. 

V učebnici Raduga I jsou mimojazykové poznatky, a tedy i údaje z ruských 

reálií, úzce spjaty s jazykovým učivem. Vzhledem к počáteční etapě výuky se jedná 

v tomto díle pouze o dílčí zajímavosti či drobné poznámky v rámci rozšiřujícího učiva 

(poznatky o zajímavých místech Moskvy a Petrohradu a některých významných 

představitelích mské kultury) převážně v ruském jazyce. Přiměřeným způsobem se 

v této učebnici uplatňují i české reálie. 

V učebnicích Pojechali 1,- 4. se postupně rozšiřují poznatky z ruských reálií, 

lingvoreálií i ruské klasické i současné dětské literatury především ve vztahu к vlastní 

kultuře. Nejedná se o encyklopedické znalosti, ale jen ty, které vyplývají z textu a 

odlišnosti kultur. 

Vizuální názornost (obrázky, fotografie) plní v obou učebních souborech 

nezastupitelnou funkci. Obrázky jsou nedílnou součástí cvičení a spolu s fotografiemi 

slouží к seznamování žáků s reáliemi Ruska a přispívají tak výrazně к motivaci žáků. 

Ve větší míře se v učebnicích pro základní školy uplatňují jednoduché autentické 

materiály, především národní písně, pohádky a hry, kde se žáci seznamují s ruským 

folklorem. Zajímavosti o životě v Rusku vždy se srovnáním s českými zvyky a 

tradicemi, etymologii slov či známých osobnostech ruské kultury jsou uváděny 

v češtině ve zvláštních barevných rámečcích. 
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Poznatky z reálií se váží k základním tématům lekcí. V obou případech může 

učitel využít poznámek jako rozšiřujícího materiálu v metodické příručce nebo je 

doplnit dalšími zajímavostmi. 
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4. ZÁVĚR 

Abychom mohli patřičně komunikovat s příslušníky jiné kultury, potřebujeme 

k tomu také znalosti o této jiné kultuře. V dnešní době je moderní hovořit o nezbytnosti 

zapojovat kulturní složku do výuky cizích jazyků. Právě tento problém se stal 

teoretickým východiskem pro můj průzkum na základních školách. 

Cílem mé diplomové práce bylo provést na základě provedené analýzy učebnic 

a vytvořeného dotazníku průzkum u žáků druhého stupně základních škol, zjistit tak 

jejich úroveň znalostí reálií Ruska a porovnat znalosti žáků, kteří se učí ruský jazyk 

s žáky, kteří si ruštinu jako druhý cizí jazyk nezvolili. Průzkum měl tedy zjistit, do jaké 

míry má výuka ruského jazyka vliv na znalosti žáků v oblasti reálií. 

Jedním z původních předpokladů bylo, že žáci, kteří si vybrali ruský jazyk, se 

více zajímají o jazyk samotný a také o ruskou kulturu. Na základě mých dotazů na žáky 

a z rozhovoru s vyučujícími zcela jasně vyplynulo, že žáci si tento jazyk volí zejména 

z důvodu menší obtížnosti jazyka vzhledem к ostatním cizím jazykům. Přestože se dnes 

obliba ruštiny opět zvyšuje a není tak striktně odmítána jako devadesátých letech 

minulého století, byla jsem během zadávání dotazníků velmi překvapena některými 

reakcemi žáků a negativním postojem к Rusku vůbec, což vyplývá i ze všeobecného 

postoje naší společnosti к této zemi. Kulturně politické rozpory mezi oběma národy 

jsem však původně považovala za problém generační, který populaci dnešních školáků 

už nezasahuje. 

Na základě prostudovaných učebnic předmětů obsahově blízkých oblasti reálií 

Ruska (zeměpisu, dějepisu, literatury a hudební výchovy) lze jednoznačně tvrdit, že žáci 

obou skupin mají dostatečné množství informací o Rusku i z jiných vyučovacích 

předmětů. Z analýzy učebnic ruského jazyka, které se používají pro výuku ruštiny na 

základních školách, je zřejmé, že se žáci v rámci výuky ruského jazyka oblasti reálií 

věnují a pomocí různých metod a forem práce se dozvídají nové poznatky nejen 

zeměpisné, ale i zajímavosti o kultuře a způsobu života v Rusku a porovnávají je s naší 

kulturou. Žáci, kteří se učí ruštinu, by tedy teoreticky měli prokázat hlubší znalosti 
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z této oblasti než žáci, kteří se ruštinu neučí. Tento předpoklad se ale nepotvrdil, neboť 

z vyhodnocených dotazníků lze vyvodit, že celkově lepší znalosti jak v zeměpisné, tak i 

kulturní oblasti prokázali žáci, kteří se mský jazyk neučí. Tento fakt můžeme zdůvodnit 

konstatováním, že záleží na celkovém složení třídy a především na zálibách a oblibě 

určitého předmětu každého žáka. 

Lze ovšem předpokládat, že vědomostní rozdíly mezi oběma skupinami vznikly 

zejména rozdělením žáků na ty s aktivním přístupem к učivu (zvolili jiný jazyk) a žáky 

pasivnější, kteří považují mský jazyk za jednodušší studijní materiál. 

Na druhé straně průzkum ukázal, že na škole s vyšší časovou dotací ruského jazyka žáci 

prokázali lepší znalosti reálií Ruska. 

Vzhledem k malé týdenní časové dotaci ruštiny jako druhého cizího jazyka na 

většině škol se učitelé věnují především výuce gramatiky a slovní zásobě a z nedostatku 

času se к oblasti reálií často ani nedostanou, či jen okrajově v rámci témat zpracovaných 

v učebnicích, což může být jedním z důvodů dokladovaných špatných výsledků žáků, 

kteří se učí ruský jazyk. 

Je tedy nutné, aby se učitelé více věnovali oblasti reálií na svých hodinách, 

motivovali žáky ke studiu mského jazyka a navodili zájem i o ruskou kulturu, aktivně 

zapojovali žáky do výuky, využívali her, písniček a názorných pomůcek a pracovali nad 

různými projekty a s internetem - pro školáky atraktivním prvkem vzdělávání. 
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РЕЗЮМЕ 

Языком, как средством общения, каждый индивидуум должен владеть на 

нескольких уровнях. Залогом успеха взаимопонимания являются как 

лингвистическая компетенция, так и компетенция социокультурная. 

Лингводидактика является средством, которое должно обеспечить, чтобы 

начинающий говорить правильно понимал данный язык, то есть работал с ним в 

этих взаимосвязанных направлениях и достиг цели общения. 

Сочетание испытанных и описанных методов ведет к удовлетворительному 

результату, но в случае русского языка, изучаемого во второй ступени начальной 

школы, мы сталкиваемся с проблемой недостатка выделенного времени -

лингвистическое слагаемое преобладает над слагаемым социокультурным. 

Изучение языка, однако, надо понимать как дидактическое сравнение двух 

культур, в которых язык является всего лишь одной из частей, не изолированной 

и развивающейся. 

Этому тезису необходимо подчинить организацию выделенного времени, 

достаточно мотивировать учащихся использованием новых технологий и 

практическими примерами применения полученных ранее знаний. 

Мотивация тесно связана как с отношениями между предметами (учащийся 

проще понимает и дольше помнит, если имеет возможность применить свои 

знания, большие, чем требует данный предмет), так и с развитием знания языка на 

социокультурном фоне. Так что мотивация практически является единственным 

путем к успеху. 

Изучение иностранного языка с применением страноведения и 

лингвострановедения, естественно, должно проходить с учетом интеллектуальной 

подготовленности учащихся и уровня ранее полученных ими знаний. 
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Для повышения эффективности роли личности учителя решающей является его 

межкультурная компетенция, т.е. его способность передать и объяснить учащимся 

механизмы общения и создать позитивное отношение к языку и культуре. 

Исходя из итогов исследования, когда (среди прочего) не подтвердилась гипотеза, 

что изучающие русский язык учащиеся имеют лучшие знания страноведения 

России, необходимо констатировать, что в учебно-воспитательной части обучения 

еще имеются резервы, и главная, лингвистическая цель обучения недостаточно 

связана с принципами, ведущими к пониманию общества и культуры того народа, 

чей язык учим (изучаем). 

Для рационального использования времени, выделяемого в начальных школах, 

представляются эффективными, в частности, методы сравнения: форма диалога 

между двумя различными культурами (и их языками) и их дидактически 

руководимое сравнение ведут к более простому пониманию иноязычного 

общества и самого языка. 
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PŘÍLOHY 
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1. Na kterém kontinentu se nachází Rusko? Vyjmenuj alespoň 5 států, se kterými Rusko sousedí. 

2. Kolik má Rusko obyvatel? 

3. Vyjmenuj alespoň 3 ruské řeky. 

4. Jaké je hlavní město Ruska? 

5. Vyjmenuj alespoň 3další města v Rusku. 

6. Jaká je nejvyšší hora Ruska? 

7. Jaké barvy má ruská státní vlajka? 

8. Jaká měna se používá v Rusku? 

9. Jaké náboženství je v Rusku nejrozšířenější? 

10. Kdo je prezidentem Ruska? 

11. Ve které oblasti se proslavili? 

A.S.Puškin 

P.I. Čajkovskij 

I.E.Repin 

V.I.Lenin 

A.Kurnikovová 

12. Vyjmenuj další osobnosti 

a) z historie Ruska 

b) z oblasti kultury (spisovatelé, hudební skladatelé, malíři, herci, zpěváci...) či vědy 

c) z oblasti sportu 

13. Napiš typické ruské jídlo. 

14. Co je to? 

samovar matrjoška 

kreml 

15. Napiš, co zajímavého či odlišného víš o životě v Rusku, (způsob života, svátky,...) 

V.S.Vysockij 

M.V.Lomonosov 

Kateřina II. 

B.N.Jelcin 

J.A.Gagarin 

Ročník 

Učím se ruský jazyk ANO NE 
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