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1. Úvod 

1.1. T é m a , v ý z k u m n ý z á m ě r a c í le d i se r t ačn í p r á c e 

Předmětem výzkumu disertační práce je problematika jazykového vzdělávání na 

vysoké škole v kontextu evropské vzdělávací politiky a s tím související reformou 

studia. 

Reforma studia na evropských vysokých školách je komplexní proces, nejedná se 

pouze o jednu jedinou reformu, nýbrž o celou soustavu dílčích kroků, které ovlivňují 

strukturu a obsah celého vysokoškolského vzdělávacího procesu. Boloňský proces, 

na jehož počátku stála v roce 1998 Sorbonnská deklarace, nastolil vysokým školám 

cestu k harmonizaci vysokoškolského prostoru v rámci Evropy a tím položil základy 

i pro srovnatelnost vysokoškolských systémů se systémy mimoevropskými. 

K nejdůležitějším reformním krokům patří zavedení dvoustupňového studia 

(bakalářského a magisterského) ve spojení se zavedením kreditního systému, členění 

výuky na tématické bloky (modularizace studia), internacionalizace kurikula a nová 

pravidla schvalování studijních směrů (akreditace). 

Reformní kroky uskutečňované v rámci politických rozhodnutí jednotlivých 

členských států Evropské unie se nacházejí na různém stupni realizace. 

Vysokoškolský systém České republiky nemá ještě plně vyřešeny např. otázky 

kreditového sytému (ECTS), který je sicc na vysokých školách zaveden, ale není 

využíván v plném rozsahu (Strukturen des Hochschulbereichs in Europa -

2006/2007, Eurydice 2007). V národní rovině vysokoškolského vzdělávání je 

transfer kreditů mezi stejnými vysokými školami, fakultami a obory možný, 

problémy by však mohly nastat při přenosu kreditů mezi vysokými školami, obory 

nebo studijními programy rozdílného zaměření. Nejednotné využívání kreditového 

systému má dopad mimo jiné i na mobilitu studentů. 

Vzhledem k rozsáhlosti reformního procesu vysokoškolského vzdělávání se 

disertační práce zaměřuje pouze na některá reformní opatření, která se zaváděním 

ECTS souvisejí - proces modularizace a uznávání výstupů, o kterých pak pojednává 

v souvislosti s jazykovým vzděláváním. Dále se disertační práce zabývá novou 
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formou výuky cizích jazyků (e-learning), která rovněž ovlivňuje kvalitu jazykového 

vzdělávání. 

Výzkumné téma je pojednáváno v korelaci se situací na vysokých školách ve 

Spolkové republice Německo z několika důvodů: 

Spolková republika Německo stála na počátku reformy svého vysokého 

školství před stejnými změnami, které nyní řeší české vysoké školství, 

SRN je zemí, kde jsou reformy v praxi naplňovány a uváděny do praxe, 

předmětem výzkumu disertační práce je uplatnění reformy ve výuce 

odborného německého jazyk, nabízí se tedy srovnání s vysokoškolským 

systémem SRN. 

Cílem disertační práce je zdokumentovat v komplexním pohledu záměry jazykové 

politiky Evropské unie a jejich implementaci do jazykového vzdělávání na vysokých 

školách v České republice. Kromě toho má disertační práce na základě analýzy 

stavu reforem v obou zemích zachytit rozdíly v uskutečňování reformních kroků a 

poukázat na možné směry dalšího vývoje odborné jazykové přípravy. 

Záměrem práce je dále ukázat různé přístupy k modularizaci výuky, zhodnotit 

úroveň a efektivitu transparentnosti jazykových výstupů a nové formy výuky cizích 

jazyků a zdůraznit význam jazykového vzdělávání pro zvýšení 

konkurenceschopnosti v evropském kontextu pracovního trhu. 

Disertační práce hledá odpovědi na otázky: 

/ . Do jaké míry splňuje kreditový systém a s ním související modularizovaná 

studijní nabídka odborné jazykové přípravy na vysokých školách v České 

republice funkci transferu a do jaké míry skutečně přispívají ke zvýšení 

studentské mobility? 

2. Do jaké míry splňují inovované sylaby předmětu „Německý odborný jazyk " 

kritéria Boloňského procesu a zda odpovídají současným evropským 

požadavkům? 

3. Do jaké míry je metoda e-learningu vhodná pro jazykové vzdělávání a jaké 

mediální kompetence musí vykazovat učitel cizích jazyků? 
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Kromě těchto tří základních okruhů otázek by měla disertační práce zodpovědět i 

další specifické otázky, které spolu souvisejí: 

Jaký je současný stav změn vyplývajících z Boloňského procesu v České 

republice v porovnání se situací ve Spolkové republice Německo? 

Do jaké míry přispívá rozdílná koncepce modularizace studijní nabídky ke 

splnění požadavku prostupnosti studia? 

Jaké jsou podmínky garance úspěšnosti v provádění organizačních změn? 

Je e-learning relevantní výukovou formou odborného německého jazyka? 

- Jak je e-learning v odborném jazykovém vzdělávání přijímán studenty? 

- Jaké mediální kompetence jsou pro učitele cizích jazyků potřebné k realizaci 

e-learningu a k vytváření elektronických studijních opor 

Hypotézy, které byly vysloveny v souvislosti s nastíněnými otázkami, jsou 

následující: 

Modulové uspořádání studijní nabídky bylo uskutečněno spíše formálně, 

moduly netvoří samostatnou část studia a nejsou dostatečně prostupné. 

Výstupy předmětu „Německý odborný jazyk" nejsou na vysokých školách 

v České republice jednotné a tím nesplňují podmínku stát se nástrojem 

studentské mobility. 

E-learning lze uplatnit v jazykovém vzdělávávní, ovšem nikoliv v celém 

rozsahu výuky jako tomu může být v jiných předmětech. Lze ho uplatnit 

pouze pro zprostředkování některých kompetencí. 

Učitelé cizích jazyků nejsou na práci s multimédii dostatečně připraveni, 

především kolegům starší věkové kategorie činí práce s multimédii potíže. 

- Studenti využívají metodu e-learningu ke studiu jazyka, tato forma přípravy 

je však nesystematická. Mnohdy je příprava ztížena materiálními 

podmínkami v univerzitním i domácím prostředí. 
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1.2. Struktura disertační práce 

Úvodní část disertační práce, první kapitola, představuje téma a deklaruje cíle 

disertační práce. V chronologickém sledu analyzuje evropské dokumenty 

předložené na konferenci ministrů školství v Londýně 2007 se zřetelem na české a 

německé vysoké školství, práce by tedy měla mimo jiné přispět k porovnání 

aktuálního stavu a vývoje změn v těchto dvou zemích. 

Druhá kapitola nabízí přehled reforem vysokého školství od Lisabonské deklarace 

až po současnost. Uvádí obsahy a priority stanovené pro jednotlivá období 

Boloňského procesu, přibližuje některé evropské programy, které podporují realizaci 

reforem, a charakterizuje hlavní národní dokumenty České republiky. 

Třetí kapitola má empirický charakter. Pozastavuje se u jednotlivých priorit 

rozvoje vysokého školství v rámci procesu internacionalizace studia, 

charakterizuje změny v pojetí vzdělávávní směrem k prostupnosti a harmonizaci 

vysokého školství a zabývá se současným stavem změn ve vysokém školství České 

republiky a ve Spolkové republice Německo. Na konkrétních příkladech vybraných 

vysokých škol je porovnáván přístup k modularizaci studijní nabídky, certifikaci 

jazykových výstupů a využívání elektronických médií ve výuce. Závěrečná část 

kapitoly deklaruje komparativní závěry a doporučení. 

Čtvrtá kapitola se podrobně zabývá jazykovým vzděláváním. V úvodu je 

pojednáno o jazykové politice Evropské unie a jsou uvedeny výsledky šetření 

iniciativy Eurobarometr z let 2001 a 2006 týkající se názorů Evropanů na význam 

znalosti cizích jazyků. Disertační práce sleduje doporučení Evropské unie 

k jednotné certifikaci jazykových znalostí - používání tzv. Evropského pasu, 

Evropského jazykového portfolia (EJP) a Společného evropského referenčního 

rámce pro jazyky (SERR). Z hlediska jazykové politiky České republiky pojednává 

disertační práce o Národním plánu výuky cizích jazyků a Evropském profilu 

prvotního a dalšího vzdělávání učitelů cizích jazyků. Analyzuje rovněž otázku 

využívání e-learningu v jazykové výuce. V této souvislosti se dotýká dalšího 

vzdělávání pedagogů k získání pedagogických kompetencí pro práci s multimédii. 
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Pátá kapitola má opět empirický charakter. Je zaměřena na změny ve výuce 

odborného německého jazyka na vysokých školách nefilologického zaměření, 

které se týkají rámcového kurikula a modularizace studia jazyků, certifikace 

jazykových výstupů a sleduje, zda jsou používány elektronické studijní opory. Na 

činnosti a způsobu výuky čtyř jazykových center ekonomických oborů vysokých 

škol v České republice a čtyř jazykových center ve Spolkové republice Německo 

jsou zde uvedeny příklady vzdělávání v odborném německém jazyce. 

Šestá kapitola se věnuje reformnímu procesu, který probíhá na katedře cizích 

jazyků Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci. Předkládá 

konkrétní schéma modularizace odborného německého jazyka, zabývá se 

problematikou tvorby nových učebních plánů a certifikací jazykových výstupů jako 

podpůrného prostředku studentské mobility a konkurenceschopnosti absolventů HF 

TUL na trhu práce. Pozornost je rovněž věnována zavádění e-learningu do 

jazykového vzdělávání. Na základě provedeného dotazníkového šetření u pedagogů 

a studentů hospodářské fakulty vyhodnocuje efektivitu této nové formy jazykového 

vzdělávání. 

V závěru disertační práce jsou souhrnně deklarovány změny v jazykovém 

vzdělávání v komparativním pohledu českého a německého vysokého školství a 

jsou uvedena doporučení ke zvýšení efektivnosti jazykového vzdělávání. 

1.3. Metodologické nástroje a postupy 

Disertační práce se zabývá otázkou stavu reformy vysokých škol v Evropské unii 

před summitem v Londýně 2007, v takzvaném poločase Boloňského procesu, se 

zaměřením na modularizace a uznávání výstupů jazykového vzdělávání. 

Současný stav prováděných změn v reformním procesu v terciární sféře byl 

analyzován na čtyřech vysokých školách České republiky a čtyřech vysokých 
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školách Spolkové republiky Německo. Dále byla porovnávána odborná jazyková 

příprava v jazykových centrech vždy opět čtyř vysokých škol obou zemí. 

V úvodu disertační práce byl proveden sběr dat a analýza dokumentu Evropské unie 

a dokumentů ke vzdělávací politice České republiky a Spolkové republiky 

Německo. 

V průběhu výzkumu byly vyhledávány a analyzovány národní dokumenty, odborné 

články a výroční zprávy vybraných vysokých škol České republiky a Spolkové 

republiky Německo, dále studijní plány jazykových center, výzkumné a závěrečné 

projektové zprávy a statistické přehledy, které přispěly k osvětlení výzkumných 

otázek. 

Prvním krokem při práci s výzkumným materiálem byla jeho organizace, kdy šlo o 

pečlivé roztřídění a redukci dat. Byla provedena rámcová analýza a vytvořena 

tematická tabulka, ve které byla data roztříděna a uspořádána. Jako základní 

analytický nástroj byly vybrány významové kategorie. Dostupné údaje byly 

rozebrány pomocí otevřeného kódování a následně systematické kategorizace. Tento 

postup umožnil vyhledávání a porovnávání mezi analyzovanými případy, tedy 

komparaci a interpretaci, které vedly k popisnému závěru o zkoumané oblasti. 

V další části disertační práce byla provedena analýza inovovaných sylabů odborné 

jazykové přípravy a zjišťování efektivity vzdělávacího kurzu pro pedagogy 

k mediálním kompetencím formou dotazníku. V disertační práci tedy byla použita 

smíšená výzkumná strategie (Hendl, 2005). Zkušenosti a praktické využití této 

formy výuky byly statisticky zpracovány a vyhodnoceny. 

Pro kvalitativní část výzkumu byly dokumenty jediným datovým podkladem 

analýzy. Jedná se o současné dokumenty a o virtuální data z internetu již zmíněných 

organizací a institucí. 

V závěru disertační prácc následuje popis a shrnutí dat. 

Validita a reliabilita: Výzkum disertační práce je podložen velkým množstvím dat, 

která byla získána z významných dokumentů Evropské unie, z oficiálních 

dokumentů vzdělávacích institucí, ze statistických a souhrnných zpráv České 
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republiky a Spolkové republiky Německo. 

Některá data z analyzovaných dokumentů byla v disertační práci použita, rovněž tak 

vybrané grafy nebo tabulky, dále výsledky srovnávacích analýz, studií a syntéz 

Evropské unie. 

Porovnávané subjekty (vysoké školy a jazyková pracoviště) byly vybírány za 

předem stanovených podmínek, které odpovídaly zkoumaným významovým 

kategoriím. Disertační práce se nesnaží zjištěné skutečnosti zobecnit, lze je však 

uplatnit i na jiných jazykových pracovištích a jazykových centrech terciární 

sféry. 

Hodnověrnost získaných dat potvrzují rovněž srovnatelné praktické zkušenosti 

autorky s jazykovou výukou na katedře cizích jazyků Hospodářské fakulty 

v Liberci. 

1.4. Literatura k tématu disertační práce, stav dosavadního poznání 

Disertační práce přináší integrovaný pohled na předmět studie. Z tohoto důvodu 

bylo potřebné prostudovat v první řadě literaturu k Boloňskému procesu, a další 

s tím související evropské a národní dokumenty. 

Datový podklad tvoří především odborná literatura a dokumenty uvedené v kapitole 

9. (Seznam literatury). Prostudovány byly dokumenty Evropské unie, dokumenty 

ministerstev školství České republiky a Spolkové republiky Německo, výroční 

zprávy vysokých škol v České republice a Spolkové republice Německo, dokumenty 

a statistiky EURYDICE, statistiky Českého statistického úřadu a Statistisches 

Bundesamt Deutschlands, odborné články a analýzy vztahujících se k předmětu 

zkoumání. Velká část dat byla získána z oficiálních portálů Evropské unie, 

ministerstev, vysokých škol a jiných vzdělávacích institucí a státních úřadů. 
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Vzhledem k tomu, že se jedná o proces změn sledovaný v jeho průběhu, je 

dostupnost aktuálních pramenů k předmětu výzkumu velmi ztížena nebo chybí 

dostatečné množství aktuálních informací. 

Problematická je i jazyková verze, ve které jsou aktuální dokumenty dosažitelné. 

Většina podkladů je v jazyce anglickém, případně německém nebo francouzském. 

Překlady do národních jazyků nejsou k dispozici u všech dokumentů a pokud jsou 

některé důležité dokumenty přeloženy, bývá překlad mnohdy nepřesný 

(dělené/strukturované studium, kreditní/kreditový systém, atp.), někdy dokonce i 

zavádějící nebo chybný. Nesprávné termíny zakotvují v odborné komunikaci, kde 

pak způsobují problémy. 

Důležitými opěrnými dokumenty disertační práce jsou: 

strategické evropské dokumenty 

Boloňská deklarace, 1999, Lisabonská deklarace (2000), Role univerzit 

v Evropě vědění (2003), Akční plán na podporu výuky cizích jazyků (2004), 

Europäier und ihre Sprachen (2001 a 2006), Schlüsselzahlen zur 

Hosehuibildung in Europa (2007), Nová rámcová strategie pro 

mnohojazyčnost (2007) 

národní dokumenty 

Bílá kniha (2001), Národní politika výzkumu a vývoje ČR na léta 2004-2008 

(2003), Zpráva o plnění národního Lisabonského programu 2005-2008 

(2006), Národní plán výuky cizích jazyků (2006), Strategie vzdělávání pro 

udržitelný rozvoj České republiky 2008-2015 (2008) 

- resortní dokumenty 

Strategie rozvoje terciárního vzdělávání 2000-2005 (1999), Koncepce 

reformy vysokého školství (2004), Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, 

výzkumné a vývojové a další činnosti pro oblast vysokých škol na období 

2006-2010(2005) 

- institucionální dokumenty 

výroční zprvy, rozvojové projekty vysokých škol a fakult 

Další data byla čerpána z výročních zpráv MŠMT a dlouhodobých záměrů 

vzdělávání a rozvoje České republiky a Spolkové republiky Německo. 
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Informace týkající se vzdělávací politiky Německa byly čerpány ze zpráv 

Konference ministrů kultury a školství, Komise svazu spolkových zemí a 

projektových zpráv o stavu reformních změn vybraných vysokých škol SRN. 

V teoretické části se disertační práce opírá především o odbornou literaturu 

institucí, které se zabývají výzkumem a vývojem vzdělávání ve školství: 

- Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ), Praha, 

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Praha (IJVRV), PedFUK Praha, 

Ústav pro informace ve vzdělávání v Praze (ÚIV) 

Ústav odborného školství (ÚOŠ) 

Ústav výzkumu a rozvoje školství (UVRŠ) 

- Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) 

Isea, Institut pro sociální a ekonomické analýzy, Praha, 

Centrum pro další vzdělávání učitelů v Brně 

EURYDICE, Informační síť pro vzdělávání v Evropské unii a zemích 

ESVO/EHP 

Eurobarometr 

Eurostat: Vzdělání v Evropské unii, Luxemburg 

Komise Evropského společenství, Brusel 

Jazyková tematika využívá informační portály vybraných vysokých škol v České 

republice a Spolkové republice Německo a prameny portálu Evropské unie. 

Empirická literatura je zastoupena publikací Ministerstva školství Spolkové 

republiky Německo, která se zabývá stavem reforem v bakalářských a 

magisterských programech ve vztahu k ostatním zemím Evropy (Stand der 

Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen in Bologna-Prozess in 

ausgewählten Ländern Europas im Vergleich zu Deutschland, 2007). V této 

publikaci jsou uváděna data, která však nezahrnují Českou republiku. Srovnávání 

současného stavu reforem a jejich implementace v konkrétních podmínkách 

vysokých škol České republiky a Spolkové republiky Německo není k dispozici. 
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Zohledněny byly dále výsledky Pracovní komise pro studium jazyku na vysokých 

školách v České republice Rady vysokých škol, která provedla v roce 1999 průzkum 

stavu jazykové přípravy posluchačů na nefilologických fakultách vysokých škol 

(HLAVIČKOVÁ, V., Zpráva o stavu jazykové výuky na vysokých školách. Praha, 

1999). 

Analýza brala rovněž v úvahu aktuální data Národního šetření studentů. Tento 

projekt zjišťoval kvalitu jazykové výuky jako jednoho z ukazatelů kvality hodnocení 

vysokých škol (Národní šetření studentů, ASCA, 2007). 
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2. Dokumenty podporující reformní dění na vysokých školách 

Rada Evropy vytýčila na Lisabonském summitu v březnu 2000 strategický cíl, 

kterým je vytvoření konkurenceschopného, dynamického a na vědomostech 

založeného hospodářského prostoru, který je schopen udržet ekonomický růst 

s vyšším počtem a kvalitou pracovních míst a větší sociální soudržností. Do centra 

úsilí Evropské unie se dostalo celoživotní učení chápané jako jedna ze základních 

složek evropského sociálního modelu, jehož realizace je těsně propojena 

s Evropskou strategií zaměstnanosti. Lisabonský summit v březnu 2000 deklaroval, 

že „lidé jsou hlavním aktivem Evropy a musí být středem všech politik Unie", a 

dále, že „investice do lidského kapitálu a rozvíjení aktivního a dynamického 

sociálního státu bude mít zásadní význam, jak pokud jde o místo Evropy 

v ekonomice znalostí, tak i pokud jde o zajištění, že nástup této ekonomiky znalosti 

ještě nezmnoží stávající sociální problémy nezaměstnanosti, vylučování ze 

společnosti a chudobu" (Evropská unie a vzdělávání, Příloha Učitelských novin 22-

23/2003). 

Společenské změny současně iniciovaly transformační kroky ve vzdělávací politice 

a vyvolaly požadavek zásadní přestavby všeobecného a odborného vzdělání. Ta se 

musí odehrát v každé zemi Evropské unie na národní úrovni, odpovídajíc národním 

rámcovým podmínkám a tradicím a musí být společně utvářena v rámci spolupráce 

členských států na evropském základu především tím, že budou vyměňovány 

zkušenosti, že bude spolupracováno na společných cílech a že se bude vycházet ze 

zkušeností úspěšně provedených kroků reformy. 

Lisabonský summit uložil členským státům, aby přijaly nezbytná opatření 

k dosažení těchto cílů: 

podstatný každoroční nárůst investic do lidských zdrojů, 

- snížení počtu osob ve věku 18-24 let, které mají pouze základní vzdělání a 

nejsou zapojeny do dalšího vzdělávání, 

- přeměna škol na víceúčelová vzdělávací střediska pro široké spektrum 

cílových skupin, jejich úplné napojení na internet a těsná vazba na podniky a 

výzkum, 
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definování nových základních dovedností (informační technologie, cizí 

jazyky, technologická kultura, podnikatelství a sociální dovednosti) 

v evropském rámci a zavedení evropského certifikátu pro základní 

dovednosti v informačních technologiích, 

rozšíření mobility studentů i učitelů co nejlepším využitím existujících 

komunitárních programů a větší transparentností v uznávání kvalifikací a 

studia, 

vypracování společného evropského formuláře pro curriculum vitae 

k usnadnění mobility. 

Lisabonská strategie je dále rozvíjena v následujících summitech i práci Evropské 

komise. Ve Stockholmu (březen 2001) byly pro nadřazený princip celoživotního 

učení formulovány hlavní strategické směry a dílčí cíle, v Barceloně (březen 2002) 

byla pozornost upřena na jejich realizaci. Byl přijat plán práce do roku 2010, jehož 

cílem je, aby evropské systémy vzdělávání a odborné přípravy dosáhly světové 

úrovně. Paralelně se uskutečňují procesy vymezující nadnárodní úroveň, tzv. 

evropské prostory celoživotního učení, vysokoškolského vzdělávání (Boloňský 

proces), odborného vzdělávání a přípravy (Kodaňský proces), vědy a výzkumu. 

Tato disertační práce je zaměřena na reformu vysokého školství, konkrétně na 

prostupnost vysokoškolského studia a odstranění překážek mobility. Bude nás tedy 

dále zajímat především „Boloňský proces". 

Boloňský proces je výsledkem řady konferencí, na kterých byla učiněna politická 

rozhodnutí, jejichž cílem je vytvořit do roku 2010 společný evropský vysokoškolský 

prostor. Harmonizací evropských vysokoškolských systémů má být rozšířena a 

podpořena mobilita studentů a učitelů a zajištěna zaměstnatelnost absolventů 

vysokých škol rámci Evropy. To je umožněno vytvořením „evropského prostoru 

kvalifikací" (tj. transparentností kvalifikací a vzájemným uznáváním diplomů), 

propojením přípravného a dalšího vzdělávání a těsnějším vztahem vzdělávacích 

institucí a podniků. Hnací silou kvantitativního a kvalitativního rozvoje terciárního 

vzdělávání je snaha tradičních vysokoškolských systémů přizpůsobit se novému 

prostředí formovanému ekonomickými, demografickými, politickými a sociálními 

faktory. Roste účast na vysokoškolském vzdělávání, což je důsledkem prudce se 
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zvyšující poptávky po kvalifikovanější pracovní síle i demokratizaci přístupu ke 

vzdělávání. Rozhodující je v tomto vývoji posun od výrobní ke znalostní 

společnosti. 

Cílem reformy vysokoškolského vzdělávání je mimo jiné zvýšení 

konkurenceschopnosti vysokých škol a posílení role vysokých škol jako hlavního 

zdroje inovací nutných pro ekonomický a sociální udržitelný rozvoj státu. 

Reformní procesy vysokého školství se uskutečňují na různých úrovních, od 

evropské, přes národní a resortní až po institucionální: 

- evropská úroveň: Boloňská deklarace (1999); Lisabonský proces/strategie 

(2000); Role univerzit v Evropě vědění (The role of the universities in the 

European knowledge vzdělávací a vědecké, výzkumné a vývojové a další 

činnost pro oblast vysokých škol do roku 2010 (2007); 

národní úroveň: Národní program rozvoje vzdělávání. Bílá kniha (2001); 

Strategie rozvoje terciárního vzdělávání 2000-2005 (1999); Koncepce 

reformy vysokého školství (2004); Národní politika výzkumu a vývoje ČR 

na léta 2004-2008; 

institucionální úroveň: Rozvojové projekty vysokých škol a fakult (2003); 

resortní úroveň: Dlouhodobý záměr 

V této kapitole budou dále pojednány jednotlivé etapy Boloňského procesu a 

zmíníme se o dokumentech na národní úrovni. 

2.1. Etapy Boloňského procesu 

Tzv. Boloňské deklaraci v roce 1998 předcházela v roce 1997 Lisabonská úmluva. 

Rada Evropy iniciovala sjednání společné dohody Rady Evropy a UNESCO o 

vzájemném uznávání vysokoškolských kvalifikací v evropském regionu. Cíle a 

priority jednotlivých etap jsou popsány v následujících odstavcích a harmonogram 

konferencí je znázorněn na obr. č. 1. 
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Obr. č. 1 

1 larmonogram Boloňského procesu 

IM BLICKPUNKT: STRUKTUREN DES HOCHSCHULBERE ICHS IN EUROPA - 2006/07 
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Lisabonská úmluva o vzájemném uznávání vysokoškolských kvalifikací a 

jejich částí (březen 1997) 

Dokument pojednává o uznávání kvalifikací umožňujících přístup 

k vysokoškolskému 

vzdělávání, o uznávání částí studia dokončené v rámci vysokoškolského programu 

v jedné zemi a směřující k dokončení programu v jiné zemi, o uznávání 

vysokoškolských kvalifikací, 

o uznávání kvalifikací, jejichž držiteli jsou uprchlíci, vyhnanci a osoby v podobné 

situaci jako uprchlíci a dále upřesňuje způsob podávání informací o institucích 

vysokoškolského systému. Signatáři úmluvy se zavazují vytvořit transparentní 

systém pro úplný popis získaných kvalifikací. 

Další směry reformy vysokého školství byly formulovány v Sorbonnské deklaraci 

(1998) a Boloňské deklaraci (1999). V Boloni se ministři školství dohodli, že 

největší reforma v evropském měřítku od 70. let minulého století potřebuje 

neustálou podporu a přizpůsobení reálnému vývoji. Proto se budou scházet každé 
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dva roky v některé signatářské zemi. V roce 2001 se sešli v Praze, následovalo 

jednání v Berlíně (2003), v norském Bergenu (2005) a v Londýně (2007). 

*** Sorbonnská deklarace - „Společná deklarace o harmonizaci výstavby 

Evropského systému vysokého školství (květen 1998) 

Ministři školství Francie, Německa, Itálie a Spojeného království podepsali u 

příležitosti 700 let pařížské Sorbonny tzv. Sorbonnskou deklaraci. Shodli se na 

společných zásadách a cílech, které výrazně změní jejich vysokoškolské systémy. 

Přihlásili se k vytvoření otevřeného prostoru vysokého školství v Evropě, jehož 

systém bude založen na strukturovaných programech a mezinárodním uznávání 

titulů prvního cyklu jako přiměřené úrovně kvalifikace. Dalším úkolem bylo 

vytvoření takové instituce, která dokáže odpovědět na požadavky a potřeby 

celoživotního vzdělávání, které se pro stále více lidí stává nutností. Za klíčovou 

považovala Deklarace mobilitu vysokoškolských studentů a učitelů a zároveň ji 

pokládala za nezbytnou součást skutečné evropské integrace. Ministři se přihlásili 

k odvážné vizi - umožnit každému vysokoškolskému studentovi strávit alespoň 

jeden semestr studia na některé zahraniční vysoké škole s tím, že domácí instituce 

mu jej uzná jako součást jeho studijního programu. 

Cílem Sorbonnské deklarace je budovat „Evropu znalostí", sblížit obecné rámcové 

podmínky pro studijní obory a jejich výstupy, vytvořit společný systém studijních 

výstupů (bakalář, magistr, doktor) a rozšířit a podpořit mobilitu studentů a učitelů. 

Sorbonnská deklarace zdůraznila ústřední roli vysokých škol ve vývoji evropské 

kulturní dimenze. Současně položila velký důraz na vytváření evropského prostoru 

ve vysokém školství jako klíčového prostředku pro podporu mobility občanů, jejich 

zaměstnanosti a rozvoje kontinentu všeobecně. 

• Boloňská deklarace - „ Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání" 

(červen 1999) 

V Boloni se sešlo již 31 ministrů zodpovědných za vysoké školství z 29 evropských 

zemí, kde podepsali deklaraci o vytvoření Evropského prostoru vysokoškolského 

vzdělávání do roku 2010. 
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Cílem deklarace je do roku 2010 

- přijmout systém srozumitelných a srovnatelných titulů a vysvědčení, 

- přijmout systém založený na dvou/třech úrovních vzdělávání, 

- zavést kreditní systém, 

- podpořit mobilitu odstraněním překážek, 

- posílit evropskou spolupráci v zajišťování kvality, 

- věnovat úsilí tomu, aby k harmonizaci vysokého školství došlo v prvním desetiletí 

tohoto století. 

• Pražské komuniké - „Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského 

vzdělávání" (květen 2001) 

Pražské setkání vytvořilo platformu pro diskusi mezi vysokými školami, studenty a 

ministry, protože úspěch všech reforem v rámci Boloňského procesu je závislý na 

aktivní účasti vysokých škol, včetně studentů. V tzv. Pražském komuniké ministrů 

„Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání" byly pro období 

2001-2003 stanoveny prioritami zajišťování kvality, celoživotní učení, zapojení 

studenta do procesu vzdělávání a stupňování atraktivity a konkurenceschopnosti 

evropského vysokoškolského procesu. 

Ministři potvrdili svůj závazek vybudovat společný prostor evropského 

vysokoškolského vzdělávání a konstatovali, že cíle Boloňské deklarace jsou v široké 

míře přijímány. Shodli se na tom, že vysoké školství musí být veřejným zájmem a 

veřejnou odpovědností. Pražského summitu se vedle ministrů účastnili též zástupci 

akademické komunity a studenti. V závěrech summitu ministři dále zdůraznili, že 

pozornost v následujícím období musí patřit také celoživotnímu učení, aktivnímu 

zapojení studentů do života vysokých škol a posílení atraktivity evropského 

vzdělávání. 

Za účelem dalšího posílení důležité evropské dimenze vysokoškolského vzdělávání 

a zvýšení zamčstnatelnosti vyzvali ministři k posílení rozvoje modulů, kurzů a 

kurikulí na všech úrovních s evropským obsahem, zaměřením či uspořádáním. V 

tomto smyslu jde především o moduly, kurzy a studijní programy nabízené ve 

spolupráci institucí různých zemí, které vedou k uznávanému společnému titulu. 
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• Berlínské komuniké - „Realizace Evropského prostoru vysokoškolského 

vzdělávám" 

(září 2003) 

Konference zhodnotila dosažené výsledky a stanovila tři priority pro roky 2003-

2005. Tyto priority tvoří základní kameny celé reformy a byly zdůrazněny již 

v Praze. Jedná se o zabezpečení kvality, zavedení dvoustupňového studia a uznávání 

vzdělávání (celého i jeho částí). 

I. Zabezpečení kvality vzdělávání 

S důrazem na autonomii vysokých škol a na širokou evropskou spolupráci jsou 

v této prioritě formulovány konkrétní cíle takto: 

Do roku 2005 měly členské země implementovat národní systém zabezpečení 

kvality s těmito charakteristikami: 

• jasně definovat odpovědnost všech složek a institucí podílejících se 

na zabezpečení kvality 

• zahrnout do hodnocení programů nebo institucí bude vnitřní 

hodnocení a vnější hodnocení, participace studentů na hodnocení, 

zveřejňovat výsledky hodnocení 

• ustavit akreditace, certifikace nebo obdobné procesy 

• participace zahraničních odborníků na hodnocení kvality, 

mezinárodní spolupráce a vytváření sítí 

II. Zavedení dvoustupňového studia 

Ministři se dohodli, že do roku 2005 začne každá země s implementací prvních dvou 

cyklů studia se zcela konkrétními kroky. Zároveň vyzvali k posílení dialogu mezi 

vysokými školami a zaměstnavateli, který by měl zabezpečit porozumění a přijetí 

této struktury studia a zajistit dobrou zaměstnatelnost absolventů všech stupňů 

studia, především bakalářského stupně, který je s ohledem na tradice pro většinu 

evropských zemí nový. 

III. Uznávání vzdělávání (celého i jeho částí) 

Uznávání vzdělávání podle principů Lisabonské úmluvy o vzájemném uznávání 

vysokoškolských kvalifikací a jejich částí, vydávání dodatku k diplomu v některém 

17 



ze široce užívaných evropských jazyků všem absolventům vysoké školy od roku 

2005. Ministři vyzvali k vytvoření národních kvalifikačních rámců a celoevropského 

rámce kvalifikací tak, aby byly tyto struktury slučitelné (v Dublinu byla v r. 2004 

vytvořena pracovní skupina při Řídící skupině Boloňského procesu, která se bude 

těmito problémy zabývat). 

Berlínskou konferenci ministrů lze považovat za krok směrem od diskusí a záměrů 

ke konkrétní implementaci principů celého procesu. Ministři se shodli na tom, že 

pro Boloňský proces jsou nezbytné všechny deklarované principy a cíle, že 

Boloňský proces nelze implementovat po částech, ale jako celek. 

Od roku 2005 dostávají absolventi automaticky a bezplatně Dodatek k diplomu 

vydaný v cizím jazyce. Ministři se dohodli na odstraňování překážek v legislativě i 

jinde tak, aby bylo možné realizovat společné programy a aby bylo zajištěno plné 

uznávání dosažené kvalifikace. Bylo jednoznačně podtrženo propojení vědy a 

výzkumu. Dva cykly studia byly rozšířeny na tři, 3. cyklem jsou doktorská studia. 

Ministři vyzvali k vytvoření evropského rámce kvalifikací, který umožní jednotnou 

metodologii pro popis národních kvalifikací na celoevropské úrovni. V rámci 

kvalifikačního rámce budou kvalifikace popsány podle své výstupní úrovně, 

pracovní zátěže, studijních výstupů, kompetencí a profilu. Tato společná metodika 

by měla být základem pro vznik národních kvalifikačních rámců, tak, aby byly 

s evropským rámcem kompatibilní. 

•> Bergen (květen 2005) 

Konference se zúčastnili ministři, pracovníci ministerstev, zástupci vysokých škol, 

studenti a další odborníci ze 45 zemí Evropy, USA a Latinské Ameriky, dále 

představitelé Evropské komise, Rady Evropy, UNESCA, Evropské asociace 

univerzit, Evropské asociace institucí terciárního vzdělávání, ES1B - Národních 

svazů studentů v Evropě a dalších institucí. 

Čtyři pracovní skupiny se tematicky zaměřily na doktorská studia a vztah mezi 

vysokým školstvím, výzkumem a vývojem, na celoživotní vzdělávání, zabezpečení 
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kvality a uznávání diplomů. Pozornost byla věnována rovněž autonomii vysokých 

škol, řízení a správě. 

Do procesu byly nově přijaty Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Moldávie. Ukrajina. 

Celkem je tedy v Boloňském procesu zapojeno 45 zemí ze 48 signatářských zemí 

Evropské kulturní dohody. 

Ministři nerozšířili Boloňský proces o žádnou novou oblast. V Bergenu byl dále 

prohlouben trend, který započal v Berlíně 2003 - šlo o konkrétní implementaci. 

Důraz byl kladen na tři priority z Berlína - zabezpečení kvality, prvé dva cykly 

studia a uznávání vzdělání. Dále byl kladen důraz na sociální dimenzi procesu a na 

vztah mezi Evropou a ostatním světem. Větší pozornost byla věnována aspektům 

spojeným s celoživotním vzděláváním, včetně uznávání předchozího vzdělání (i 

vzdělání získaného mimo VŠ) pro účely dalšího studia. 

Ministři přijali dva dokumenty: 

Rámec kvalifikací pro Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání, 

který zahrnuje 3 cykly terciárního vzdělávání 

Soubor standardů, postupů a hlavních směrů v oblasti zabezpečení 

kvality 

Přijali též princip Evropského registru agentur pro zabezpečení kvality. 

Ze závěrů vyplývá, že do roku 2007 každá země zahájí práce na národním rámci 

kvalifikací, který budou v souladu s evropským. Národní rámce kvalifikací by měly 

být připraveny do roku 2010. 

Dalším úkolem je implementace navrženého modelu vnějšího hodnocení, který bude 

vycházet z přijatých standardů. 

• Londýn (květen 2007) 

Cílem konference bylo ukázat na stav realizace Boloňského procesu po 8 letech jeho 

průběhu a dohodnout se na dalších krocích v utváření evropského vysokoškolského 

prostoru do roku 2010. Současně bylo hned v úvodu konference rozhodnuto, že 46. 
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zemí, která se bude podílet na reformě vysokého školství v Evropě bude Černá 

Hora. 

Hodnoceny byly tři priority Boloňského procesu - zajištění kvality, dvoustupňový 

systém vysokoškolského studia a otázky uznávání vzdělávání. Dalšími hlavními 

tématy, která budou kromě již zmiňovaných tří priorit následující 2 roky v popředí 

zájmu jsou další posílení sociální dimenze zpracováním národních strategií, 

sbližování podmínek doktorandského studia a podpora vědecké spolupráce. 

Konference zdůraznila roli partnerství autonomních vysokoškolských zařízení a 

studentů v procesu vzdělávání. V oblasti kvality bylo rozhodnuto o zřízení 

evropského registru pro zajištění kvality a dále akreditačních agentur. 

Příští setkání 2009 se koná v Leuven v Belgii. 

U příležitosti londýnské konference byla vydána tisková zpráva informačního 

serveru EURYDICE z přelomu studijního roku 2003/2004. Přináší přehled stavu 

vysokého školství ve 45 signatářských zemích Boloňského procesu (obr. č. 2): 

Obr. 2 

Zavádění struktury o dvou cyklech do programů 1SCED 5A a 5B, rok 2003/2004 

Zanj: Euryjio*. 

• StruHura pouíne ní peuze pro úroveň 5A 
• Struktura pouilie n i pro úroveň 5A I 5fl 
f g j Pro zjvádénl cvoustupiíové struktury stuata nebyly podniknuty žádné Krcky 
[7 ] Usaje nejsou k dispozici 

i 
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Devět zemí Evropské unie provedlo všechny tři základní reformy - změnu studijního 

systému na třístupňový, zavedly mezinárodní kreditní systém (ECTS) a dodatek 

diplomu (Diploma Supplement). Třístupňový systém byl, resp. bude téměř ve všech 

státech přijat. Ve většině států je postupně zaváděna nová studijní struktura. 

Doktorandské studium trvá v 26 státech tři až čtyři roky. Většina států nestanovila 

žádný maximální časový limit pro složení doktorské zkoušky. 

Evropský systém započítávání, přenosu a akumulaci studijních kreditů je zakotven 

v legislativě téměř všech států. ECTS se používá převážně v bakalářské a 

magisterské formě studia. Ve více než polovině států se používá na všech vysokých 

školách a ve všech studijních programech. 

Ve všech státech se vydává dodatek diplomu alespoň v jednom široce 

používaném evropském jazyce. Je vydáván bezplatně a automaticky. Nevydává se 

však ještě na všech vysokých školách a ve všech studijních oborech. 

Pokud jde o společné diplomy, je nutné docílit dalších pokroků, oficielně uznávány 

jsou pouze v polovině signatářských zemí. 

Polovina signatářských zemí splnila alespoň dvě ze tří základních priorit 

Boloňského procesu. Ve většině zemí byl přijat Národní rámec kvalifikací a ve 

většině států jsou zřízena nezávislá národní centra kvality. Ve dvou třetinách 

signatářských států je zřízeno alespoň jedno nezávislé národní centrum kvality. 

Úkolem centra je zpravidla evaluace a akreditace vysokých škol a studijních 

programů. Ve 22 státech jsou v těchto orgánech zastoupeni i studenti. Interní a 

externí evaluace vysokých škol je téměř ve všech státech povinná nebo doporučená. 

Ve většině případů se interní evaluace účastní zástupci studentů. Postupy pro 

monitorování těchto evaluací, které musí probíhat pravidelně, bývají často centrálně 

upraveny. 
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2.2. Podpůrné vzdělávací programy 

Od okamžiku vstupu České publiky do Evropské unie získala Česká publika 

možnost plně se zapojit do všech aktivit a iniciativ realizovaných na úrovni 

Společenství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, a tím se také zapojit do 

komunitárních programů zaměřených na podporu rozvoje systémů vzdělávání a 

odborné přípravy v zemích EU a spolupráci mezi vzdělávacími institucemi. Cílem 

komunitárních vzdělávacích programů je posilovat vzájemné porozumění mezi 

členskými státy EU prostřednictvím vzdělávání celoživotního učení a podporovat 

naplňování cílů společné vzdělávací politiky Evropské unie definované v rámci tzv. 

Lisabonské strategie. Aktivity a vzdělávací programy jsou uvedeny na seznamu 

MSMT (http://www.msmt.cz/) a na portálu EurActiv. Tento český informační 

portál informuje o dění v Unii z různých oblastí evropské politiky v českých 

souvislostech (http://www.euractiv.cz/o-nas). 

EURYDICE 

Roku 1980 vytvořila Evropská komise ve spolupráci s členskými státy informační 

sít o vzdělávání - Eurydice. Hlavní náplní této sítě je podporovat spolupráci 

v oblasti vzdělávání mezi jednotlivými členskými státy EU a informovat o 

národních vzdělávacích systémech. O patnáct let později se tato síť stala součástí 

programu Socrates. 

V roce 1985 došlo k uznání vysokoškolského vzdělání jako vzdělání odborného. To 

vedlo k vytvoření evropských programů pro jednotlivé oblasti vzdělávání - např. 

Erasmus, Comett nebo Lingua. 

AKČNÍ PLÁN eLearning 

Akční plán eLearning byl vypracován v březnu 2001. Jeho úkolem je podpora 

elektronického vzdělávání, které Komise považuje „za jeden z nejdůležitějších 

prostředků vzdělávání". Snaha Evropské komise prosazovat elektronickou formu 

vzdělávání se projevila ve vytvoření programu eLearning, který vznikl v roce 2004 

jako součást programu Socrates. Program fungoval do roku 2006 a zaměřoval se na 

podporu počítačové a informační gramotnosti, spolupráce partnerských základních a 

středních škol a také vzdělávání učitelů (eTwinning). 
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SOCRA TES 

Program Socrates vznikl v roce 1995 a zaměřoval se na oblast vzdělávání od 

mateřských po škol po univerzity, vzdělávání dospělých, zlepšování znalosti 

evropských jazyků, podporu spolupráce a mobility prostřednictvím vzdělání a 

v neposlední řadě také podporu inovací ve vzdělávání a rovných příležitostí ve 

všech oblastech vzdělávání. Tento program fungoval do roku 2006 (Socrates 1995-

1999; Socrates II 2000-2006). Programu Socrates se účastnily všechny nynější 

členské země EU, tři státy Evropského sdružení obchodu (Island, Lichtenštejnsko, 

Norsko) a Turecko. 

Program Socrates byl členěn do osmi podprogramů, které dříve fungovaly jako 

samostatné programy: 

• Comenius - vzdělávání ve školách 

• Erasmus - vysokoškolské vzdělávání 

• Grundtvig - vzdělávání dospělých a celoživotní vzdělávání 

• Lingua - jazykové vzdělávání (část původního programu) 

• Minerva - využívání informačních a komunikačních technologií, otevřené a 

distanční vzdělávání 

• Průzkum a inovace - problematika vzdělávací politiky 

• Společné akce - spolupráce s dalšími programy EU 

• Doplňkové aktivity - podpora aktivit, které nespadaly pod jednotlivé 

programy 

LEON.A RDO DA VINCI 

Leonardo da Vinci je evropský program zaměřený na podporu rozvoje odborného 

vzdělávání a celoživotního vzdělávání. Podporuje také praktické stáže a výměny 

studentů středních a vysokých škol, absolventů, mladých nezaměstnaných a 

mladých pracovníků. Jeho cílem je zlepšovat uplatnění mladých lidí na pracovním 

trhu. Vznikl v roce 1995 spojením pěti samostatných programů: 

• Comett - vysokoškolské vzdělávání se zaměřením na ekonomickou oblast 

• Eurotecnet - podpora inovací a nových technologií v odborném vzdělávání 

• Force - podpora profesního vzdělávání 

• Petra - spolupráce ve vzdělávání a v odborné přípravě 
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• Lingua- jazykové vzdělávání 

ERASMUS MUNDUS 

Na program Socrates/Erasmus navazuje stipendijní program Unie Erasmus Mundus. 

Program podporuje spolupráci a mobilitu v oblasti vysokoškolského vzdělávání a 

zahrnuje čtyři hlavní oblasti podpory: 

Aktivita 1 - Magisterské programy Erasmus Mundus - V rámci této aktivity je 

podporována realizace kvalitních integrovaných l-21etých magisterských programů 

se společným kurikulem (společné osnovy) a s podmínkou účasti studentů a 

akademických pracovníků ze třetích zemí Magisterský program musí nabízet 

minimálně tři vysokoškolské instituce. 

Aktivita 2 - Stipendia - stipendia pro studenty na studium vybraného magisterského 

programu a stipendia pro akademické pracovníky ze třetích zemí na výuku nebo 

výzkumnou činnost v rámci magisterského programu Erasmus Mundus. 

Aktivita 3 - Partnerství mezi konsorciem magisterského programu Erasmus 

Mundus a vysokými školami ve třetích zemích. Studenti mohou na partnerské 

univerzity ve třetích zemích vyjet na tři měsíce. Akademičtí pracovníci mohou 

získat stipendium na výuku nebo výzkumnou činnost. 

Aktivita 4 - Zvyšování atraktivnosti - podporovány jsou projekty evropské 

spolupráce, jejichž cílem je zvýšit atraktivnost vysokoškolského vzdělávání ve 

třetích zemích, jeho zviditelnění a zvýšení přístupu k němu. Podporovány jsou také 

projekty zabývajíce se mezinárodní dimenzí v zajišťování kvality vzdělávání, 

mobility atd. Granty mohou být poskytnuty také na účast na mezinárodních 

veletrzích, pořádání seminářů nebo workshopů. 

V polovině července 2007 schválila Evropská komise návrh programu Erasmus 

Mundus //, který by měl navázat na program Erasmus Mundus. Erasmus Mundus II 

by měl probíhat v letech 2009- 2013 a měl by obsahovat některé nové oblasti. 

Mezi hlavní aktivity tohoto programu patří: 
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• podpora společných magisterských a doktorských programů s vysokou 

akademickou kvalitou, součástí budou i stipendia pro nadané studenty a 

akademické pracovníky z Evropské unie a třetích zemí, 

• podpora partnerství mezi vysokými školami v Evropě a v určitých regionech 

světa - základ pro strukturovanou spolupráci, přenos know-how, výměnu a 

mobilitu na všech úrovních vysokoškolského vzdělávání, 

• podpora opatření, která přispějí k posílení celosvětové atraktivity Evropy 

jako univerzitní destinace. 

Na rozdíl od programu Erasmus Mundus I by se činnost nového programu měla 

rozšířit i na doktorské a v menší míře na bakalářské studium. Rozšířit by se měly i 

možnosti spolupráce mezi zapojenými vysokými školami, mobilita pedagogů a 

studentů a nabídka stipendií. Spuštění programu se plánuje od ledna 2009. 

PROGRAM PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Evropská komise se v souladu s cílem vytvořit společnost založenou na znalostech 

rozhodla od roku 2007 sjednotit veškeré aktivity podporující celoživotní vzdělávání 

pod jeden program - Program pro celoživotní vzdělávání. K jeho oficiálnímu 

zahájení došlo na začátku května letošního roku v Berlíně. Na celé sedmileté období 

2007-2013 Komise na realizaci projektů v rámci tohoto programu vyčlenila sedm 

miliard eur. 

Program pro celoživotní vzdělávání tvoří čtyři sektorové podprogramy. 

• Comenius 

• Erasmus 

• Leonardo da Vinci 

• Grundtvig 

Tyto podprogramy doplňuje průřezový program (transversal programme), který je 

dále rozdělen do čtyř podprogramů - spolupráce a inovace, jazyky, informační a 

komunikační technologie, šíření a využívání výsledků projektů v praxi. 

Poslední částí nového programu je program Jean Monnet, který se zaměřuje na 

podporu výuky a výzkumu v oblasti evropské integrace na univerzitách. 
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Comenius 

Program Comenius podporuje mobilitu mezi dětmi předškolních zařízení až po žáky 

středních škol, partnerství mezi školami a vytváření sítí. 

Erasmus 

Erasmus je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání. Je to největší program EU, který 

poskytuje podporu v oblasti vzdělávání ve vysokém školství. Do programu je 

aktivně zapojena většina evropských vysokých škol. 

V rámci programu jsou podporovány tři hlavní aktivity: 

• Erasmus 1 - projekty - centralizované, řídí Evropská komise, projekty 

vytváření společných učebních osnov, intenzivní programy 

• Erasmus 2 - mobility - decentralizované - řídí Národní agentura, stipendijní 

pobyty studentů a pedagogické stáže vysokoškolských učitelů, organizace 

mobilit, zavádění Evropského kreditního systému (ECTS) 

• Erasmus 3 - tematické sítě - centralizované - Evropská komise, sítě institucí 

Grundtvig 

Program Grundtvig se zaměřuje na podporu vzdělávání dospělých. Podporuje nejen 

přímo osoby působící ve vzdělávání, ale také instituce toto vzdělávání nabízející. 

Průřezový program 

Cílem průřezového programuje zkvalitnit a zajistit průhlednost vzdělávacích 

systémů a systémů odborné přípravy v jednotlivých členských státech Evropské 

unie. 

Program Jean Monneí 

Cílem tohoto programuje podporovat výuku a výzkumnou činnost v oblasti 

evropské integrace a také činnost institucí, které se problematikou evropské 

integrace zabývají a poskytují i vzdělání v této oblasti. 

Kromě multilaterálních evropských programů participuje Česká republika na 

projektech bilaterálního charakteru. Kterým je např. program Action. 
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AKT ION 

Jedná se o společný program ministerstev školství České republiky a Rakouska, 

který byl zřízen v roce 1992 na podporu spolupráce ve vzdělávání a vědě 

v terciárním sektoru. 

2.3. Strategické cíle a priority v národních dokumentech 

v 

České republiky 

Terciární vzdělávání v České republice prošlo důležitými změnami. Česká republika 

přijala dokument Společné prohlášení ministrů školství evropských států na setkání 

v Boloni v roce 1999. Byl zaveden dvoustupňový systém terciárního vzdělávání. 

První stupeň tvoří bakalářské studium (pregraduální), druhý stupeň je graduální 

studium (magisterské a studium doktorské). Hodnocení výsledků studia je 

prováděno na základě standardizovaného kreditního systému, podle ECTS 

(European Credit Transfer Systém). Tím došlo k podpoře mobility studentů a 

uznávání dosažených kvalifikací. Dalšími změnami byly změny v systému 

akreditací studijních programů, umožnění vzniku soukromých vysokých škol, 

internacionalizace a větší otevřenost vysokých škol apod. 

Závažnou proměnou vysokého školství je také rostoucí význam výzkumu a vývoje 

realizovaného na vysokých školách. Reforma by měla umožnit některým školám, 

nebo fakultám či ústavům vyniknout ve vybraných oblastech a získat špičkovou, 

evropskou úroveň. Nezbytným krokem je i reforma financování. 

Základní kroky při realizaci změn ve vysokém školství vycházejí ze strategických 

dokumentů (evropských i národních) pro oblast lidských zdrojů, vzdělávání a 

výzkumu a vývoje. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy reagovalo na 

evropskou vzdělávací politiku vypracováním a přijetím dokumentu Bílá kniha 

„Národní program rozvoje vzdělávání (2001). České školství se téměř po patnácti 

letech probíhající transformace vzdělávací soustavy dočkalo oficiálních dokumentů, 
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které přinesly zásadní změnu v pojetí školního kurikula. Bílá kniha stanovila cíle 

vzdělávání v současných evropských souvislostech. 

Dalším významným národním dokumentem je Dlouhodobý záměr vzdělávání (dále 

jen DZ) a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky (dále jen JČR) se vládě ČR 

předkládá k 31. březnu lichého roku. DZ představuje z hlediska MŠMT jeden 

z významných nástrojů formování vzdělávací soustavy a jeho aktualizace v roce 

2007 klade důraz na implementaci nové školské legislativy přijaté v letech 2004-

2006. Zakotvuje záměry , cíle a kritéria vzdělávací politiky doprovázené koncepční, 

metodickou i finanční podporou v rozvojových programech,určuje rámec DZ a 

sjednocuje přístup jednotlivých krajů, zvláště v oblasti středních škol. Kraje 

rozpracovávají cíle stanovené na úrovni ČR podle svých specifických podmínek a 

potřeb a navrhují a zdůvodňují svá konkrétní řešení. DZ ČR 2005 stanovil 

následujících šest strategických směrů: 

1. Zkvalitňování a modernizace vzdělávání (kurikulární reforma) 

2. Zajišťování kvality, monitorování a hodnocení výsledků vzdělávání 

3. Zajišťování rovnosti příležitostí ke vzdělávání 

4. Rozvoj integrovaného systému poradenství ve školství 

5. Zvyšování profesionality a společenského postavení pedagogických 

pracovníků 

6. Podpora dalšího vzdělávání 

V nově navrhovaném DZ ČR byly zvoleny následující základní strategické směry: 

1. Rovnost příležitostí ke vzdělávání 

2. Kurikulární reforma - nástroj k modernizaci vzdělávání s důrazem na rozvoj 

klíčových kompetencí 

3. Podpora cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií 

4. Tvorba a zavádění systémů kvality, metod hodnocení a vlastního hodnocení 

škol a školských zařízení 

5. Zvyšování profesionality a zlepšování pracovních podmínek pedagogických 

pracovníků 

6. Podpora dalšího vzdělávání. 
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Uvedené priority mají vést ke konkurenceschopnosti vysokých škol. Požadavek 

získání atraktivity v rámci národní, ale i mezinárodní konkurenci, postavil vysoké 

školy před úkol, reformovat (dle Boloňské deklarace - do roku 2010) své studijní 

nabídky a výstupy/diplomy. K rozhodujícím prvkům reformy studijní struktury patří 

vedle zavedení třístupňového vzdělání také modularizace studijních oborů a 

zavádění kreditního sytému. 

Na strategické dokumenty Evropské unie reaguje Česká republika vydáváním 

národních dokumentů a zákonů, které zohledňují společné cíle. Mezi nejdůležitější 

patří: 

> Programové prohlášení vlády CR (2002) 

y zákon č.l 11/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonu (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpis, 

y Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha) 

r Národní politika výzkumu a vývoje České republiky na léta 2004-08 
r Strategie rozvoje terciárního vzdělávání do roku 2005 (2010) 

r Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a 

další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol, vypracovaný Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „dlouhodobý záměr ministerstva") 

r Každoroční aktualizace dlouhodobého záměru ministerstva, 

^ Dlouhodobé záměry vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a 

další tvůrčí činnosti jednotlivých vysokých škol 

y Aktualizace dlouhodobých záměrů vysokých škol pro jednotlivá léta 

y Analýza výzkumu a vývoje (VaV)-plnění národní politiky VaV 

Ve strategických dokumentech, především v dlouhodobém záměru MŠMT a jeho 

aktualizacích, jsou jmenovány priority rozvojových programů: 

> úplný přechod na strukturovaný model třístupňového vysokoškolského 

vzdělávání (bakalářský, magisterský, doktorský' stupeň). Při seriozním 

přístupu to znamená přepracovat celé studijní programy včetně náplně 

jednotlivých předmětů, a to jak přednášek a seminářů, laboratorních 

cvičení, apod. 

> doplnění struktury vysokých škol o veřejné vysoké školy neuniverzitního typu 

> výraznější uplatnění vnitřního a vnějšího hodnocení činnosti vysokých škol 
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>- významnější podpora péči o lidské zdroje pro oblast výzkumu a vývoje 

r posílení vazby mezi vzdělávací činností a činností v oblasti výzkumu a vývoje 

a dalšími tvůrčími aktivitami na vysokých školách 

y zásadní zvětšení podílu vysokých škol na celoživotním vzdělávání občanů. 

> plně rozvinutá účelná mobilita studentů a akademických pracovníků 

'r regulace v přístupu ke vzdělávání 

r- řešení sociální otázky spojení se studiem na vysokých školách 

y prosazení potřebné legislativní úpravy vedoucí ke zjednodušení pravidel 

týkajících se financování vysokých škol 

> reforma přípravy učitelů na vysokých školách 

Jmenované dokumenty, jak je z analýzy patrné, sice velmi podrobně formulují 

priority reforem vysokoškolského vzdělávání, ze závěrů plnění úkolů stanovených 

období však vyplývá, že se mnohdy jedná o deklarace, které nejsou přenášeny do 

praxe. Výroční zprávy a jiné hodnotící národní dokumenty České republiky jsou 

pojaty obecně a v porovnání se zprávami ostatních zemí EU jsou v některých 

ohledech neúplné. Tento fakt ztěžoval komparativní záměr disertační práce. 
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3. Internacionalizace vysokoškolského vzdělávání 

Vysoké školy se ocitají na cestě ke společnému evropskému vysokoškolskému 

prostoru. Proces globalizace vyžaduje rovněž sílící mezinárodní zaměření vysokých 

škol v souvislosti se vzdělávací nabídkou. Sílí potřeba mezinárodní mobility 

studentů i vědců. Mezinárodní výměna zkušeností je více než kdy jindy 

předpokladem moderní vysoké školy, špičkového výzkumu a inovací. Vysoké školy 

se zapojením do reforem vysokého školství zároveň staly aktéry internacionalizace 

vysokého školství v celoevropském měřítku. Cílem je sbližování jednotlivých 

národních systému. 

Během 90. let se začal vliv internacionalizace projevovat i na vzdělávacích 

programech. Od roku 1998 se do těchto společných evropských aktivit zapojily i 

nejvyšší autority ve vzdělávání jednotlivých zemí. 

Internacionalizací je chápán proces, na jehož konci jsou splněna naplánovaná 

očekávání vývoje směrem k mezinárodním vztahům a mezinárodní výměně (Wie 

misst man Internationalitat und Internationalisierung von Hochschulen?, 2007). 

Základními charakteristikami internacionalizace je postupné utváření společného 

Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a posilování 

konkurenceschopnosti vysokých škol na mezinárodní úrovni (Dlouhodobý záměr 

vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro 

oblast vysokých škol na období 2006-2010). Důležitými nástroji internacionalizace 

jsou zejména: 

dostatečné možnosti studia cizích jazycích, 

- mezinárodní vzdělávací programy umožňující spolupráci v oblasti výuky, 

- mobilita studentů a akademických pracovníků, 

- společné studijní programy, 

- důsledné zavádění ECTS, 

mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje. 

V rámci tohoto procesu dochází ke změnám ve struktuře studia a v Boloňské 
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deklaraci se poprvé používá formule 3+2+1 pro vyjádření strukturovaného 

vzdělávání v bakalářské tříleté, magisterské dvouleté a doktorské jednoleté délce. 

Na vysokých školách je zaváděn jednotný kreditový systém, umožňující studium na 

další vysoké škole, studijní nabídka studia je modularizována a je vydáván jednotný 

dokument o obsahu a rozsahu studia - Diploma Supplement (Boloňská deklarace, 

1999). Plánované nebo již uskutečňované změny mají především umožnit studovat 

alespoň jeden semestr v zahraničí a naopak očekávají vysoké školy příliv studentů 

ze zahraničí. 

Rovněž na českých vysokých školách se předpokládá, že podíl zahraničních 

studentů bude zvýšen na 10 % z celkového počtu studujících. Podíl studijních 

programů realizovaných v cizích jazycích bude zvýšen do roku 2010 u doktorských 

studijních programů z přibližně 30 % na dvojnásobek, u magisterských studijních 

programů bude tvořit polovinu (MŠMT, Koloděje 2007). 

Následně je uvedena stručná charakteristika základních součástí procesu 

internacionalizace vysokého školství a v přehledu je uveden současný stav změn 

v České republice a Spolkové republice Německo (ke konferenci v Londýně 2007). 

Strukturované studium 

Boloňské schéma tvoří dva/tři cykly (od roku 2005) vysokoškolského vzdělávání, 

které vedou k titulu bakalář, magistr a doktor. 

V angloamerickém dvojstupňovém studijním systému je prvním stupněm 

akademického vzdělání titul bakalář a druhým magistr. K bakalářskému titulu vede 

základní studium, na které navazuje studium magisterské. Ve světě existují různé 

varianty bakalářských a magisterských studijním programů, které se liší obsahově, 

strukturálně, kvalitou a úrovní. Bakalářské studium trvá obvykle tři až čtyři roky, 

magisterské trvá většinou dva roky. Oba typy studia jsou nabízeny 

v modularizované formě. 
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Zavedením bakalářského a magisterského studia na českých vysokých školách se 

tyto hlásí k stále sílícímu trendu internacionalizace vzdělávacích systému. 

Jednostupňové studijní programy byly nahrazeny nebo doplněny dvoustupňovým 

systémem a dále v roce 2005 třístupňovým systémem. Kromě zlepšení mezinárodní 

konkurenceschopnosti si vysoké školy od tohoto trendu slibují odstranění slabin 

dosavadního vzdělávacího systému. Absolventům bakalářských studijních směrů má 

být např. umožněno obdržet po relativně krátké studijní době vysokoškolskou 

kvalifikaci a zařadit se do pracovního procesu, případně pokračovat v dalším 

vzdělávání. Titul, který studenti po absolvování bakalářského studia získají, má 

označení „Bachelor of Arts" (B.A.) nebo Bachelor of Science" (B.Sc.), pokud je 

studium orientováno více na výzkum, zatímco „Bachelor of Engineering", 

„Bachelor of Business Administration", atd. jsou více orientovány na studijní směry 

a obory. 

Magisterské studium vede k dalšímu stupni vysokoškolského vzdělání. Obě části 

studia na sebe navazují a společně absolvované nepřekračují studijní dobu pěti let. 

V pokračujícím magisterském studiu dochází k hlubší specializaci v rámci 

zvoleného studijního programu nebo k interdisciplinárně rozšířené kvalifikaci. 

Nenavazující magisterské studium nabízí možnost studia nového oboru. Dosažené 

tituly po absolvování magisterského studia jsou analogicky k bakalářským titulům 

označeny jako „Master of Arts" nebo „master of Science". 

Výhody dvoustupňového/třístupňového pregraduálního vzdělávání: 

* z pohledu studenta 

Tento systém umožňuje studentům vytvořit si vlastní profil vzdělání. Po 

bakalářském studiu mají absolventi možnost nastoupit do zaměstnání nebo se dále 

kvalifikovat v magisterském studiu. V další kvalifikaci mohou studenti pokračovat i 

po fázi pracovního zařazení nebo distančně při zaměstnání. Pokud student pokračuje 

v navazujícím studiu, volí si magisterské studium stejného studijního oboru, jako 

bylo bakalářské studium nebo alternativně má možnost nastoupit do studia oboru 

odlišného, specializovaného nebo mezipředmětového. 

33 



Mezinárodně uznatelné vysokoškolské výstupy zlepšují konkurenceschopnost 

v uplatnění absolventů na mezinárodním trhu práce. Strukturovaný studijní systém 

dále vytváří dobré podmínky k dosažení akademického vzdělání na zahraniční 

vysoké škole, aniž by docházelo k prodloužení doby studia. 

* z pohledu zaměstnavatele 

Absolventi bakalářského studia jsou mladší než dosavadní absolventi diplomového 

nebo magisterského studia a mohou být dříve zařazeni do pracovního procesu. 

Podniky budou moci pro své pracovníky využívat ve smyslu celoživotního učení ve 

zvýšené míře modulární vzdělávací nabídky vysokých škol. 

* z pohledu vysokých škol 

Proces internacionalizace nevyhnutelně přizpůsobuje české studijní nabídky 

zahraničním modelům. Zavedením strukturovaného studijního systému a 

modularizací studia reagují vysoké školy na globalizační procesy, požadavky 

společenských změn a na nutnost celoživotního učení. 

Doktorské studium 

V září 2003 prohlásili evropští ministři školství doktorské vzdělávání jako 

navazující vzdělávání ke stupni bakalářskému a magisterskému. Označili ho jako 3. 

cyklus Boloňského procesu. „Bergenské komuniké" doplnilo, že tento třetí cyklus 

odpovídá zpravidla tří- až čtyřletému dennímu studiu a doktorandi jsou zařazeni 

jako studenti i jako mladí vědci. Vysoké školy byly vyzvány k mezipředmětovému 

vzdělávání v rámci promoční fáze studia a k rozvoji praktických kvalifikací. Dále 

byla konstatována potřeba strukturalizace promočních studijních směrů, potřeba 

transparentnosti v odborném vedení a hodnocení doktorandů, bylo rovněž varováno 

před nadměrnou regulací doktorského vzdělávání. 

Na schůzce ministrů školství v Bergenu 2005 byla doporučena širší spolupráce 

vysokých škol v rámci evropského prostoru a evropského výzkumného prostoru. 

Jako zásadní způsob k dosažení tohoto cíle bylo stanoveno sjednocení 

vysokoškolských diplomů na úrovni doktorského studia. 
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Mezinárodní kreditový systém 

Evropský kreditový systém (European Credit Transfer Systém, ECTS) byl vytvořen 

v roce 1989 jako pilotní projekt, který měl zjednodušil uznávání studia na zahraniční 

vysoké škole v rámci mobility v programu SOCRATES-ERASMUS, tedy 

přenositelnost kreditů. Jako systém přenosu kreditů se rozšířil do 30 zemí a byl 

zaveden na více než 1000 vysokých škol. Signatářské státy Boloňského procesu 

považují ECTS zajeden z důležitých prvků Evropského vysokoškolského prostoru. 

Přijetí společných základů kvalifikací umožňuje větší flexibilitu v procesu 

vzdělávání a získávání kvalifikací. Kreditový systém, jako např. ECTS nebo jiný 

systém, který je s ECTS kompatibilní zaručí jak přenosovou, tak akumulační funkci. 

Spolu se vzájemně uznaným systémem zajišťování kvality mohou tato opatření 

usnadnit přístup studentů na evropský trh práce a posílit kompatibilitu, atraktivitu a 

konkurenceschopnost evropského vysokého školství. Všeobecné používání 

takového kreditového systému a Dodatku k diplomu posílí pokrok v tomto směru. 

Kreditový systém je formální mechanismus určený k členění, započítání a potvrzení 

studia. Použitím tohoto mechanismu jsou všechna hodnocení v rámci studia 

transparentně doložena, což umožní srovnání vynaloženého studijního úsilí. Kredit 

je kvantitativní měřítko, které ocení celkové zatížení studenta. Studentovi je 

započítáván čas strávený při vyučování (prezence), čas studia před výukou a po 

výuce (samostudium), čas potřebný k vypracování seminárních prací a závěrečné 

práce, čas strávený přípravou na zkoušky a samotné zkoušky. 

Jako základ pro stanovení počtu kreditů byl vzat rok se 45 pracovními týdny a 40 

pracovními hodinami za týden (40 hod/týden x 45 týdnů = 1800 hod). Tyto počty 

dají 1800 hodin za rok. Faktorem přepočtu se stává 1 kredit, ekvivalent 30 hod. 

pracovního úsilí. Podle ECTS nemá pracovní úsilí studenta za semestr překročit 

900 hodin, což odpovídá maximálně 30 kreditům, za celý akademický rok je to pak 

1 800 hod., tedy 60 kreditů. 

Dosažení kreditů předpokládá úspěšné absolvování výuky zakončené zkouškou. 
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Udělený počet kreditů odpovídá studijnímu úsilí, které bylo na konkrétní zkoušku 

vynaloženo. 

Zavedení kreditového systému ve spojení s modularizací studia sleduje: 

- jasnou strukturalizaci studijních oborů, tak aby došlo k sladění skutečné 

doby studia s regulérní dobou studia, 

jasně stanovené výkonnostní stupně zkoušek a detailní popis studijních 

plánů, 

- absolvování zkoušek již po dobu studia, 

- dosáhnout konstantní studijní zátěže, 

- modernizovat studijní systém ve smyslu mezinárodní konkurenceschopnosti 

a kompatibility, 

- umožnit transfer a akumulaci studijních výkonů. 

Kreditní systém však bývá i předmětem kritiky odborníků např. na amerických 

vysokých školách, kde je velmi rozšířený (Vašutová, 2002). Autorka cituje Barbary 

Burn, která kritizuje následující: 

- v kreditovém systému studia studenti získávají pouze útržkovité znalosti, 

- kreditový systém nezajišťuje podmínky pro integrované znalosti, 

- snižuje se hodnota učební činnosti tím, že všechny učební zkušenosti 

jsou založené na získání kreditů, které mají stejnou validitu a jsou 

zaměnitelné, 

- kreditový systém je pouze časovou službou v plnění studijních 

požadavků pro dosažení určitého vysokoškolského stupně, 

- je klamným zdáním, že se studenti učí v určité normě, 

- soustředění kreditového systému na časovou formulaci klade 

nepřiměřený důraz na formu oproti obsahu, 

podporuje filozofii, že účelem vzdělávání je pouhá akumulace kreditů 

než samotné učení, 

- preferuje formy přímé výuky, což je v rozporu se zaváděním 

netradičních forem, 

- kreditní systém je zbytečně nákladný na čas a energii. 

I přes tuto kritiku je kreditový systém spolu s modulovým uspořádáním kurikula 

základním předpokladem pro podporu studentské mobility. Studentům je umožněno 
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studium prakticky na kterékoli vysoké škole a přijímací vysoká škola může dohledat 

uznané kredity na základě detailní dokumentace. Kreditový systém zároveň 

podporuje celoživotní učení a je základem pro flexibilní a otevřený systém 

studijních programů při neměnných nárocích na kapacitu pedagogů. 

Modularizace studia 

S ohledem na globální úkoly a v souvislosti s tím se měnícími požadavky na 

odborné vzdělání absolventů vzdělávacích zařízení, se musí vysoké školy vyrovnat 

rovněž s potřebou rozšíření a změny struktury v nabídce vzdělávacích programů. Od 

začátku 90. let 20. století se v rámci rozvoje vysokých škol šíří nový směr. 

Prosazuje se snaha dosáhnout v Evropském prostoru kompatibility studijních 

struktur. Důležitá je orientace na evropské rámce a odpovídající minimální 

standardy při tvorbě studijních a učebních plánů. Modularizace studijních programů 

při zavedení jednotného kreditního systému je základním kamenem těchto 

minimálních standardů. 

Pro pochopení předností a nevýhod modulárního studia a kreditního systému je 

užitečné zastavení se u již existujících zahraničních systémů. Např. americké 

školství ukazuje, že je možné strukturalizovat takový vysokoškolský systém, který 

patří mezi nejrůznorodější školské systémy na světě. Přesto je zajištěna v národním i 

mezinárodním měřítku vysoká transparentnost, flexibilita, kompatibilita a efektivita 

studijních oborů a obsahů napříč vysokoškolskými zařízeními a studijními směry 

(Schwarz 2000). 

Někteří experti v oboru vzdělání jsou přesvědčeni, že americký systém je přes svou 

různorodost nej transparentnější a nej flexibilnější vysokoškolský systém na světě. (V 

této souvislosti je třeba upozornit na to, že je americký systém představován 

výhradně z hlediska strukturních aspektů, není porovnáván jako celek, který si 

všímá výhod i nevýhod tohoto systému.) 

Pro pojem modularizace lze najít nejrůznější definice. Pro většinu definic je 

společné, že je modularizace chápána jako plánování a sestavování studia 
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z perspektivy studenta. Konkrétně to znamená, že se plán studia neopírá především o 

ten který obor, nýbrž víceméně o studijní faktory studujících. 

Jako moduly jsou označovány výukové jednotky, které se věnují určitému 

tématickému nebo obsahovému problému. Modul je obsahově a časově uzavřená 

výuková jednotka, která může být složena z různých vyučovacích hodin. Je 

kvalitativně (obsahy) a kvantitativně (kredity) popsatelná a musí být hodnotitelná 

(zkouškou). Modul je součástí většího celku a v rámci každého modulu je 

definována jeho funkce. Jednotlivé moduly mohou být nahrazeny jinými. Tak 

vzniká velké množství možných kombinací. Modulární systém je flexibilní, neboť 

během skládání celku a po jeho sestavení je možná přestavba a nové modulové 

kombinace. 

Modularizace ve studiu znamená především novou organizaci studijní struktury. 

Součásti výuky, tedy přednášky, cvičení, praktika, exkurze nebo semináře jsou 

spojeny v tématické jednotky, moduly. Směrodatná pro sestavení modulu je dílčí 

kvalifikace, která má být absolvováním tohoto modulu dosažena. 

Modulární studijní struktura se liší od tradiční formy orientované na obory. Studium 

orientované na obor se skládá z několika mála oborů, přičemž každý obor zahrnuje 

mnoho předmětů, které jsou v období několika let absolvovány a teprve poté je 

studium oboru uzavřeno absolvováním odborné zkoušky. 

Modularizované studium sestává z mnoha modulů, k nimž patří vždy jen málo 

předmětů. Zkoušky jsou součástí průběžného studijního procesu, to znamená, že 

každý modul je po ukončení modulu přezkoušen, a to před začátkem dalšího 

semestru. Moduly mohou být kratší než semestr nebo jsou rozloženy přes celý 

semestr. U modulů, které jsou kratší než semestr, následuje zkouška před začátkem 

dalšího modulu. 

Modularizovaná studijní struktura může obsahovat, tak jak tomu je např. na 

Univerzitě Greifswald/SRN (Greifswaldský model) hierarchii členění do tzv. meta-

meso- a mikromodulů. Přičemž metamodul popisuje celý studijní program, tedy 

např. bakalářský nebo magisterský studijní program v rámci studijního oboru, a 
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mikromoduly představují jednotlivé díly tohoto celku, s ohledem na dílčí a celkovou 

kvalifikaci, které má být dosaženo. 

Podle Hofmannové (2000) je účelem modularizace průchodnost a flexibilita 

vzdělávacích kroků, které vedou k cíli. Předností je stále větší flexibilita vysokých 

škol a studentů, stejně jako větší transparentnost a efekt organizace studia. 

Modulární studijní struktura umožňuje rychlé přizpůsobení vzdělávacích a 

kvalifikačních cílů společenským změnám. Kromě toho mohou být vytvořeny 

přechody mezi doposud navzájem izolovanými vzdělávacími směry, např. mezi 

různými studijními obory a typy vysokých škol. 

Pro vysokou školu může být cílené zaměření velmi důležité. Vzhledem k přibývající 

konkurenci mezi vysokými školami a současném zmenšování rezerv nebudou moci 

vysoké školy určité obory nabízet nebo jen omezeně. V tomto okamžiku dojde 

k uvědomění si vlastních předností a ke kooperaci vysokých škol, které se budou 

vykazovat kompletním profilem. Tyto vysoké školy budou moci lépe uplatnit své 

speciální vzdělávací kompetence. 

Mimo jiné je jednou z výhod modulárního systému možnost mezioborového studia a 

internacionalizace studia. Modularizace usnadňuje integraci mezipředmětové výuky 

stejně jako umožňuje zařadit výuku hostujícího docenta. 

Při popisování modulu se uvádí: 

a) obsah a kvalifikační cíle modulu 

b) vyučovací formy 

c) předpoklady pro účast na modulu 

d) uplatnitelnost modulu 

e) podmínky udělení kreditů 

0 počet kreditů, způsob hodnocení 

g) četnost nabídky modulu v rámci studijního programu 

h) pracovní úsilí vynaložené k absolvování modulu 

i) doba trvání modulu 
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a) Obsah a kvalifikační cíle modulu 

V popisu je uvedeno, jaké mají být zprostředkovány odborné, metodické, odborně 

praktické a mezioborové obsahy, jakých studijních cílů má být dosaženo, které 

odborné, metodické mezioborové kompetence, klíčové kvalifikace mají být 

dosaženy. 

b) Vyučovací formy 

V popisu modulu jsou uvedeny jednotlivé vyučovací a studijní formy (přednášky, 

cvičení, semináře, praktika, projektová práce, samostudium). Tyto rozdílné 

vyučovací metody mají přispět k dosažení kvalifikačního cíle. Zatímco přednášky 

mají zprostředkovat přehlednou informaci, cvičení slouží k procvičení a semináře 

k vědeckému prohloubení studované látky. Rozdílné formy používají různé 

metodické postupy, které se společně věnují stejnému tématickému problému. 

c) Předpoklady pro účast na modulu 

Účast na modulu předpokládá určitou úroveň znalostí, schopností a dovedností, 

které jsou předpokladem úspěšného absolvování modulu. Kromě toho má být 

popsáno, jak se může student na účast na modulu připravit (literatura, multimediální 

učební programy atd.). 

d) Uplatnitelnost modulu 

U modulu má být popsáno, jaké postavení má tento modul k ostatním modulům 

v rámci stejného studijního programu a do jaké míry je použitelný v jiných 

studijních programech. To platí také pro další vzdělávání a postgraduální studijní 

programy. 

e) Podmínky udělení kreditů 

Každý modul musí dát k dispozici popis zkoušky, na jejímž základě student obdrží 

kredity. Stejně tak musí být popsány všechny činnosti vedoucí ke zkoušce 

(semestrální práce, zprávy z exkurzí, domácí úlohy atd.). 

U každé zkoušky musí být stanoveno, zda se jedná o zkoušku ústní nebo písemnou, 

referát nebo domácí úlohu. Ve zkušebním řádu musí být uvedeny možnosti 

kompenzací v rámci zkoušky, která se skládá z více částí. 
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i) Kredity a známky 

Kredity a známky jsou uvedeny zvlášť. Studenti jsou seznámeni s možným počtem 

kreditů, kterých mohou absolvováním modulu a se stupnicí známkování. 

g) Četnost nabídky modulu v rámci studijního programu 

Je stanoveno, zda je modul nabízen každý semestr, každý studijní rok nebo jen ve 

velkých odstupech v rámci studijních programu. 

h) Pracovní úsilí vynaložené k absolvování modulu 

U každého modulu se uvádí celkové pracovní úsilí a počet získaných kreditů. 

i) Doba trvání modulu 

Doba trvání modulu určuje průběh studia, zkouškovou zátěž v určitém semestru a 

má vliv na četnost nabídky modulu. V neposlední řadě ovlivňuje mobilitu studentů. 

Popis modulu slouží jako informace studentům o průběhu studia, obsahu, 

kvalitativních a kvantitativních požadavcích a o propojení s celkovým konceptem 

studijního programu, případně ho informuje o vazbě k jiným nabízeným modulům. 

Tím, že jsou moduly většinou v rámci jednoho semestru nebo na konci bloku 

uzavřeny zkouSkou, vyniká kompnktuí studijní strukturu, To umožňuji* přennůjSÍ 

studijní organizaci, studium může být absolvováno rychleji, regulérní studijní doba 

může být lépe dodržena. 

V modulové struktuře studia je studijní profil absolventa výrazněji dokumentován. 

Dokumentace kreditů na základě vykonaných modulových zkoušek umožňuje větší 

transparentnost studijních kroků během každého semestru. 

Modulární studijní systém zjednodušuje vzájemné uznávání studijních výsledků 

jinými vysokými školami, což je předpokladem pro studentskou mobilitu. Zároveň 

modularizace umožňuje individuální profilaci studenta. Stupeň individuální profilaci 

je však dále závislý na možnosti svobodné volby v rámci kurikula studijního 

programu. Modulární studijní nabídka je propojena s praxí a je součástí 

celoživotního učení. 
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Uznávání částí studia, diplomů a kvalifikací 

Volný pohyb osob patří mezi čtyři základní svobody, na kterých je Evropská unie 

založena. Každý státní příslušník členského státu EU může bez diskriminace 

vykonávat své povolání, poskytovat služby nebo podnikat v jiném členském státě 

EU. EU přijala opatření, která usnadňují mobilitu občanů. Nejvýznamnější opatření 

zajišťuje vzájemné uznávání odborných kvalifikací. Je nutné rozlišovat akademické 

a profesní uznávání, protože se liší jejich cíl i postup. 

Akademické uznávání je uznávání diplomů, kvalifikací nebo částí studijních 

programů jednoho (domácího nebo cizího) vzdělávacího zařízení jiným za účelem 

přijetí do dalšího studia (např. uznání maturity jako předpokladu pro přijetí ke studiu 

na vysoké škole). Součástí akademického uznání může být i uznání akademické 

hodnosti nebo titulu. 

Kreditový systém podle ECTS a modularizace studia umožnily větší flexibilitu a 

transparentnost studia, dodatek diplomu přispěl velkou měrou k vzájemnému 

uznávání výsledků studia. Je vydáván od roku 2005 ke každému diplomu bezplatně 

a v cizím jazyce. Obsahuje popis charakteru, úrovně, obsahu, statutu a kontextu 

absolvovaného studijního programu, který byl studentem úspěšně ukončen. Jc 

detailním popisem získané kvalifikace. Je zdrojem informací, nástrojem ke 

snazšímu akademickému i profesionálnímu uznávání studia. Slouží lepší mobilitě 

absolventu. 

Profesní uznávání se zaměřuje na posouzení znalostí a schopností konkrétní osoby. 

Tyito znalosti a schopnosti se prokazují dokladem o vzdělání a odborné přípravě, 

dokladem o skutečném výkonu dané činnosti (dokladem o praxi) nebo jinými 

doklady. Na konci postupu profesního uznávání jc rozhodnutí, zda má dotyčná 

osoba dostatečné znalosti a schopnosti, aby mohla vykonávat konkrétní povolání. 

Součástí rozhodnutí může být i uznání titulu nebo profesního označení. Smlouva o 

založení Evropského společenství umožňuje vydávat směrnice upravující vzájemné 

uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o kvalifikaci. 

V roce 1999 byla evropskými státy podepsána Úmluva o uznávání kvalifikací 
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týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu. Vysoké školy byly 

vyzvány, aby využily stávající národní legislativy i evropských nástrojů 

k usnadňování akademického i profesního uznávání částí studia i titulů tak, aby 

občané mohli efektivně využívat svých kvalifikací, kompetencí a dovedností 

v rámci Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. 

Zároveň byly vyzvány organizace a sítě, jako například NARIC a EN1C, aby 

podpořily na institucionální, národní i evropské úrovni jednoduché, účinné a 

spravedlivé uznávání, které bude brát v úvahu rozmanitost kvalifikací. 

Evropský trh práce nemůže efektivně a hladce fungovat bez evropského 

kvalifikačního rámce, který bude společným východiskem pro uznávání kvalifikací. 

Vytvoření národního rámce kvalifikací je nezbytné pro realizaci konceptu 

celoživotního učení. Vzhledem k rozmanitosti systémů v Evropě představují 

výsledky vzdělávání a dovednosti získané v rámci vzdělávacích programů či 

odborné přípravy důležité referenční úrovně pro účely popisu kvalifikací. 

Evropský rámec tohoto druhu bude přirozeně vycházet z národních kvalifikačních 

rámců, které musí být ucelené a musí zahrnovat vysokoškolské vzdělávání a 

odbornou přípravu. Vytvoření společného evropského kvalifikačního rámce zvýší 

mobilitu studentů i zaměstnanců. 

Pro potřeby uznávání odborného vzdělání a přípravy ve státech Evropské unie, 

smluvních státech Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska vytvořily 

orgány EU právní předpisy (oborové směrnice), jimiž se proces uznávání odborných 

kvalifikací řídí. Byly sjednoceny požadavky na výkon několika povolání, jimiž jsou 

povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné zdravotní sestry, porodní 

asistentky, veterináře a architekta. Tyto kvalifikace jsou při splnění podmínek, 

daných směrnicemi, automaticky uznávány. 

Pro všechna další povolání byly vytvořeny tři další směrnice, které tvoří tak zvaný 

obecný systém pro uznávání odborných kvalifikací. Tento systém je založen na 

důvěře mezi členskými státy EU. Je-li někdo kvalifikován v jednom z členských 

států, jeho kvalifikace je rovnocenná vzdělání v ostatních členských zemích EU. 
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3 . 1 . Současný stav změn ve vysokém školství ČR a SRN 

Stav změn ve vysokoškolském vzdělávání v České republice bude porovnáván, 

z důvodů, které byly uvedeny v úvodu disertační práce, se stavem změn ve 

Spolkové republice Německo. Nejdříve budou pojednány základní pilíře 

internacionalizace vysokých škol (strukturované studium, kreditový systém a 

modularizace, Diploma supplement). Podrobněji bude sledován proces 

modularizace, a to na konkrétních projektech vysokých škol v ČR a SRN a zároveň 

bude sledováno, jak byl v procesu modularizace odborných předmětů brán zřetel na 

jazykovou výuku a zdůrazněn význam jazykové vybavenosti studentů. Pro lepší 

možnosti komparace byly použity údaje ze stejného typu zdrojů. V druhé části 

kapitoly jsou uvedeny konkrétní příklady inovace studijních programů v obou 

zemích a následuje komparativní závěr. 

Česká republika 

Jako výchozí materiál pro hodnocení současného stavu změn v terciárním 

vzdělávání České republiky byly použity údaje EURYDICE, zpráva MŠMT 

„Aktualizace koncepce reformy vysokého školství", MŠMT, Praha 2006, Výroční 

zpráva MŠMT o stavu vysokého školství za rok 2006 a materiál MŠMT, který byl 

dán v květnu 2008 k odborné diskusi - Bílá kniha terciárního vzdělávání. 

Hlavní právní úpravy spojené s Boloňským procesem jsou obsaženy v Zákoně o 

vysokých školách, který nabyl účinnosti 1. 7. 1998 a v jeho novelách, zejména 

v novele z 1. 7. 2001. Implementace principů Boloňského procesu se stala důležitou 

součástí strategie MŠMT a jednotlivých vysokých škol. Konkrétně je vyjádřena 

v jejich dlouhodobých záměrech a v dlouhodobém záměru MŠMT a v jejich 

každoročních aktualizacích. Je rovněž součástí Národního programu rozvoje 

vzdělávání v české republice (Bílá kniha), který schválila vláda v roce 2000, a 

Strategie rozvoje terciárního vzdělávání, kterou vypracovalo MŠMT na období 

2000-2005 (2010). 
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Strukturované studium 

Novela zákona o vysokých školách z roku 2001 zavedla striktně třístupňovou 

strukturu. Třístupňová struktura vysokoškolského studia (bakalář, magistr, doktor), 

která je základní myšlenkou Boloňského p rocesu je na vysokých školách v ČR již 

funkční a na národní úrovni je prosazována prostřednictvím Dlouhodobého záměru 

a příslušnými pravidly při rozdělování finančních prostředků ze státní dotace v části 

přidělované podle formule (normativně) i v části rozvojových programů. Celkový 

model vypadá takto: 3-4 roky bakalářské, 1-3 roky magisterské a 3 roky doktorské 

studium. Po magisterské kvalifikaci následuje doktorský studijní program. 

V případě nestrukturovaných programů trvá dlouhé magisterské studium 4-6 roků a 

doktorské studium 3 roky. Od akademického roku 2004/05 byla převážná většina 

studentů přijata do bakalářských programů. Nestrukturované studijní programy, 

probíhající paralelně, jsou buď ty, kterým dosud nevypršela akreditace, nebojsou to 

programy v určitých oborech, např. medicína, veterinární vědy, farmacie aj., které 

schválila Akreditační komise. Podle zákona o vysokých školách jsou od roku 2002 

všechny studijní programy reakreditovány. 

Doktorský studijní program 

Studium v denním doktorském studijním programuje zpravidla 3-4 leté a následuje 

po absolvování ISCED stupně 5A. Do doktorského programu není možné vstupovat 

po absolvování pouze bakalářského programu. 

Kreditový systém (ECTS) 

Ve většině členských zemí byl kreditový systém uzákoněn, v České republice není 

jeho přijetí řízeno zákonem, přesto byl zaveden k akademickému roku 2006/2007 na 

všech veřejných vysokých školách. Česká republika se zavázala k plné 

implementaci systému do roku 2009/2010. V České republice je systém používán 

jak k přenosu kreditů, tak k akumulaci studijních výsledků. 
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Diploma Supplement 

Dokument, který se přikládá k vysokoškolskému vysvědčení, je vydáván bezplatně a 

automaticky, a to dvojjazyčně, v českém jazyce a zpravidla v anglickém jazyce. Na 

požádání lze dokument vydat i v jiném cizím jazyce. 

Probíhající diskuse a další vývoj 

Aby Česká republika získala nezávislý pohled na svůj systém terciárního 

vzdělávání, vstoupila v letech 2005-2006 do projektu OECD Thematic Review of 

Tertiary Education. Výsledná doporučení byla představena v listopadu 2006. Jako 

výzvy do budoucna vidí tým OECD zejména to, že: 

- Systém terciárního vzdělávání není dostatečně diverzifikovaný, stále 

dominují veřejné a státní vysoké školy vesměs univerzitního typy. Dále je 

nevyjasněna role vyšších odborných škol. 

- Systém zajišťování kvality by měl být reformován tak, aby podporoval 

diverzifikaci vysokého školství. Větší počet členů Akreditační komise by 

měl pocházet z mimoakademické sféry. Jsou potřebné silnější vazby na 

zaměstnavatele, regiony a na trh práce. 

- Je třeba vytvořit národní rámec kvalifikací, který by mohl začlenění 

nevysokoškolského studia do systému. 

- Je třeba se zamyslet nad řízením vysokých škol, zejména pak vztahy mezi 

exekutivou a samosprávou. 

- Nedostatečná pozornost je věnována rovnosti přístupu ke vzdělávání. 

- Je třeba se zaměřit na větší otevřenost směrem k Evropě i světu. 

Řada doporučení je orientována směrem k systému financování, který není 

dostatečně efektivní a je příliš závislý na veřejných zdrojích. 

Některá doporučení lze naplňovat ihned, jsou důležitým podkladem pro zpracování 

dalších aktualizací dlouhodobých záměrů. V některých případech musí předcházet 

důkladná diskuse v odborné veřejnosti. Ministerstvo připravilo v roce 2008 „Bílou 

knihu terciárního vzdělávání", kterou bude třeba široce diskutovat s akademickou 

veřejností. Autoři studie jmenují problémy českého vysokého školství a popisují 
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současný stav reforem vysokého školství. Mimo jiné zmiňují i nedostatečnou 

internacionalizaci studia. 

Hlavními tématy diskusí, které vyplývají ze strategických dokumentů pro vysoké 

školy, nadále zůstávají: 

přechod na strukturované studium 

- posílení vědecké práce na vysokých školách 

- zajištění kvality pedagogického sboru, 

internacionalizace studia 

- zvyšování kvality akademického života - zejména zlepšení sociální situace 

studentů. 

Spolková republika Německo 

Data k této kapitole byla čerpána ze zprávy Ministerstva školství SRN, Bologna-

Prozess. Nationaler Bericht 2005 bis 2007 a internetového portálu eurydice.org . 

Strukturované studium 
Spolkové země usilují o přestavbu studia na dvoustupňové do roku 2010. 

Bakalářské a magisterské studium bylo zavedeno do konce roku 2006 ve 45 % 

studijních nabídek, v letním semestru 2007 to již bylo 48% z celkové studijní 

nabídky. Dle údajů Bundesministerium fůr Bildung und Forschung - BMBF 

(Ministerstva pro vzdělávání a výzkum) byla více než polovina bakalářských a 

magisterských studijních programů nově koncipována, ostatní studijní programy 

byly reformovány. Nové studijní programy jsou nabízeny v modulech, přes 70 «/o 

těchto programů má kreditový systém a zkoušky v průběhu studia. Nové studijní 

systémy podporuje Konference rektorů vysokých škol tím, že dává k dispozici 

experty ze svého servisního centra, kteří pomáhají při změnách po organizační a 

koncepční stránce. Změny ve struktuře studia jsou rovněž podporovány projektem 

BMBF. Jedná se o internetovou informovanost k tématům Boloňského procesu. 
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Doktorské studium 

Strukturované nabídky doktorského vzdělávání jsou ve stádiu vývoje. Je zájem o 

zachování různých cest vedoucích k promocí, v závislosti na osobních faktorech, 

finančních možnostech a situaci vysokých škol. 

Promoce jsou v Německu základem univerzitní autonomie. Za rok uzavírá 

doktorské studium asi 24 000 doktorandů. Podíl zahraničních doktorandů stoupl a 

tvořil v roce 2005 asi 18 %. K průměrné době trvání doktorského studia nejsou 

žádné úřední statistiky. Na základě různých šetření se předpokládá, že průměrná 

doba studia je čtyři až pět let. V mezinárodním měřítku je počet promujících ve 

srovnání s průměrným věkem doktorandů v jiných zemích vyšší. Průměrný věk 

německých doktorandů se pohybuje kolem 33 let. Tradičně obsahuje doktorské 

studium v Německu nezávislou a samostatnou výzkumnou činnost a řadu 

závěrečných zkoušek. Každá vysoká škola má svá promoční pravidla. Od roku 1998 

se ve vyšší míře nabízejí strukturované formy doktorského vzdělávání s rozdílnými 

strukturami vedení doktorských prací. Doktorské vzdělávání nabízí kromě univerzit 

dále: 

- 297 Graduiertenkollegs der DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) 

/Kolegium Německé výzkumné společnosti (z toho je 28 nabídek ze 

zahraničí) 

- 50 mezinárodních promočních programů DAAD a DFG/Německá 

akademická výměnná služba a Německá výzkumná společnost (promoce 

probíhají na německých vysokých školách) 

- 37 mezinárodních výzkumných škol Institutu Max-Planck 

- 30 v y š š í c h odborných škol (počet je přibližný) 

- 20 vyšších škol podporovaných v rámci tzv. Iniciativy excelence (počet 

je přibližný) 

Dále jsou promoční řízení podporována promočními programy spolkové vlády a 

zeměmi SRN, organizacemi podporujícími nadané vědce a politickými nadacemi. 

Kvalifikační rámec německých vysokoškolských diplomů zohledňuje promoci jako 

3. stupeň vzdělávání. Není hodnocen kredity. 
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Kromě strukturovaných doktorských programů ve smyslu 3. cyklu se také počítá 

s individuálními promocemi. 

Prostupnost jednotlivými stupni studia 

V systému stupňového typu studia je bakalářské vzdělání prvním stupněm, který 

umožňuje vstup do světa práce. Všechny bakalářské diplomy opravňují, stejně jako 

ostatní vysokoškolská vysvědčení, k nástupu do magisterského studia. Studium na 

magisterském stupni je dále odvislé od dalších podmínek. Tyto podmínky si 

stanovují vysoké školy samy a může to být např. dosažení odborné kvalifikace 

v bakalářském studiu, případně doložené požadovaným studijním průměrem. Dále 

může být vyžadována příslušná doba praxe ve studovaném oboru. Tyto požadavky 

jsou stanoveny při akreditaci magisterského studia. 

Všechny magisterské diplomy opravňují k zahájení doktorského studia. Držitel 

bakalářského titulu může rovněž, pokud prošel řízením, které ho shledá vhodným, 

zahájit doktorské studium. Oprávnění ke studiu schvalují univerzity na základě 

svých předpisů. 

Národní kvalifikační rámec 

Národní kvalifikační rámec byl vypracován pracovní skupinou z řad zástupců 

Konference rektorů vysokých škol a BMBF. Byly zohledněny oblasti praktického 

vzdělávání a celoživotního vzdělávání. Vypracování národního kvalifikačního 

rámce patří Německo mezi první státy, které na národní úrovni vypracovaly rámec 

orientovaný dle studijních výsledků a srovnatelných vysokoškolských diplomů. 

Zlepšení procesu uznávání diplomů 

Zavedením kreditového systému podle ECTS a modulů se zřetelně zlepšila 

flexibilita a transparentnost studia. BMBF podpořilo proces zavádění kreditového 

systému do vysokého školství SRN modelovým výzkumným programem v letech 

2001-2004 a uvolnilo pro tuto akci 3,824 Mil. Eur. 
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Od roku 2005 dostávají všichni studující bez dalšího vyžádání a bezplatně Dodatek 

diplomu. Ratifikací Lisabonské Úmluvy o uznávání kvalifikací splnilo Německo 

důležitou podmínku Boloňského procesu ve vztahu k uznávání studijních výkonů 

v zahraničí. 

Zajištění kvality 

1998 byla zavedeno pro studijní směry akreditační řízení. V únoru 2005 bylo 

uzákoněno založení komise pro akreditaci studijních směrů v Německu a byla 

vytvořena nová akreditační pravidla. Konference ministrů školství (KMK) 

předložila obsáhlý koncept zajištění kvality a doporučení pro další vývoj systému 

kvality. Tento koncept formulovaly dokumenty „Zajištění kvality ve výuce" (2005) 

a „Zajištění kvality ve vysokoškolské evaluaci a akreditace výzkumu" (2006). 

Od roku 1998 je evaluace obecným úkolem vysokých škol, který je zakotven ve 

všech zemských vysokoškolských zákonech. Evaluace upozorňuje na slabé a silné 

stránky školského zařízení. 

V Německu neexistují národní evaluační centra, byla zřízena infrastruktura zařízení 

na zemské nebo regionální úrovni. Regionální evaluační agentury a regionální sítě 

provádějí evaluaci výuky dle internacionálních standardů. 

V roce 1998 nastartoval Spolkový svaz společně s jednotlivými spolkovými zeměmi 

Projekt Q. Projekt slouží mimo jiné dalšímu rozvoji a rozdílným postupům při 

zajišťování kvality a koordinuje německou pozici v evropském prostoru. Do roku 

2006 vydala spolková vláda na Projekt Q ročně přes půl milionu Eur. 

Co se vlastní akreditace týče, chybí na vysokých školách kapacity pro vystavování 

žádostí k akreditaci a rovněž tak u akreditačních agentur kapacity pro zpracování 

žádostí. Dochází tedy k dlouhým čekacím lhůtám. Důsledkem toho bylo počátkem 

roku 2007 akreditováno pouze 33 % studijních programů. Spolková vláda zde 

bohužel nemůže zasáhnout, neboť tato záležitost je v kompetenci jednotlivých 

spolkových zemí. Finanční podpora ze strany státu je tedy jen formou částečné 

Podpory. 
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Mobilita 

Zlepšené podmínky v uznávání vzdělání, studijních výsledků a diplomů umožnily 

podporu mobility v Německu. Zákonem o podpoře vzdělávání (AfbRG) vytvořila 

spolková vláda lepší podmínky pro mobilitu studentů a vědeckých pracovníků. 

Mimo jiné mohou studenti po absolvování alespoň dvou semestrů v Německu na 

základě tohoto zákona celé další studium absolvovat v jiné zemi Evropské unie a 

nebude jim odepřena podpora spolkové vlády při studiu. V současné době absolvuje 

cca 16 % německých studujících číst studia v zahraničí. V dalším období by toto 

číslo mělo stoupnout na více než 20 %. 

Probíhající diskuse a další vývoj 

Od začátku 90. let s e j e zaznamenána snaha SRN i jednotlivých spolkových zemí o 

modernizaci a internacionalizaci vysokých škol. Cílem reforem je prostřednictvím 

deregulace posílit autonomii vysokých škol a dosáhnout zvýšené výkonnosti a 

diferenciace, a tím zároveň posílit internacionální konkurenceschopnost německých 

vysokých škol. 

K prosazování těchto cílů byly provedeny a probíhají reformy studijních struktur a 

vnitřní organizace vysokých škol. Místo řízení státem jsou vysoké školy ve stále 

větší míře samy odpovědné za své jednání. Vzhledem k procesu deregulace výrazně 

posílil prostor vysokoškolské samosprávy. Sílící autonomie je znát i ve výběru 

studentů ke studiu na vysokých školách. 

Od roku 2005 je v k o m p e t e n c i jednotlivých spolkových zemí rozhodnutí týkající se 

studijních poplatků. Od akademického roku 2006/2007 jsou zpravidla vybírány 

studijní poplatky ve výši do 500,- Euro. Zároveň byl vyvinut systém půjček, které 

předpokládají splacení dluhů po ukončení studia a za předpokladu přiměřeného 

výdělku. 

V rámci iniciativy „Exzellenzinitiative des Bundes und der Lánder zur Fórderung 

von Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschulen", vyhlášené v roce 

2005, jsou SRN a jednotlivými spolkovými zeměmi podporovány vědecké aktivity 
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univerzit a jejich kooperačních partnerů ve vysokoškolské oblasti, 

v mimouniverzitním výzkumu a v hospodářství. 

Na podporu mladých vědců, špičkového výzkumu a rozvoje univerzitního výzkumu 

je plánováno do roku 2011 vydat celkem 1,9 miliard Euro. První výběrové řízení o 

přidělení finančních prostředků proběhlo na konci roku 2006. 

3.2. Analýza příkladů modular izace studijní nabídky 

vybraných vysokých škol v Č R a SRN 

V návrhu Dlouhodobého záměru na léta 2006-2010 uvádí MŠMT jako jednu ze 

základních priorit prostupnost terciárního vzdělávání, což znamená zaměření na 

modulární stavbu studijních programů a vytvoření systému uznávání vzdělání 

získaného mimo příslušnou vysokou školu. 

Modularizace studia je podporována v rámci rozvojových programů a většina 

vysokých škol také uvádí, že byla modularizace nebo inovace studijních programů 

provedena za podpory MŠM T, ESF nebo z jiných grantových prostředků. 

K analýze situace reformního hnutí ve vysokém školství na příkladu modularizace 

nebo inovace studijních programů byla prostudována řada podkladových materiálů 

(výroční zprávy příslušných vysokých škol, projektové zprávy, studie ministerstev 

školství). Jako základní analytický nástroj byla vybrána významová kategorie -

modularizace studijní nabídky. 

Dostupné údaje byly rozebrány pomocí otevřeného kódování a následné 

systematické kategorizace (Tab. č. 1). 

Z České republiky i SRN byly vybrány vždy čtyři projekty, které měly za cíl 

vytvořit nový předmět v modularizované podobě, nebo modularizovat stávající 

Předmět. Cílem není projekty detailně popsat, ani je hodnotit, nýbrž porovnat 

řešení otázky modularizace těchto projektů jako celku. 
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Při výběru a řazení projektů byla zohledněna tato hlediska: 

- předmětem projektu byla modularizace studijních programů, 

- projekt byl prezentován veřejnosti na webových stránkách příslušné 

fakulty nebo univerzity a byly tedy poskytnuty bližší informace, 

- projekt byl ukončen do 30. 6. 2008. 

Projekty jsou řazeny v abecedním pořadí, dle názvu vysoké školy. Dále je 

uveden název projektu a internetová adresa, kde jsou uvedeny další informace 

k projektu. Následuje stručná anotace projektu a poté komparativní analýza cílů 

a výstupů projektu. Přehled provedených změn je uveden ve srovnávací 

tabulce. 

v 

Česká republika 

• Příklad č. 1 

Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní 

URL: 

lil lp://www. //. lul, cz/index. cf:i?sou=proieklv/../science/esf projekt v/a htm 

Název projektu: Rozvoj modulární stavby studijních programů Fakulty 

textilní 

Partneři projektu: Cosmetick A TOK International s. r. o, 

Rieter CZ a. s., součást švýcarského koncernu 

Rieter. 

Cílem projektu byla inovace náplně jednotlivých předmětů a inovace oborů. Mimo 

jiné byly vytvořeny elektronické opory studia, vybaveny sály a posluchárny 

příslušnou technikou, řešeny problémy studijní neúspěšnosti, zajištěna dostupnost 

informačních zdrojů (využití fakultní webové stránky a řešeny otázky studijního a 

profesního poradenství. 
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• Příklad č. 2 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

Pedagogická fakulta, katedra pedagogiky 

URL: htlp.V/proiekty. ujep. cz/skolsky manazement/indexp. htm 

Název projektu: Inovace a modularizace studia školského managementu 

v rámci celoživotního vzdělávání 

Partner projektu: Unie školských asociací ČR - CZESHA 

Projekt byl zaměřen na modularizaei a zkvalitnění studia školského managementu \ 

rámci studia celoživotního vzdělávání, které je v souladu se zákonem 563/2004 Sb 

Inovace studijního plánu spočívala v úpravě celkového rozsahu (350 hod) s 

obsahového zaměření modulů: na řízení pedagogického procesu, vedení lidí, ns 

ekonomiku a finanční management, právo, teorii a praxi školského managementu. 

Studijní plán počítá s implementací prvků elektronického vzdělávání a e-Iearningu. 

Byly vytvořeny strukturované studijní opory, které jsou zdarma k dispozici 

účastníkům studia školského managementu. 

Studijní plán kurzu byl rozdělen do 5 modulů: 

V rámci řešení projektu bylo vydáno pro každého účastníka 10 recenzovaných 

studijních opor, které sloužily účastníkům kurzu jako podpora pro sebevzdělávání. 

Bylo vytvořeno 10 e-learningových kurzů a vybudována počítačová učebna. 

Ke studiu kurzu nastoupilo 34 osob. Kurz byl ukončen závěrečnou zkouškou před 

zkušební komisí. Součástí závěrečné zkoušky byla obhajoba závěrečné práce. 

Po úspěšně vykonané závěrečné zkoušce a úspěšné obhajobě závěrečné práce vydala 

Univerzita J. E. Purkyně 19 absolventům osvědčení. 

• Příklad č. 3 

Univerzita Palackého Olomouc, Fakulta přírodovědecká 

URL: httn.V/esfmodul v. uvol, cz/ 

Název projektu: Modulární přístup v počátečním vzdělávání učitelů 
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přírodovědných předmětů pro střední školy 

Partner projektu: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové 

Cílem projektu bylo vytvořit modulární systém v počáteční přípravě učitelů 

přírodovědných předmětů a vypracovat podpůrné studijní materiály včetně e-

learningové formy, dále zpracovat model kompetencí učitele přírodovědných 

předmětů, rekonstruovat pedagogickou praxi a vytvořit model profesní přípravy 

učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy. Součástí projektu byl rovněž 

záměr k vybudování Centra pro inovaci vzdělávání učitelů přírodovědných 

předmětů. Inovované studijní materiály mají být zavedeny do praxe a vytvořené 

moduly využívány v počáteční přípravě na PřF UP a Pdf UHK. 

Byl vytvořen katalog 13 modulů. 

Do projektu byly zapojeny čtyři katedry Přírodovědecké fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci a jedna katedra Pedagogické fakulty Univerzity Hradec 

Králové. 

• Příklad č. 4 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství 

URL: http://ww\v. umt. fine, vuthr. cz/ESF/?q -cs/node/1 

Název projektu: Inovace VS oborů strojního zaměření 

Partneři projektu: Brněnská strojírna Velká Bíteš a.s., SEM 

DrásovSiemens ABB s.r.o., Bosch Diesel 

Honeywell, spol. s r.o., První Electric 

Machines s.r.o., Slovácké strojírny, a.s.,UNIS, 

s.r.o., Visteon - Aut opal, s.r.o., ŽĎAS, a.s. 

Obsahem projektu bylo zkvalitnění odborné přípravy studentů vybraných 

bakalářských a navazujících magisterských studijích programů strojního zaměření. 

Konkrétně šlo o inovaci pěti akreditovaných studijních programů Fakulty strojního 

inženýrství VUT v Brně: bakalářského programu Mechatronika a navazujících 

magisterských programů Inženýrská mechanika, Mechatronika, Konstrukční 

inženýrství a Aplikovaná informatika a řízení. Zejména v oblasti Mechatroniky byla 
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navázána úzká spolupráce s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií 

VUT a dále byla vytvořena síť efektivně spolupracujících partnerských institucí z 

průmyslové sféry. Hlavním cílem projektu byl návrh a realizace modulárně 

strukturovaných studijních programů odrážejících nejnovější poznatky vědy a 

výzkumu na jedné straně a aktuální potřeby trhu práce a průmyslové praxe na straně 

druhé. Ve spolupráci s významnými průmyslovými partnery byl vytvořen profil 

absolventa a souhrn jeho potřebných znalostí, kompetencí, dovedností i 

osobnostních charakteristik. Byla provedena inovace v padesáti kurzech výše 

zmíněných programů. 

Spolková Republika Německo 

Většina vysokých škol v SRN započala proces restrukturalizace studia v letech 

1998-1999, a to v rámci projektů podporovaných státem nebo Evropskou unií. 

Jednalo se především o projekty, do kterých bylo zapojeno vždy několik 

partnerských pracovišť. Studie, kterou provedla Universität Kassel, 

Wissenschaftliches Zentrum für Berufs- und Hochschulforschung, v období 

prosinec 2002 - březen 2003, uvádí, že k tomuto datu je v Německu 85 % 

bakalářských a magisterských studijních směrů modularizováno, z toho je 87 % 

bakalářských a 89 % magisterských studijních směrů. Pokud budou sledovány 

jednotlivé disciplíny, tak medicínské a přírodovědné obory tvoří 88 %, obory 

kulturní a sociální tvoří 88 %, technické obory 85 %, mezioborové směry 80 %, 

ekonomické a právnické obory 77 %. (S. Schwarz-Hahn, M. Rehburg, 2003). 

Nad procesem modularizace převzala dohled Komise zemského svazu/Bund-

Länder-Kommission (BLK) a za její podpory bylo v programu č. 5, Inovace ve 

vzdělávání s hlavním úkolem modularizace, realizováno šest projektů, do kterých 

bylo celkem zapojeno 22 vysokých škol (webová adresa společná pro všechny 

projekty: http://www.blk^honn.de/modellvcrsuche/modularisicruna.htm). 
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Vysokými školy sc ke spolupráci podle svého zaměření spojily do šesti projektů: 

• 1: inženýrské vědy (TU Ilmenau, TU Clausthal, Universität Hannover, 
Universität Jena, Universität Weimar, FH Aachen, FH Hamburg, FH 
Ingoldstadt); 
www.rz.tu-ilinenaii.de/~blk/ 

• 2: agrární obory (Fl I Neubrandenburg, Universität Göttingen, Universität 
I lohenheim, Universität Kiel); 
www.uni-kiel.de/modularisierunu 

• 3-.informatika (Universität Leipzig, Universität Ulm, FH Bremen, FH 
Gießen-Friedberg); 
www.informatik.imi-leipzm.de/thco/cps 

• 4: ekonomické programy (Universitäten Augsburg, Göttingen, Magdeburg, 
Paderborn); 
www.wiso.uni-aimsburs».de/blk 

• 5: společensko-vědníobory (Universitäten Bochum, Frankfurt, Greifswald, 
Mannheim, Regensburg); 
vvww.r/..uin-lrankl'urt.de/VerhuiKlnroiekl-Geisteswissenschaften 

• 6: inženýrské obory (FH Bremen, FH Furtwangen); 
www.iclab.th-furtwanuen.de/master/startd.html 

V rámci možností rozsahu disertační práce jsou uvedeny jsou uvedeny čtyři příklady 

modularizace studijní nabídky na vysokých školách v SRN, tak jako tomu je za ČR. 

Řazení projektů je opět abecední, podle názvu vysoké školy, přičemž první dva 

příklady patří do jmenovaných šesti projektů. Dále je uveden název projektu a 

internetová adresa, kde jsou uvedeny další informace k projektu. Následuje stručná 

anotace projektu a stejně jako v předchozí části této kapitoly je uvedeno na závěr 

shrnutí cílů a výstupů projektu ve srovnávací tabulce. 

• Příklad č. I 

Universität Kiel 

UM/ hllp.V/www. fh-nb. de/forsclnmg+M54a 70HdeS02. html 

http://uni-kiel.de/molularisieriins/kiirz.htm 

http.://www. blk-bonn.de/modellversuche/modularisierunis.htm 

(poslední internetová adresa je společná všem dále popisovaným projektům) 

Název projektu: Modularisierung in Hochschulen. Modularizace na 

vysokých školách 
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Partneři projektu: Universität Hohenheim, Universität Göttignen, 

FH Neubrandenburg. 

Univerzita v Kielu spolupracovala s dalšími vysokými školami - Universität 

Hohenheim, Universität Göttingen a Fachhochschule Neubrandenburg na projektu, 

který byl v letech 1998-2001 podpořen zpostředků BLK. Tento projekt měl za cíl 

modernizaci a národní a mezinárodní konkurenceschopnost studijní nabídky 

v agrárních studijních oborech. 

V rámci projektu si vzájemně doplnily vysoké školy studijní nabídky, přičemž se 

jednalo o jednu vysokou školu z nových spolkových zemí a tři univerzity ze starých 

spolkových zemí. Úzce spolupracovaly při sestavování učebních modulů, organizaci 

zkouškového systému, vzájemném uznávání modulů na bázi ECTS, rozvoji 

koncepcí pro studijní poradenství, zlepšování zahraničních kontaktů, interní a 

externí evaluaci učebního konceptu a v oblasti uznávání nových studijních výstupů. 

Pro zlepšení konkurenceschopnosti německých vysokoškolských absolventů na 

mezinárodním trhu práce a pro zjednodušení mobility studentů podnikly následující 

kroky: 

- modularizovaly studijní obsahy, 

- závěrečná vysvědčení německých vysokých škol přiblížily mezinárodním 

systémům, 

- zabývaly se profilací jednotlivých vysokých škol, 

- zkrátily studijní dobu přísnější organizací studia, 

- vytvořily sítě vysokoškolské a oborové spolupráce, 

- vzájemně uznaly zkoušky na národní a mezinárodní úrovni, 

- zabývaly se studijním poradenstvím k podpoře mobility studentů. 

Po skončení projektu byla provedena interní a externí evaluace na základě dotazníků 

do řad pedagogů i studentů a náměty byly rovněž zpracovány. Projekt zároveň 

sledoval zpětnou vazbu ze strany zaměstnavatelů absolventů vysokých škol. Byl 

vypracován koncept pro monitorovací systém. Celý projekt byl představen na 

internetu a výsledky byly dány k dispozici i ostatním evropským vysokým školám 

s agrárním zaměřením. 
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Příklade. 2 

Universität Leipzig 

URL: http://www, informatik, uni-leipziv. de/heo/lpv/pxs/dt/Verbund 

http://iv.lu-herlin.de/c0mm/ak/D0kumente/M0dularisierun9/ 

Modularisierung%20Leipzig.pdf 

Název projektu: Glohalisierungs- und Konvertierungsstrategien für die 

Leistungspunktevergabe in Hochschulnetzwerken 

Leistungs-punktevergabe \n 

Hochschulnetzwerken/Globalizační strategie a 

strategie konvertibility pro udílení kreditů v síti 

vysokých škol 

Partneři projektu: Universität Ulm, Hochschule Dřeme, Fachhochschule 

Gießen/Friedberg 

Cílem projektu bylo: 

Modularizaee: Zkoumání kategorií jako modul, popis modulu, řízení 

modulu, hodnocení a použití modulu. 

Předměty: Zpracování kurikulí a zkušební fáze modularizaee, zkoumání 

rozdílů a přechodů mezi studijními směry a různými typy vysokých škol. 

Flexibilita a mobilita: Zlepšení studijní flexibility, mobility, studijní a 

zkušební organizace, mobility vyučujících a studentů. 

Internacionalizace: Příprava na zavedení srovnatelných mezinárodních 

profesně kvalifikačních studijních výstupů. 

Kreditový systém: Udělování kreditů za absolvování modulů, jejich 

uznávání, transfer a akumulace. 

Přenositelnost modulů v mezipředmětových vztazích a v kombinovaném 

studiu. 
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Zkušební fáze byla realizována v roce 2000/2001. Výsledky a zkušenosti s 

modularizovanými obory byly vyhodnoceny v opravné fázi. V této fázi byly moduly 

zavedeny také do jiných oborů. Dále byly prostřednictvím oborových 

hospodářských svazů iniciovány nabídky k dalšímu vzdělávání i nabídky dílčích 

vzdělávacích kurzů rovněž v modularizované podobě. 

• Příkladě. 3 

Universität Mannheim 

hltp.VAvmv. uni-mannheim. dc/ects/ 

Název projektu: Modularizace ve společenskovědných a sociálních 

oborech 

Partneři projektu: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 

Universität Onsabrück, Universität Regengsburg 

Univerzita patří mezi další vysoké školy, které byly podpořeny BLK v druhém kole. 

Tento projekt probíhal v letech 2001-2004 a byl dále podpořen z prostředků 

Ministerstva školství (BMBF) a Ministerstva pro vědu a kulturu (MWK). 

Cílem projektu bylo: 

• vytvoření větší kurikulární transparence, vytvoření strukturovaného studia. 

• lepší orientace studentů v udílení stipendií, 

• zlepšení národní a mezinárodní mobility, 

• zlepšení kompatibility studijních předmětů, 

• zlepšení srovnatelnosti a přenositelnosti kreditů na jiné fakulty, resp. obory 

jedné univerzity, 

• sladění ECTS mezi vysokými školami, orientace v informacích jiných 

především zahraničních vysokých škol, studium výsledků projektů, 

• přezkoumání implikací spojených se zavedením akumulačního systému na 

utváření systému zkoušek, 

• přezkoumání, zda je možná standardizace vztahů mezi kreditovým a 

zkušebním systémem v modularizovaných oborech. 
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Projekt hledal vysvětlení následujících otázek: 

1. Do jaké míry splňuje kreditový systém funkci transferu a skutečně přispívá ke 

zvýšení studentské mobility vzhledem k zjednodušení administrativy? 

2. Do jaké míry přispěje akumulační funkce kreditového systému k dosažení 

reformních efektů? 

3. Do jaké míry přispěje zkoušení během studia ke zlepšení studijní transparentnosti 

a tím k redukci studijní doby? 

• Příklade. 4 

Technische Universität Ilmenau 

URL: 

http:/Avw\v4. liiilmenaii.de/blk/ilmenaii/Abschlii.ssberichl A PS.pdf 

http:/Avww-alt.tu-ilmenau.de/blk/dokumente/antraz/motivation.htinl 

hllp://w\\>)\'4.tu-ilmenau.de/blk/inzolstadt/Abschlussberichl AP6.pdf 

Název projektu:. Virtuální vysoká škola/společné studijní obory 

Partneři projektui: 13 odborných vysokých škol 

Pracovní skupina projektu podpořená z prostředků Svazu zemských komisí pro 

plánování vzdělávání a podpory výzkumu (Bund-Länder-Kommission für 

Bildungsplanung und Forschungsförderung - BLK) a složená z osmi vysokých škol 

SRN si dala za cíl vytvořit novou nabídku vzdělávání. 

Cílem bylo vytvořit pro těchto osm vysokých škol jednu virtuální vysokou školu se 

společnými studijními nabídkami, které budou soustředěny do jednoho místa, 

mohou být studentům nabídnuty na jedné ze zúčastněných vysokých škol a nebo 

mohou být prostřednictvím sítě k dispozici na všech zúčastněných vysokých školách 

online nebo offline. 

Takový koncept virtuální vysoké školy předpokládá, že jsou studijní moduly 

k dispozici nezávisle na místě a čase. Zároveň je třeba vysokoškolská zařízení 

vybavit patřičnou technikou pro přenos teleseminářů nebo konzultací s tutory. Dále 

musí být zajištěno, aby nedocházelo k podvodům při kontrole a udílení kreditů. 
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Tímto směrem se vysokým školám otvírají dalekosáhlé možnosti spolupráce, která 

může být uskutečněna v případě, že více vysokých škol bude nabízet jeden studijní 

směr, budou si navzájem uznávat studijní výsledky, studenti budou moci v průběhu 

studia přecházet z jedné vysoké školy na druhou budou moci ukončit studium na 

kterémkoli z těchto vzdělávacích zařízení. 

Partnerské vysoké školy si rozdělily pracovní úkoly podle speciálních témat. Kromě 

koordinačních aktivit převzala tedy každá vysoká škola ještě specielně jeden úkol, 

za který ručila. Instituce zpracovávaly následující úkoly: 

- Organizace tvorby modulů (FH Aachen) 

- Kvalifikační spektrum studentů (Universität Hannover) 

Internacionalizace (TU Clausthal) 

- Studentské záležitosti (Bauhaus-Universitä Weimar) 

- Organizace studia (FH Ingolstadt) 

Sociálně vědecká evaluace (FSU Jena) 

- Virtuelní vysoká škola - společené studijní obory (TU Ilmenau) 

Technická univerzita Ilmenau vedla mimo tento svůj úkol celý projekt. V rámci 

přiděleného úkolu TU Ilmenau zpracovala potřebné základy pro vybudování 

k virtuálního vysokoškolského svazu, který bude zajišťovat na základě minimálních 

technických požadavků reálnou i elektronickou komunikaci. 

Velmi názorně je tento vzdělávací systém představen na obr.č 3. Rozdílná vstupní a 

výstupní je rozhodující při sestavování individuálního studijního plánu z volitelných 

modulů. Dále je zřejmé, že jsou k dispozici různé moduly ze znalostní oblasti 

(nabízené různými vnitrostátními nebo zahraničními vzdělávacími institucemi). 

Transparentnost a srovnatelnost výstupů je dána počtem kreditů za úspěšné 

absolvování tohoto modulu. 

62 



Obr. č. 3 Grundlagen und Motivation zur Inangriffnahme des Projekts 
(Podněty a motivace pro výběr modulu) 

Zdroj: www-alt.tu-ilmenau.de/blk/dokumente/antrag/motivation.html 

Sestavování jednotlivých modulů k účelnému vzdělávacímu cíli se řídí jednak 

předchozími znalostmi studujících a jednak požadovanými studijními výstupy. 

Základ studijního plánu tvoří vzdělání v určených kompetencích, které vedou ke 

vzdělání pro určité povolání (obr. 4). 

Projekt vytvořil nástroje, které studujícím umožňuji individualizaci studia na straně 

jedné, zároveň však mu zajišťují tradiční formu studia. Obr. 4 ukazuje modulové 

uspořádání studia a časové zařazení k osmisemestrálnímu základnímu studiu. Jako 

alternativa je možný přechod ke studijnímu směru s bakalářským diplomem po 6. 

semestru, případně magisterským diplomem po 10. semestru. 
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Obr.4 Hochschulinterne Wiederverwendung von Modulen am Beispiel Betriebswirtschaft in den 

Ingenieurstudiengängen 

(Přenositelnost modulu v rámci vysoké školy na příkladu oboru podniková ekonomie 

v inženýrských studijních programech) 
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Zdroj: h t tp : / /www4. tu- i lmenau.de /bIk / ingols tadt /Abschlussber icht_AP6.pdf 

Cílová skupina byla rozšířena o studenty, kteří jsou nepohybliví nebo jinak 

postiženi. Těmto osobám je dána možnost vzdělávání mimo prostory univerzity, a to 

podle vlastních požadavků, zájmů a profesního zaměření. První studijní ročníky 

virtuální odborné vysoké školy byly otevřeny v roce 2001/2002. Projekt je zapojen 

do evropské iniciativy RISI a je základnou pro další projektové iniciativy v oblasti 

dalšího vzdělávání a kvalifikace MBA (R1S1 - EU-Projekt - Regional Information 

Society Initiative). 

Od roku 2004 doplňují tyto studijní obory studijní nabídku Svazu vysokých 

odborných škol. V roce 2005/2006 se do studia zapsalo více než 1000 studentů. 

Poptávka tak vícenásobně předčila očekávání řešitelů projektu. 
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3.3. Komparativní závěr 

K učinění závěru byly prostudovány výroční zprávy, vybraných vysokých škol 

v České republice a Spolkové republice Německo. Ze studia dokumentů 

EURYDICE a ministerstev školství České republiky a Spolkové republiky Německo 

vyplývá, že j e reforma vysokého školství v obou státech přibližně na stejné úrovni, 

odlišnosti jsou v detailech, což více než oficiální dokumenty dokládají konkrétní 

příklady provedených reformních kroků. 

V České republice j e strukturované studium zaváděno od roku 1990. 

Nestrukturované studijní obory probíhají paralelně tam, kde dosud nevypršela 

akreditace nebo v medicínských oborech. Od akademického roku 2004/2005 se j iž 

většina studentů zapisuje do bakalářských studijních programů. Zavádění 

strukturovaného studia j e finančně podporováno. 

Zavedení kreditového systému není předepsáno zákonem, přesto se s j e h o 

zaváděním započalo na všech veřejných vysokých školách a j e používán jak 

k přenosu kreditů, tak k akumulaci studijních výsledků. Zavedení kreditového 

systému je finančně podporováno. 

Doktorské studium je možné pouze po absolvování magisterského studia ve 

druhém studijním cyklu stupnice ISCED 5A. Doktorské studium trvá v denním 

studiu 3-4 roky. 

Diploma supplement je vydáván automaticky a bezplatně na všech vysokých 

školách, a to v českém a anglickém jazyce. Je možné vydat dokument i v j iném 

cizím jazyce. Zavedení dokumentu je finančně podporováno. 

V roce 2007 přijala ČR zásady k vytvoření Národního kvalifikačního rámce. 

Uznávání společných vysvědčení bylo přijato před Londýnem 2007. 

Bylo vytvořeno Centrum pro zajištění kvality, bez účasti studentů. Centrum 

podléhá kontrole Peer Review. Externí a interní zajištění kvality j e předepsáno nebo 

doporučeno. 

Ve Spolkové republice Německo j e strukturované studium zaváděno od roku 

1989. Stejně jako ČR se SRN zavázala zavést třístupňovou strukturu do roku 2010. 

Na rozdíl od ČR však může být i po tomto datu přetrvávat stávající studijní 

65 



struktura, pokud k tomu budou důvody. V medicínských oborech zůstává 

nestrukturované studium. Zavádění strukturovaného studia je podporováno 

informačním systémem a prostřednictvím poradenství. 

Doktorské studium je možné i po absolvování bakalářského studia, pokud se jedná 

o výjimečně nadaného studenta, pokud na základě speciálního testu prokáže svou 

způsobilost. Studium trvá v denním studiu 3-4 roky. Zavedení kreditovčho systému 

je uzákoněno a proces zavádění kreditového systému byl ukončen. Diploma 

supplcment je vydáván automaticky a bezplatně, a to v anglickém jazyce. Proces 

zavádění dokumentu byl ukončen. Národní kvalifikační rámec byl přijat před 

Londýnem 2007. Uznávání společných vysvědčení bylo přijato před Londýnem 

2007. 

Bylo vytvořeno více jak jedno centrum pro zajištění kvality, neboť odpovědnost 

za různé regiony, resp. typy vysokých škol nebo studijních směrů je rozdělena mezi 

více subjektů. Studenti mají v Centru zajištění kvality své zástupce. Centrum 

nepodléhá kontrole Peer Review. Externí a interní zajištění kvality je předepsáno 

nebo doporučeno. 

Popisovaný stav změn v obou zemích k akademickému roku 2006/2007 potvrdila 

rovněž rovněž analýza přístupů k p procesu modularizace studijní nabídky na 

vybraných vysokých školách v ČR a SRN. 

Informace k projektům byly utříděny do tab. č. 1. 

Pozn. k tab.: • Značka pro absenci hlavních podmínek internacionalizace studia. 

* Číslo udává počet všech vysokých škol, které na projektu pracovaly. 

Partnerské instituce u německých projektů nebyly vzhledem 

k velkému počtu zúčastněných pracovišť zaznamenány. 
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Tab. č. I 

Srovnání projektů modularizacc v ČR a SRN 

Charakteristika inovace TLIL UJEP 
Ústí/L. 

U POL VUT 
Urno 

Univ. 
Kiel 

Univ. 
Leipzig 

Univ. 
Manuli. 

Univ. 
Ulm 

Teoretický 
základ 
projektu 

1 ' i lo ln í s t u d i e / m o n i t o r o v á n í t r h u 
práce 

X - - X X X X Teoretický 
základ 
projektu P o d k l a d o v é d o k u m e n t y " — X X X X 

Cíle inovace R o z v o j 
s tud. 
p r o g r a m ů 

v íce X " X X X X X Cíle inovace R o z v o j 
s tud. 
p r o g r a m ů j e d n o h o " X X — — - - - - -

Cíle inovace 

Z k v a l i t n í m s tud i j n í n a b í d k y X X X X X X X X 

Cíle inovace 

D i v e r s i f i k a c c f o r e m v ý u k y X X X X X X X X 

Cíle inovace 

F l e x i b i l i t a 
s t ud i j n í n a b í d k y 

X X X X X X X X 

Cíle inovace 

Přenos i te lnos t k r e d i t ů • • • • X X X X 

Cíle inovace 

I n te rnac iona l i zace s tud ia / 
m o b i l i t a , spo lečné d i p l o m y 

• • • • X X X X 

Cíle inovace 

P o d p o r a k o n k u r e n c e s c h o p n o s t i X • • • X X X X 

Cíle inovace 

V y t v o ř e n í p r o f i l u s tudenta X X " — " X 

Cíle inovace 

P o d p o r a j a z y k o v ý c h dovednos t í • • • X • • • • 

Cíle inovace 

Řešení s t ud i j n í neúspěšnost i 
( p o r a d e n s t v í ) 

X X — - - X 

Výstupy M o d u l á r n í uspořádání X X X X X X X X Výstupy 

N o v á o rgan i zace s tud ia X X 
" 

X X X X 

Výstupy 

N o v é o b s a h y 
p r o g r a m ů / p f e d m č t ů 

X X X X X X X X 

Výstupy 

E - l e a r n i n g o v é o p o r y X X X X - X 

Výstupy 

V z n i k n o v é h o 
p r o g r a m u / p ř e d m č t u 

" " — - - X 

Doprovodné 
výstupy 

U č e b n í o p o r y X X X — - - X Doprovodné 
výstupy 

V y t v o ř e n í i n f o r m a č n í c h z d r o j ů X X - - X 

Doprovodné 
výstupy 

V y b a v e n i p r a c o v i š t i X X X — - - X 

Doprovodné 
výstupy 

Z ř í z e n í n o v é h o p r a c o v i š t i X — — - X 

Doprovodné 
výstupy 

I novace p raxe X X X X — - X 

Doprovodné 
výstupy 

V y t v o ř e n í sítč v y s o k o š k o l s k é a 
o b o r o v é spo lup ráce 

X X — X - - X 

Spolupráce 
(pořty subj.) 

V Š / f a k u l t y / k a t e d r y l / l / l 1/1/1 2 /2 /5 1 /2/4 4 * 4 * 4 * 13* 

Partner 
projektu 
(pořty subj.) 

V y s o k é š k o l y 0 0 1 0 4 4 4 13 Partner 
projektu 
(pořty subj.) J iné ško l ské ins t i tuce 0 1 0 0 1 1 1 1 

Partner 
projektu 
(pořty subj.) 

Z p raxe 2 0 0 9 0 0 0 0 

Zkušební/ 
ovřř. fá/.e 

X X X X 

Evaluace X X X X 

Přenositelnost 
výsledků 
(obory/VÍŠ) 

V y p l ý v á z p r o j e k t u X X X X Přenositelnost 
výsledků 
(obory/VÍŠ) N e v y p l ý v á z p r o j e k t u X X X X — - - - - - -

Udržitelnost V y p l ý v á z p r o j e k t u X X X X X X X Udržitelnost 

N e v y p l ý v á z p r o j e k t u X 
— - - - -



Ke čtyřem projektům modularizace studijní nabídky vysokých škol v České 

republice lze dle dostupných materiálů říci, že se jednalo převážně o projekty 

malého rozsahu, předmětem modularizace byl většinou jen jeden studijní program 

nebo jeden obor. Sledovány byly obecné cíle jako flexibilita, diverzifikace a 

zkvalitnění studijní nabídky. V projektech není zmínka o přenositelnosti modulů na 

jiný obor/studijní program a s t ím související internacionalizaci studia. Toto 

vysvětluje i skutečnost, že projekty nebyly realizovány ve velkém rozsahu a v široké 

spolupráci VŠ podobného zaměření. 

Otázkou vytváření profilu absolventa a jeho jazykové vybavenosti se zabývá pouze 

jedna z uvedených českých vysokých škol. Všechny čtyři VŠ ve svých zprávách 

uvádějí, že součástí projektu je vytváření učebních opor nejčastěji pro potřeby e-

learningu, byla nově vybavena nebo zřízena nová pracoviště. Důležitým ukazatelem 

je, že se projekty neopíraly, s výjimkou monitoringu trhu práce Technické 

univerzity v Liberci, o pilotní studie, teoretické materiály nadřízených orgánů a 

ministerstev, a neuskutečnily ověřovací fázi výstupů projektu. 

Z přístupných údajů není patrné, zda jsou zkušenosti aplikovatelné i pro další 

vysoké školy. Z jednoho projektu nevyplývala jeho udržitelnost. Kladně lze hodnotit 

spolupráci s firemním prostředím, především u projektu VUT v Brně. Je třeba dodat, 

že celková informovanost o průběhu projektů je nedostatečná, nejsou k dispozici 

teoretické podklady, závěry, zprávy o splnění cílů, popisy výstupů atd. Je tedy 

možné, že výsledky projektu byly rozsáhlejší, jsou však skryty pohledu veřejnosti. 

Modularizace studijní nabídky na vysokých školách v SRN, byla monitorována 

centrálními orgány a na projektu vždy spolupracovalo více vysokých škol 

podobného zaměření. Tato skutečnost se výrazněji odrazila v takových cílech 

inovace, jako je internacionalizace studia, mobilita studentů i akademických 

pracovníků a zlepšení konkurenceschopnosti vysoké školy. Z průběžných i 

závěrečných zpráv vyplývá, že projekty měly teoretický základ a výstupy byly 

prověřeny ve zkušební i ověřovací fázi. Byly provedeny interní i externí evaluace. 

Zkušenosti a výsledky jsou přenositelné do jiných studijních programů dalších 

vysokých škol. Na webových stránkách projektů je k dispozici množství 

teoretického materiálu i popis praktických zkušeností. 
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Příklady výstupů z projektu Univerzity v Lipsku a Univerzity Ulm jsou uvedeny 

v příloze disertační práce. Kompletní zpráva k výstupům projektu Univerzity Ulm je 

na URL: http://www4.tu-ilmenau.de/blk/ilmenau/Abschlussbericht AP8.pdf Ostatní 

závěrečné zprávy jsou dosažitelné na internetových adresách uvedených v záhlaví 

projektu. Celková informovanost o projektech německých vysokých škol je na 

velmi dobré úrovni a výstupy jsou k dispozici široké veřejnosti i dalším institucím. 

Jazykové kompetence studentů nebyly v projektech řešeny. Jakým způsobem se 

vzdělávacími reformami vyrovnala jazyková výuka, bude třeba sledovat přímo na 

jazykových pracovištích vysokých škol. Z výše provedené analýzy projektů lze 

vyvodit závěr, že jazykovému vzdělávání na zkoumaných fakultách nefilologického 

směru v České republice i v SRN není věnována dostatečná pozornost. 
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4. Jazykové vzdělávání v kontextu evropských změn 

4.1. Jazyková politika Evropské unie 

Podle Lisabonské smlouvy kterou pod názvem „Smlouva pro Evropu 21. století", 

podepsali rezortní ministři nebo předsedové vlád všech členských států EU v 

prosinci 2007, respektuje unie svou bohatou kulturní a jazykovou různorodost a 

dbá na zachování a rozvoj evropského kulturního dědictví. 

Jazyková politika je zvláštní kapitolou reformního procesu Evropské unie, neboť 

evropské národy tvoří jednotnou unii sestávající z mnoha různých národností, 

společenství, kultur a jazykových skupin. Je to unie, která je založena na vzájemném 

akceptování národů s různými historickými kořeny, ale se společnou budoucností. 

V Evropě žije zhruba 50 milionů Evropanů s různými etnickými, kulturními a 

jazykovými souvislostmi a občané Evropské unie hovoří 23 úředními jazyky a asi 

60 dalšími indigenními a spoustou neindigenních nářečí. Je tedy více než kdy jindy 

důležité, aby si občané osvojili kompetence, které jim umožní porozumět sousedům 

a dorozumět se s nimi. Evropská unie staví na volném pohybu kapitálu a služeb a 

občané s dobrými jazykovými znalostmi jsou schopni lépe využít práva na práci a 

studium v jakékoli zemi Evropské unie. 

V souvislosti s rokem jazyků 2001 byl z hlediska různých aspektů proveden v 15 

zemích Evropské unie průzkum názorů k jazykovým znalostem. Podle šetření 

iniciativy Eurobarometr (Die Europaier und die Sprachen, 2001) vypovídalo 47% 

evropských občanů, že hovoří nejméně jedním cizím jazykem. Procentuální podíl 

v různých zemích a u různých společenských vrstev kolísá. Jako první jazyk se 

uvádí angličtina, kterou v Evropské unii hovoří 41% obyvatel. Studie se mimo jiné 

zabývala i způsoby nabývání jazykových znalostí. Většina dotázaných odpovídala, 

že se jazyk naučili na 2. stupni vzdělávání - cca 59 % dotázaných. Celý dokument je 

k dispozici na webové stránce: 

http://ec.europa.eu/puhlic opinion/archives/ebs/ebs 147 de.pdf 

Další studie agentury Eurobarometr byla provedena v roce 2006 (Die Europaier und 

ihre Sprachen, 2006). K tomuto datu se ankety zúčastnilo již 56 % občanů Evropské 
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unie a výsledkem bylo zjištění,, že jsou schopni se dorozumět v jiném než 

mateřském jazyce. Je to tedy o 9 % více než v roce 2001. Dobrou znalost dvou 

cizích jazyků udává 28 % dotázaných (Graf č. 1) . To platí především pro 

Luxemburg (92%), Nizozemí (75%) a Slovinsko (71%). 11% dotázaných udává, že 

hovoří alespoň třemi cizími jazyky. Téměř polovina dotázaných (44%) přiznává, že 

kromě svého mateřského jazyka nehovoří žádným cizím jazykem, v šesti zemích 

Evropské unie je to více než polovina obyvatel. Do této skupiny patří Irsko (66%), 

Spojené království (62%), Itálie (59), Maďarsko (58%), Portugalsko (58%) a 

Španělsko (56%). Na otázku, kde se dotázaní cizí jazyk naučili, udává většina (65%) 

školská zařízení 

Graf č. I Otázka: Jakým jazykem hovoříte tak dobře, že se jím domluvíte? 

D48b-d Einmal abgesehen von Ihrer Muttersprache: 
Welche Sprachen können Sie gut genug sprechen, um 

sich darin zu unterhalten? 

M i n d e s t e n s e i n e F r e m d s p r a c h e 

M i n d e s t e n s z w e i F r e m d s p r a c h e n 

M i n d e s t e n s d r e i F r e m d s p r a c h e n 

K e i n e 
F—• 

0% 60°, 

Z d r o j : D i e E u r o p ä i e r u n d ih re S p r a c h e n , 2 0 0 6 

Gra fč . 2 Jakou metodou jste se učili cizí jazyk? 

QA7a I c h lese Ihnen nutí einige Methoden vor , wie man eine 
F r e m d s p r a c h e lernen kann. Sagen Sie mir bitte rur Jede Methode, ob Sie 

diese schon e inmal genutz t haben - % EU 

Spracnuncarncnt in der Schul« 

Gruppenunterricht mit e inem Lehrer 

Spontan: Kern« davon 

S i ch einlach so mit e l r e m Muttersprachler 
unterhalten 

u n s e r e oöer nauhgere Besuche m einem Land, 
wo die Sp rache gesprochen v»ird 

Im Sa lMtuno i r r i cnt mit Hilf« i i n u Buch«» 

M t t i ne r i Muttarsprarhiar aSwechse nd «in« 
S t u r z e in seiner Sprache üben u ro dafür * ne 

Stunde in Ihrer Sp rache üben 

Durch d a s An sehen von h i m e n m ihrer 
Or.ginatfass^ing (Kino, Fernsehen) 

Im SefDstunwrricnt mit Hi;fa von audiovisuellen 
Mateni l ian (Audioka ssetten, Au3io C D s , V ideos 

etc.) 

Z d r o j : D i e F .u ropü ie r u n d i h re S p r a c h e n , 2 0 0 6 
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Angličtina je a zůstává v celé Evropě prvním cizím jazykem. 38% Evropanů 

prohlašuje, že mají dostatečné znalosti angličtiny, to platí především pro Švédsko 

(89%), Maltu (88%) a Nizozemí (87), Zároveň 14% Evropanů udává, že kromě své 

mateřštiny hovoří ještě buď francouzsky nebo německy. Francouzština je jako cizí 

jazyk nejvíce rozšířena ve Spojeném království (23%) a Irsku (20%). Větší 

procentuální zastoupení němčiny než francouzštiny je v České republice (28%) a 

Maďarsku (25%). Dalšími nejvíce udávanými cizími jazyky jsou španělština a 

ruština (6%). Z grafu č. 2 vyplývá, že nejvíce používaným jazykem, pokud jsou 

sečteny počty obyvatel hovořících angličtinou jako mateřským i cizím jazykem, je 

angličtina. Na druhém místě je jazyk německý a na třetím jazyk francouzský. 

Nejrozšířenějším mateřským jazykem je ovšem němčina. 

Graf č. 3 Nejvíce používané jazyky v EU - v % 

Die m e i s l y e s p r o c h e n e n S p r a c h e n in der EU - in % 

• M u t t e r s p r a c h e • F r e m d s p r a c h e G E S A M T | 

Zdroj: Die Europaier und ihre Sprachen, 2006 

Motivace Evropanů k učení se cizím jazykům je velmi malá. Jen 18% z dotázaných 

vypovídá, že si v posledních dvou letech osvojovali nějaký cizí jazyk, nebo že si 

zlepšovali jeho znalosti, 21% má toto v úmyslu učinit v příštím roce. Z těchto údajů 

lze vyvodit závěr, že pouze jednoho z pěti dotázaných lze označit za aktivního 

uživatele cizího jazyka. 

Mezi tři faktory, které nemotivují k učení se jazykům, lze uvést nedostatek času 

(34%), chybějící podněty (30%) a finanční důvody (22%). V porovnání se studií 

z roku 2001 jsou důvody k učení se cizím jazykům více spojovány s praktickým 

užitkem, jedním z nejčastějších důvodů motivace je zaměstnání (32%) nebo práce 

v zahraničí (27%). Velkou roli ovšem hrají i ostatní důvody, jako využití znalosti 

cizího jazyka o dovolené (35%) nebo jen pro vlastní uspokojení (27%) - Graf č. 4 . 
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Graf č. 4 Otázka: Jaký máte důvod pro učení se cizím jazykům? 

QA5 Wás w ä r e n für Sit: dle Hauptgründe , e ine neue S p r a c h e zu l e rnen? 

O EB54.1/2001 B E B 6-1.1/2005 

Uni sie wAhrend d e s Ur laubs Im Aus land zu nützen 

Um Men schen a u s anderen Kulturen ve i s te l len z u 
k ö n n e n 

U m in ( U N S E R L A N D ) einen b e s s e r e n A ibe i l sp la i z 

zu f inden 

U m eine Sp i a c l i e zu können, die Ii) der g a n z e n 
Welt geapruchen wild 

Uni Men s chen a u s ar ldeien Lande rn kennen z u 
lei ii en 

Um sie füi die A ibe i t zu nutzen (einschließlich 
Geschä f t s re i sen Ins Aus l and } 

Uni Im Au s l and arbeiten zu k ö n n e n 

Um im Aus l and studieren zu k önnen 

Zdroj: Die Europáier und ihre Sprachen, 2006 

Ze studie vyplývá, že sebehodnocení Evropanů se celkově zlepšuje. Ve srovnání 

s výsledky z roku 2001 stoupl počet dotázaných, kteří ovládají angličtinu a 

španělštinu (o 4%) a podíl velmi dobrých znalostí francouzštiny a němčiny o 3, resp. 

o 2%. Více Evropanů se také v porovnání se studií z roku 2001 domnívá, že je cizí 

jazyk užitečný (v roce 2001 takto odpovídalo 72% respondentů, v roce 2006 to již 

bylo 83%). Celý dokument je k dispozici na webové stránce: 

http://ec.eurona.eu/public opinion/archives/ebs/ebs 243 sum de.pdf. 

Některé údaje ze studie Eurobarometr se rozcházejí z údaji z dalšího zdroje (Nová 

rámcová strategie pro mnohojazyčnost, 2005), což je zřejmě způsobeno tím, že 

studie Eurobarometr je založena na subjektivním hodnocení uživatelů jazyka. Podle 

statistických údajů Nové rámcové strategie má např. v Evropské unii schopnost vést 

konverzaci v cizím jazyce 50% obyvatel, přičemž Česká republika je v tomto ohledu 

se svými 60 % slabě nadprůměrná (Graf. č. 5) 
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Graf č. 5 
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Zdroj: Nová rámcová strategie pro mnohojazyčnost, 2005 

4.1.1. Důležitá politická rozhodnutí v jazykové politice Evropské Unie 

V roce 2002 rozhodli státní a vládní představitelé Evropské unie na setkání 

v Barceloně o výuce nejméně dvou cizích jazyků od útlého dětství. Ovládnutí 

cizího jazyka povede k lepší komunikaci uvnitř evropské společnosti, podpoří 

zdravé multilingvální hospodářské prostředí, umožní občanům přístup k právním 

předpisům a informacím Evropské unie. 

V roce 2003 odsouhlasila Evropská komise Akční plán na podporu studia jazyků 

a jazykové rozmanitosti. Akční plán předložil konkrétní návrhy 45 opatření, která 

mčla být v letech 2004-2006 realizována ve třech klíčových oblastech: 

1. všem obyvatelům EV mají získané cizojazyčné znalosti sloužit celý život 

2. kvalita jazykové výuky má být zlepšena na všech třech stupních 

3. v Evropě má být vytvořeno prostředí nakloněné výuce cizího jazyka 

Akční plán podpořil lokální, regionální a národní iniciativy. Přijatá opatření 

navržená členskými státy představovala velký pokrok v podpoře učení se jazykům a 
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jazykové rozmanitosti. Priority Akčního plánu byly zpracovány v Národních 

plánech výuky cizích jazyků. 

Provádění akčního plánu přineslo konkrétní výsledky. Mimo jiné bylo zpracováno 

třináct celoevropských studií, mezi které patří průlomové studie „European Profile 

for Language Trachet Education in Europe" (Evropský profil vzdělávání učitelů 

jazyků v Evropě), „Speciál Educational Needs in Europe - the teaching and 

learning of languages" (Zvláštní vzdělávací potřeby v Evropě - výuka a studium 

jazyků) nebo „ E f f e c t on theEuropean Ekonomy of Shortages of Foreign Language 

Skills in Enterprise" (Zpráva o dopadu nedostatečných jazykových znalostí 

v podnicích na evropské hospodářství). 

V roce 2004 přijala Evropská komise návrh Evropského parlamentu a Rady EU o 

jednotném rámci pro transparentnost kvalifikací a kompetencí - Europass. 

Rozhodnutí o využívání tohoto nástroje nabylo účinnosti v lednu 2005 a je závazné 

pro všechny členské státy EU, ESVO/EMP a kandidátské země. Europassu má pět 

částí, které umožňují posoudit kvalifikaci, kompetence, vzdělávací cestu a pracovní 

zkušenosti držitele: 

- životopis (osobní a profesní kompetence), 

- jazykový pas (jazykové znalosti) 

- mobilita (zkušenosti s mezinárodní mobilitou), 

- dodatek k osvědčení (pro profesní kvalifikace), 

- dodatek k diplomu (pro diplomy vysokých a vyšších odborných škol). 

Na zasedání Evropské Rady v Bruselu 2005 vyzvaly hlavy států a vlád k vytvoření 

evropského ukazatele jazykových znalostí. Účelem tohoto ukazatele je zmapovat 

v každém členském státě celkové znalosti v oblasti cizích jazyků. Ukazatel by měl 

mít vysokou úroveň přesnosti a spolehlivosti, čímž bude zajištěna politická 

přijatelnost. V souladu s ostatními podobnými mezinárodními ukazateli by se údaje 

měly sbírat v pravidelných intervalech, např. po třech letech. 

Protože v Evropské unii neexistuje standardizovaný výzkum jazykových 

dovedností, navrhuje Komise reagovat na výzvu Rady ze zasedání v Barceloně 
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provedením speciálně k tomuto účelu vytvořených testů znalostí, jež jsou určeny pro 

vzorek žáků ve vzdělávacích zařízeních a zařízeních odborného vzdělávání ve všech 

členských státech. Tato metoda nepokrývá celý rozsah jazykových dovedností 

dospělé populace jako celku. Provádění testů u tak velké populace by bylo vzhledem 

k metodologické obtížnosti, komplexitě a nákladům na distribuci testů obtížné 

(Evropský ukazatel jazykových znalostí, 2005). 

V roce 2005 dále Evropská komise odsouhlasila Novou rámcovou strategii 

vícejazyčnosti. 

Pod pojmem vícejazyčnost se rozumí schopnost člověka používat více jazyků, ale 

také soužití různých jazykových společenství v jednom zeměpisném prostoru. Touto 

politickou strategií Evropské komise je podpořit prostředí, ve kterém se výuka a 

učení se četným jazykům může pozitivně vyvíjet. 

Evropská politika sleduje v oblasti vícejazyčnosti tři cíle. 

Jsou to: 

- podpora učení se jazykům a jazykové různorodosti společnosti, 

- podpora zdravého multilingválního hospodářského prostředí, 

- přístup občanů k právním předpisům a informacím EU v mateřském jazyce. 

V roce 2007 byl Evropskou komisí schválen Rámec pro evropský průzkum 

jazykových znalostí. Evropský průzkum by měl v každém členském státě pokrýt 

testování prvního a druhého nejčastěji vyučovaného evropského úředního jazyka 

Evropské unie, a to angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny a italštiny. 

Ukazatelem úrovně dovedností je šest úrovní stupnice Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky (SERR). Rámec poskytuje obecný základ pro 

vypracovávání jazykových sylabů, zkoušek, učebnic atd. v celé Evropě. V úplnosti 

popisuje, co se musí studenti naučit, aby užívali jazyka ke komunikaci, a jaké 

znalosti a dovednosti musí rozvíjet, aby byli schopni v cizím jazyce jednat. Popis se 

týká i kulturního prostředí, do něhož je jazyk zasazen. SERR je již široce uznáván a 

používán v několika členských státech pro určení jejich vlastních měřítek v této 

oblasti. Měření bude prováděno minimálně u dvou cizích jazyků a hodnoceny budou 

čtyři jazykové dovednosti: čtení, poslech, ústní projev a psaní. 
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4.2. Hodnocení jazykových dovedností a certifikace 

V multikulturním státě s mnoha různými jazyky je obzvláště důležité, aby byla 

společná vysvědčení v každém ze států uznávána. Situace v uznávání jazykových 

dovedností je v Evropě velmi složitá. Pro hodnocení se používá množství různých 

testů, které nemají stejnou vypovídací hodnotu. Tyto rozdíly ztěžují srovnání 

jazykových dovedností jednotlivých osob a zaměstnavatelé nebo vzdělávací zařízení 

mohou stěží poznat, jakými konkrétními jazykovými dovednostmi jedinec opravdu 

disponuje. 

Evropská unie podporuje zavádění jednotných úrovní kompetencí a standardů pro 

jazykové zkoušky. Podporuje mimo jiné projekty, které vedou k výměně zkušeností 

v této oblasti. Kromě toho spolufinancovala vznik Evropské asociace pro testování 

a hodnocení jazyků „European Association for Language Testing and 

Assessment" (EALTA), nezávislého svazu examinátorů jazyků, který reprezentuje 

osoby a organizace činné v oblasti zkoušení a hodnocení. Zasazuje se o rozšiřování 

zkušebních a hodnotících kritérií, stejně jako o zlepšování a výměnu metod zkoušení 

a hodnocení jazykových dovedností v Evropě. 

Další evropskou organizací, která se zabývá zkoušením a certifikací jazykových 

dovedností, je Asociace jazykových examinátorů v Evropě, Association of 

Language Testers in Europe (ALTE). K hlavním cílům organizace patří 

definování jednotných úrovní jazykových dovedností a uznávání certifikátů cizích 

jazyků v Evropě určováním jednotných standardů jazykových testů. 

Na úrovni EU není předepsána jednotná forma jazykových zkoušek a osvědčení. 

Každý stát rozlišuje určité úrovně jazykových znalostí své mateřštiny a umožňuje 

zájemcům zjiných států získat mezinárodně uznávané certifikáty prokazující 

znalosti odpovídající různým stupňům osvojení daného jazyka. Problematické je 

tedy jednotné hodnocení jazykových znalostí. Ty jsou hodnoceny velkým počtem 

různých certifikátů a studující jazyka se jen těžko v těchto certifikátech vyzná a 

orientuje, který certifikát je pro něj nejvýhodněj ší. Některé jazykové zkoušky se řídí 

měřítky Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). 
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Hlavním cílem SERR je poskytnout společný základ pro vývoj učebních plánů 

k výuce jazyků, kurikulárních pravidel, zkoušek, učebnic atd. SERR se skládá ze 

stupnice se šesti úrovněmi pro různé jazykové dovednosti rozdělené do tří široce 

pojatých úrovní (příloha č. 11.1.): 

A1-A2 - uživatel základů jazyka 

B1-B2 - samostatný uživatel jazyka 

CI-C2 - zkušený uživatel jazyka. 

Společný evropský referenční rámec je pomocníkem při překonávání bariér, které 

vznikají z podstaty rozdílných vzdělávacích systémů států Evropské unie. SERR 

obsažně popisuje, co se mají studenti učit, aby mohli jazyk používat ke 

komunikativnímu účelu a které znalosti a dovednosti mají rozvíjet, aby byli schopni 

v cizím jazyce úspěšně jednat. Popis zahrnuje rovněž kulturní kontext cizího jazyka. 

Referenční rámec definuje také kompetenční úrovně, takže lze učební kroky dle 

tohoto kritéria poměřovat i v rámci celoživotního učení a na každém vzdělanostním 

stupni. 

Jako společný základ explicitních popisů cílů, obsahů a metod zvyšuje 

transparentnost kurzů, učebních plánů, kvalifikačních dokladů a přispívá tím k větší 

mezinárodní spolupráci v oblasti moderních jazyků. Objektivní kritéria použitá pro 

popis jazykových kompetencí usnadňují vzájemné uznávání kvalifikačních stupňů, 

kterých bylo dosaženo v rozdílných typech vzdělávacích zařízení. Přispívá tím 

zároveň k mobilitě v Evropě. 

Taxonomie struktury SERR si vynucuje členění komplexní lidské řeči do 

přehlednějších jednotek, tím že se jazykové kompetence rozdělí na jednotlivé 

komponenty. SERR zahrnuje popis dílčích kvalifikací, které jsou postačující, pokud 

má být dosaženo jen jedné nebo omezené jazykové znalosti (např. porozumění 

jazyku, nikoli komunikace v cizím jazyce) nebo pokud je k dispozici pouze krátká 

doba na zvládnutí určité jazykové kompetence druhého nebo třetího cizího jazyka. 

S pomocí SERR jsou tvořeny obsahy testů, určuje kritéria, na základě kterých se 

určí, zda byl studijní cíl dosažen, pomáhá klasifikovat úroveň jazykových 

kompetencí a umožňuje srovnávání rozdílných kvalifikačních systémů. 
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Jako nástroje při osvojování a evaluaci jazykových znalostí je využíváno Evropské 

jazykové portfolio (EJP). 

EJP má tři navzájem propojené části - jazykový pas, jazykový životopis a osobní 

sbírku jazykových dokladů a prací. Jazykový pas podává přehlednou informaci o 

dosažené jazykové úrovni. Jazykový pas vyplňuje student a přikládá dokumenty -

vysvědčení, diplomy a potvrzení o absolvovaných kurzech. V jazykovém životopise 

předkladatel hodnotí sám sebe, zamýšlí se nad svými dovednostmi, deklaruje své 

další učební cíle a plány. Do sbírky jazykových dokladů předkladatel ukládá své 

nej lepší práce psané v jazyce. Každý sám rozhoduje o tom, které práce sem zařadí a 

které bude aktualizovat. Smyslem EJP je: 

- podpořit transparenci kvalifikací v rámci rostoucí mobility pracovních sil, 

- rozšířit možnosti hodnocení jazykových znalostí, 

podpořit autonomní učení, 

- podpořit vícejazyčnost a motivovat k učení se jazykům. 

EJP má pomoci studentům: 

- zhodnotit své vlastní jazykové znalosti, 

- zařadit své znalosti podle mezinárodně srovnatelné klasifikace Evropské 

rady, 

- dokumentovat školní a mimoškolní jazykové a interkulturní zkušenosti, 

- informovat školy, podniky a j . o jazykových Znalostech, 

- klást si studijní cíle a plánovat další kroky ve studiu. 

EJP má pomoci vyučujícím, školám a ostatním vzdělávacím institucím: 

- poznávat potřeby studentů a stanovit na jejich základě cíle studijních 

programů, 

- získat informace o předchozích školních a mimoškolních jazykových 

zkušenostech studentů, 

- diferencovaně hodnotit a dokumentovat výkony studentů, 

- zařadit vysvědčeni a různé certifikáty do mezinárodně srovnatelné 

klasifikace Evropské rady, 

- vystavovat potvrzení o jazykových zkušenostech studenta. 
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EJP má pomoci podnikům, zaměstnavatelům a zaměstnancům 

- při získání diferencovaného pohledu na jazykové znalosti spolupracovníků, 

uchazečů o práci atd., 

plánovat další podnikovou kvalifikaci zaměstnanců, 

- vystavit potvrzení o užívání cizích jazyků na pracovišti, o dalším vzdělávání. 

Vznikají tak přehledy jazykových certifikátů všech cizích jazyků. Na obr. č. 5 a 6 

jsou uvedeny mezinárodní certfikáty v úrovních SERR pro jazyk anglický a německý. 

Obr. č. 5 Mezinárodní zkoušky TOEFL-TOEIC (anglický jazyk) 

H a v e n look nl Ihis tabid to see how our English language qualifications fit onto the Common European Framework scale j 
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1 Framework (CEF) levels 
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Cambridge Main 
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Business Certificate m 
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(PET) 
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BULATS 20 - 39 Key English Test (KET) 3 0 Flyers 
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Zdroj: www.iik-duesseldorf.de 

Obr. č. 6 Mezinárodní zkoušky Goethe-lnstitutu (německý jazyk 

COFTHf S O MSTOU Prüfungen des Goethe-Instituts 

Großes Deutsches Spruehdlpkim (COS) 
Kleines Deutsches Sprachdiplonl (KOS) 
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A l l g c m c i n s p r a c h l í c h B e r u f s s p r a c h l i c h 

KUHplMn HOO 

Zdroj: http://www.goetlie.de 
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Komise evropských společenství přispěla k transparentnosti certifikací tím, že 

v roce 2006 uveřejnila seznam dostupných systémů certifikace všech cizích 

jazyků. Je to přehledný návod ke zkoušení jazykových znalostí na různých stupních 

SERR. Na základě doporučení Komise byly vytvořeny i národní jazykové portály. 

Tímto doporučením se řídila i Česká republika. 

4.3. Multimédia ve vzdělávání a výuce cizích jazyků 

Digitální komunikace se stává globálním fenoménem a používání počítačů, internetu 

nebo e-mailu se stalo samozřejmostí i ve výuce. Konference ministrů v Lisabonu 

2001 mimo jiné přijala opatření pro urychlené zavádění nových informačních a 

komunikačních technologií do vzdělávání. Mezi prvořadé cíle bylo zařazeno 

zavedení e-learningových forem výuky a samostatná práce vyučujících a studentů s 

internetem. 

Evropská unie podporuje využívání elektronických médií především iniciativou 

Í2010 A European Information Society for growth and employment), komplexní 

strategií pro oblast informační společnosti a médií a je založena na třech hlavních 

prioritách, označovaných také jako tři "i": inovace, investice a integrace. 

Í2010 navazuje na předchozí programy: pokračuje v Akčním plánu eEurope 2005, 

avšak na rozdíl od něj je nově rozšířena o oblast médií a integruje regulaci, výzkum 

a realizaci. Iniciativa předpokládá napojení veřejných institucí na širokopásmové 

sítě, mimo jiné tedy i škol, univerzit, knihoven, muzeí atd. 

Iniciativa eLearning umožňuje využít moderních technologií při celoživotním 

vzdělávání. Program se koncentruje na upřednostňované oblasti, které byly vybrány 

jako strategicky významné pro modernizaci evropských systémů všeobecného a 

odborného vzdělávání. Program eLearning má následující čtyři priority: 

I. Podpora digitální kompetence 

V této prioritě je podporováno získávání kompetencí a znalostí, které jsou 
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důležité pro osobní a profesní růst a pro aktivní spoluúčast v informační 

společnosti. Patří sem i opatření zaměřená na osoby, které mají, 

z geografických nebo sociálních důvodů, ztížený přístup ke vzdělávacím a 

profesním nabídkám. 

II. Evropské virtuální vysokoškolské projekty 

Zde jde především o integraci virtuální dimenze do evropské vysokoškolské 

spolupráce, tím, že budou podporován rozvoj nových organizačních modelů 

virtuálních evropských univerzit a výměnných programů (virtuální mobilita). 

Opatření staví na existujících kooperačních mechanismech (jako je program 

ERASMUS) a rozšiřuje je o dimenzi e-learningu. 

III. Elektronická partnerství mezi školami v Evropě a podpora vzdělávání 

pedagogů (projekt eTwinning) 

Cílem této priority je zdokonalení a další rozvoj elektronických sítí mezi 

školami. Každý mladý Evropan by měl mít během svého vzdělávání možnost 

účasti na vzdělávacím projektu jiných škol. Tato zkušenost by mohla mít 

rozhodující vliv na rozvoj evropské dimenze ve vzdělávání a mnohojazyčnosti a na 

utváření modelu evropské multikulturní společnosti. Učení založené na internetu 

může přispět ke zlepšení interkulturního dialogu a vzájemného porozumění. Toto 

opatření se rovněž týká aktualizace mediálních kompetencí učitelů a vzdělavatelů 

v oboru ICT. 

IV. Mezioborová opatření k podpoře e-learningu v Evropě 

Tato priorita má za cíl rozšíření, podporu a předávání osvědčení postupů, 

produktů a služeb, které byly vytvořeny v rámci četných evropských a 

národních projektů a programů. Pomáhají prohlubovat spolupráci 

zúčastněných aktérů. 

Zvláštní pozornost je věnována rozšiřování výsledků e-learningových projektů a 

obzvlášť důležitých informací, dále podpoře evropských sítí, speciálních výzkumů, 

studií a akcí, stejně jako spolupráci stávajících mezinárodních projektů a projektů 

v rámci OECD a UNESCO. 
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S rostoucími zkušenostmi s používáním informačních a komunikačních technologií 

ve vzdělávání se stále více pedagogů kloní k názoru, že nejlepších studijních 

výsledků dosáhnou kombinací prezenční výuky a e-learningu (Kuběn, Šarmanová, 

2007). E-learning je vnímán jako vzdělávací proces, ve kterém je využívána 

multimediální technologie, Internet a další elektronická média pro zlepšení kvality 

vzdělávání. Multimedia umožňují používání obrazových, zvukových a textových 

informací k obohacení obsahu výuky. Internet umožňuje lepší přístup k výukovým 

materiálům a výměnu informací (e-mail, chat, diskusní fóra atd.). V praxi se 

prosazuje stále více koncepce smíšeného vzdělávání, tzv. blended learning, což je 

kombinace prezenčního vzdělávání a e-learningu. 

Klasickým příkladem využívání e-learningu při studiu je kombinovaná forma studia, 

která v sobě zahrnuje prezenční přednášky, tutoriály, samostudium pomocí 

interaktivních výukových opor, testování přes Internet atd. Dospělí studující jsou 

mnohem náročnější na služby, které j im škola nabízí. Znají hodnotu svého času a od 

vzdělávání očekávají efektivní nabytí znalostí, které jim umožní zlepšení vlastní 

konkurenceschopnosti, zlepšení pozice u zaměstnavatele a vyšší společenské 

postavení. 

V kombinovaném studiu, kde je stále více redukován čas přímého působení 

pedagoga na studenta, velká pozornost je věnována formám autonomního učení se a 

učebním strategiím. Důraz na samostatnou práci studenta je však kladen i v denní 

formě studia. Autonomní učení podporují mimo jiné i elektronické výukové 

materiály, kdy student řídí svůj proces učení sám a sám také provádí kontrolu 

zvládnuté látky. 

Jaký je studijní materiál dnešních studentů? Studijním materiálem může být klasická 

textová učebnice nebo skripta, stále častěji jím však je studijní text, který je doplněn 

o hypertextové odkazy, multimediální prvky (animace, videa a testy s nabídnutými 

variantami) nebo programované interaktivní lekce řízené nějakým systémem (řídící 

výukový systém - LMS). Tato poslední varianta nejvíce simuluje roli učitele, 

výukový text je prokládán kontrolními otázkami a podle reakce studenta se 

přizpůsobuje další výklad. Je pro studenta jistě nejlepší, klade ovšem obrovské 

nároky na tvůrce. 
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Pro takto orientovanou práci je třeba, aby měli vzdělavatelé tzv. mediální 

kompetence, nikoliv pouze studenti. Učitelé, kteří elektronickou formu výuky 

připravují, musí vykazovat mediální kompetence a musí také umět studenty s e-

learningovým materiálem naučit pracovat. 

4.3.1. Mediální kompetence 

Mediální kompetence umožňují orientovat se ve světě médií, jednat nejen 

samostatně a iniciativně, ale také zodpovědně. Zprostředkovat mediální kompetence 

je tedy důležitou součástí vzdělávání. K umění orientovat se ve světě médií patří 

rovněž schopnost hledat cíleně informace, umět je zhodnotit a kriticky přezkoumat 

z hlediska osobní potřebnosti a míry pravdivosti obsahu. Tak vzniká 

z přestrukturované informace upotřebitelný poznatek. 

V německé pedagogice se pro dovednost práce s médii používá termín 

„Medienkompelenzeiť (Borrmann/Gerdzen, 1996) nebo „medienpadagogisclie 

Kompetenzen (Zukunft des Lehrens, 2000). Borrmann a Gerdzen označují tyto 

kompetence jako „informační" nebo jako „kulturní techniku informační společnosti 

(Borrmann/Gerdzen, 1996). 

Rámcový koncept dalšího vzdělávání učitelů ve Spolkové republice Německo 

vyjmenovává, co do pedagogických kompetencí práce s médii patří: 

1) Umět kompetentně s médii zacházet, to znamená: 

- mít média a informační technologie přiměřeně k dispozici, 

- využívat média a informační technologie pro různé funkce, 

- umět média a informační technologie vytvářet, 

- rozumět tvoření médií a funkčním principům zpracování dat, 

- rozpoznat mediální vlivy a podmínky mediální produkce a umět je kriticky 

zařadit, 

- brát v úvahu mediální vlivy a spolupůsobit při utváření mediální kultury 

84 



2) Umět určit hodnotu médii a informačních technologií a zohlednit je jako 

součást procesu učení, to znamená: 

umět určit význam médií a informačních technologií v procesu vývoje 

identity, obzvláště vlivy na city, představy, chování, hodnotovou orientaci, 
brát v úvahu rozdíly v přístupu a zacházení s médii a informačními 

technologiemi u obou pohlaví, 

umět analyzovat výchozí situaci v procesu učení za pomocí medií a 

i n formačn (ch tcchnologi í. 

3) Umět využívat média a informační technologie jako pomůcky při 

vyučování a hodnocení, případně pro nové vyučovací a studijní formy, 

to znamená: 

analyzovat a vybírat média a software pro odbornou a mezioborovou výuku 

podle vzdělávacích a relevantních studijních kritérií, 

- realizovat koncepty pro používání médií a softwaru v rámci dále se 

rozvíjejících vyučovacích a studijních forem, 

využívat média a informační technologie k vlastní přípravě na výuku, 

- motivovat a podporovat studenty k používání médií a informačních 

technologií jako pomůcky při produktivní činnosti, prezentaci a při řešení 

úloh, 

- umět určit možnosti a hranice médií a tyto poznatky využít k optimalizaci 

své práce. 

4) Umět zohlednit mediální kompetence ve výchově a vzdělávání a zařadit 

vhodnou výuku a projekty, to znamená: 

- umět analyzovat a hodnotit příklady mediální výchovy a vzdělávání, 

koncipovat vlastní projekty a vyučovací hodiny, 

podporovat učební procesy ve smyslu mediální výchovy, 

- být poradcem a vést studenty k zodpovědnému a kritickému zacházení 

s médii, 

- umět odhadnout význam médií a informačních technologií v obsahových a 

metodických otázkách předmětů a mezipředmětových vztahů. 
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5) Umět využít média a komunikační technologie k administrativním 

úkolům a organizaci učitelského povolání, to znamená: 

- ovládat média a informační technologie ve vztahu k profesním nárokům a 

umět odhadnout jejich způsob realizace 

- umět věcně a úsporně používat média a informační technologie 

v administrativě a organizaci své profese. 

6) Umět vystihnout personální, organizační a další institucionální 

podmínky mediálnč-pedagogických úloh a spolupůsobit při utváření a 

zpracování mediálně-pedagogického konceptu ve smyslu rozvoje 

vzdělávacího zařízení (Zukunft des Lehrens - Lernen fůr die Zukunft, 

2000). 

Jako nadřazený učební cíl je mediální kompetence důležitá pro všechny obory. 

V cizojazyčné komunikaci je důležitá pro vlastní cizojazyčné jednání (např. 

nacházení souvisejících informací, které jsou pro cizojazyčnou komunikaci 

důležité). 

4.3.2. Příklady evropských e- learningových projektů k podpoře 
j azykových znalostí 

Třicet nejzajímavějších a nej přínosnějších evropských projektů, které představují 

hlavní příspěvek k propagaci mnohojazyčnosti v Evropě byly zveřejněny Evropskou 

komisí v brožuře Jazyky pro Evropu, 2007. Tyto projekty byly vyvinuty s podporou 

akce Lingea, jejímiž cíli byla snaha přispět ke zlepšení kvality výuky a studia jazyků 

a podpořit přístup k možnostem celoživotního studia jazyků. Mezi těmito projekty 

byly i ty, které se zabývaly elektronickými podporami pro výuku cizích jazyků. Na 

všech projektech spolupracovaly mezinárodní týmy vysokých škol a dalších 

vzdělávacích i jiných institucí. 
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Některé z projektů, které se týkaly podpory jazykových znalostí vysokoškolských 

studentů, jsou níže uvedeny. Mohou se stát inspirací i jazykovým pracovištím 

v České republice. 

• CMC - Výuku jazyků pro studenty univerzit (Communicating in 
Mul til ingual Contexts 

Projekt je určen k tomu, aby pomohl studentům univerzit zlepšit jejich jazykové 
znalosti s výhledem využít možnosti studia v zahraničí. Proužívá inovační výukové 
materiály zpracované v rámci partnerství šesti univerzit z Itálie, Nizozemska, 
Portugalska, Slovenska. Spojeného království a Španělska. Online kurzy jsou navrženy 
tak, aby studentům poskytly vhodný nástroj pro vypořádání se s akademickým, 
jazykovým a kulturním prostředím zemí, ve kterých chtějí studovat. CMC byl v roce 
2006 oceněn evropskou značkou „European Label" jako uznání úspěchu projektu při 
podpoře studia a výuky jazyků. 

• L 'Europe Ensemble - Cesta objevů 

Během virtuální cesty po Evropě za 80 dní je uživatel pozván k tomu, aby si prohloubil 
svoje znalosti jazyka země, kterou navštívil a aby se naučil více o její kultuře. 
Interaktivní aktivity při studiu jazyka nabízejí příležitosti ke komunikaci v reálných 
situacích. 

• Lingu@net Europa - Pomoc a rady pro studenty jazyků 

Projekt poskytuje podporu a zdroje pro studium jazyků. Provází studenty volbou z více 
než 3700 online učebních zdrojů, radí jak překonat běžné problémy a poskytuje tipy 
k motivaci. Projekt Lingu@net Europa byl oceněn prestižní cenou MERLOT 
udělovanou v USA za příkladné online vzdělávání. 

• Lingea Connections - Síť pro jazykové projekty 

Lingea Connections je síť partnerů jazykových projektů, jejímž záměrem je shromáždit 
užitečné nástroje a metody pro úspěšné šíření a propagaci jazykových produktů 
vytvořením fóra pro organizátory výuky jazyků, aby se mohli setkávat online a 
vyměňovat si své zkušenosti. 

LOLIPOP -- Jazykové portfolio online 

C í l e m p r o j e k t u b y l o v y t v o ř i t o n l i n e i n t e r a k t i v n í v e r z i e v r o p s k é h o j a z y k o v é h o p o r t f o l i a p r o ú č e l y v y š š í h o 
v z d č l á v á n í . 

• Listen & Touch - Základní kurz angličtiny pro zrakově postižené 

Projekt Listen & Touch (Poslouche a dotýkej se) vyvinul metodiku výuky cizích 
jazyků pro nevidoucí a zrakově postižené dospělé osoby a vytvořil výukový materiál 
upravený z úspěšných kurzů angličtiny pro vidoucí studenty. Metody výuky byly 
založeny na komunikativním přístupu, který se předtím u nevidoucích studentů 
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nezkoušel. Metodika výuky cizích jazyků u nevidoucích podporuje pojetí studia cizího 
jazyka formou vícesmyslového, komunikativního přístupu. Zahrnuty jsou i teoretické a 
praktické informace pro učitele. Učebnice pokrývá čtyři jazykové dovednosti a je 
dostupná v angličtině, bulharštině, němčině a řečtině. Manuál je zpracován v Bradlově 
písmu. Kromě toho byl vytvořen interaktivní kurz na CD-ROMu, doplněný o cvičení 
se slovíčky, testy, mluvící slovník a speciálně vybrané audio-nahrávky pro cvičení 
poslechu s porozuměním. 

• SignOn! - Angličtina pro uživatele znakové řeči pro neslyšící na 
Internetu 

Záměr tohoto kurzu je naučit neslyšící dospělé základy angličtiny a práce na intrnetu, 
aby mohli používat psanou angličtinu při mezinárodních kontaktech (e-mailová 
korespondence, čtení anglických internetových stránek atd.). SignOn se skládá z deseti 
lekcí bez pevné struktury. To znamená, že uživatel si může vybrat téma podle svých 
zájmů nebo potřeb. Obsah je doplněn národní i mezinárodní znakovou řečí, stejně jako 
doprovodné video. 

Kompletní seznam i popis jednotlivých projektuje zveřejněn na URL: 
hHp://ec.europa.cuAfcs/education cn11ure/pub 1 /pd 171 inizua/hr2007 cs.pdf 

4 .4 . J a z y k o v é v z d ě l á v á n í v Č e s k é r e p u b l i c e 

4 .4 .1 . O d r a z e v r o p s k ý c h p r o g r a m ů v j a z y k o v é po l i t i ce Č e s k é r e p u b l i k y 

Cíl Evropské unie, aby každý občan hovořil alespoň dvěma cizími jazyky, je 

v České republice naplňován postupným vytvářením rámcových vzdělávacích 

programů pro jednotlivé obory vzdělávání. Vytvořeny a schváleny jsou již 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a Rámcový vzdělávací 

program pro základní vzdělávání. V souvislosti s navrhovanou koncepcí se 

postupně zvyšuje počet hodin cizích jazyků na 1. i 2. stupni základní školy. Na 

základní školu navazuje výuka na středních školách, kde se zvyšuje počet hodin 

jazykové výuky v učebních plánech některých oborů. V 9. ročníku základní školy je 

cílová jazyková úroveň A2 podle SERR a směřuje k B l , výstupní jazykové 

kompetence absolventů střední školy jsou stanoveny na úroveň B2. 

Velmi účinným nástrojem ke zlepšení jazykových znalostí a dovedností žáků bude 

rozšíření výuky některých předmětů (úplně nebo částečně) v cizím jazyce (tzv. 

CLIL - Kontent and Language Integrated Learning). 
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Další jazykové vzdělávání dospělých bylo podle Národního plánu výuky cizích 

jazyků v České republice na roky 2006-2008 podpořeno vytvořením Národního 

jazykového portálu, má za cíl umožnit všem občanům naší republiky bezplatně se 

vzdělávat formou e-learningových jazykových kurzů. Kurzy budou zpracovány pro 

různé jazyky v různých jazykových úrovních definovaných SERR pro jazyky. 

Druhou možností učení se jazykům bude využívání vzdělávacích poukázek, o 

jejichž vícezdrojové financování se rozdělí stát, zaměstnavatelé i jednotlivci. 

Vysokoškolská zařízení by mohla hrát v podpoře mnohojazyčnosti společnosti 

aktivnější roli. Podle Sorbonnské deklarace by měl mít každý student možnost 

studovat nejméně jeden semestr v cizím jazyce v zahraničí a v rámci studia mu má 

být uznána jazyková kvalifikace. Tomu musí odpovídat i jazyková příprava na 

studium v zahraničí. Kvalita jazykové přípravy na vysokých školách mimo jiné i 

z pohledu studentů je pojednána v kap. 5. 

Podle Národního plánu výuky cizích jazyků v České republice se vysokých školách 

připravují následující opatření k podpoře mnohojazyčnosti: 

- zajištění výzkumu a vývoje v oblasti vyučování a učení cizích jazyků 

zařazením do resortního plánu výzkumu, 

- zařazení disciplíny „didaktika cizích jazyků" mezi vědní disciplíny, 

v nichž je možno dosáhnout doktorského titulu, habilitace a profesury, 

- posílení rozpočtu vysokých škol o účelové prostředky určené katedrám 

cizích jazyků na podporu odborného jazyka včetně jazyků méně 

užívaných, 

- vytvoření jazykových studijních programů fakult vzdělávajících učitele, 

- zařazení disciplíny „cizí jazyk" do bakalářských studijních oborů pro 

přípravu učitelů nejazykového směru, 

- rozšíření nabídky studijních programů pro přípravu pedagogů aprobací 

nejazykový předmět s jazykem a rovněž studijních programů cíleně 

připravujících na výuku nejazykových předmětů - tzv. CLIL (výuka 

některých předmětů v cizím jazyce). 
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Dalším významným krokem je ustavení Národní jazykové rady jako vrcholového 

grémia pro jazykovou politiku. Národní jazyková rada bude vyvíjet činnost v oblasti 

harmonizace jazykové politiky v rámci Evropy, formulovat národní politiku v této 

oblasti a bude disponovat pravomocemi a nástroji k jejímu prosazování. Členové 

Rady budou přední experti a rozhodující činitelé v oblasti jazykové politiky 

(Hlavičková, V., 2005/2006) 

Česká republika využívá i dalších aktivit, které Evropská komise doporučuje: 

• Evropský den jazyků (EDJ) 

Z iniciativy Rady Evropy je EDJ každoročně dne 26. září. Jeho cílem je upozornit 

nejširší veřejnost na důležitost jazykového vzdělávání, zvýšit povědomí o bohatství 

všech jazyků, kterými se v Evropě mluví a podpořit celoživotní jazykové 

vzdělávání. Je slaven decentralizované, na mezinárodní ani vnitrostátní úrovni 

nejsou stanoveny žádné závazné instrukce. Podrobnosti, příklady a náměty na 

oslavy Evropského dne jazyků lze nalézt na webových stránkách Evropského 

střediska pro moderní jazyky. Prostřednictvím této stránky se lze nejen zapojit do 

oslav Evropského dne jazyků v mezinárodním měřítku, ale i podělit se o zkušenosti 

z dobrých projektů a inspirovat se zkušenostmi ze zahraničí. 

U příležitosti EDJ probíhá již tradičně na MŠMT slavnostní předání ocenění 

udělovaného v rámci vzdělávacího programu EU Sokrates. Jde o Evropskou 

jazykovou cenu (Label) pro nejlepší projekty v oblasti jazykového vzdělávání. 

• Participace na projektech nové generace komunitárních vzdělávacích 

programů. 

Jazykové vzdělávání je průřezovým tématem Integrovaného programu, který 

zahrnuje čtyři oblasti: 

o Comenius (pro vzdělávání předškolní až vyšší odborné), 

o Erasmus (směřující do oblasti vysokoškolského vzdělávání), 

o Grundtvig (zaměřený do oblasti vzdělávání pro dospělé a 

celoživotního vzdělávání), 

o Leonardo da Vinci (podpora odborného vzdělávání. 
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4.4.2. Hodnocení jazykových dovedností v České republice 

Česká republika byla mezi prvními evropskými zeměmi, které začaly uplatňovat 

principy Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) v 

oblasti výuky a hodnocení jazyků ve všech relevantních dokumentech. SERR byl 

přeložen do českého jazyka a je dostupný na webových stránkách MŠMT. Společná 

referenční stupnice Společného evropského referenčního rámce pro jazyky tvoří 

dobrý základ pro programy objektivního, konkrétního, transparentního a 

přenositelného určení jazykových znalostí jedince. 

EJP je v České republice zpracováno pro všechny věkové kategorie. Na 

jednotlivých stupních škol a v období dospělosti se používají odlišné verze. 

V České republice byla vydána tato portfolia: 

• Evropské jazykové portfolio pro žáky do 11 let (nakladatelství FRAUS) 

• Evropské jazykové portfolio pro žáky a žákyně ve věku 11 - 15 let 

(nakladatelství Fortuna) 

• Evropské jazykové portfolio pro studenty ve věku 15 - 19 let (nakladatelství 

Scientia) 

• Evropské jazykové portfolio pro dospělé (nakladatelství Scientia) 

• Evropské jazykové portfolio - příručka pro učitele a školitele vydalo 

nakladatelství TAURIS (Ústav pro informace vc vzdělávání) 

• Evropské jazykové portfolio pro VŠ (FF UK) 

Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pravidelně aktualizovaný a 

zveřejňovaný na webových stránkách Ministerstva školství České republiky 

informuje o všech jazykových zkouškách, které je možné v České republice 

absolvovat. Zkoušky zahrnuté do tohoto seznamu mají mezinárodní platnost a 

hodnocení jazykových znalostí se opět řídí Společným evropským referenčním 

rámcem P r o jazyky 

(http://anlikMee.msmt.cz/HTM/LRRozhodnutiMSMTci20583 05.html 

Na základě doporučení Komise evropských společenství byl i v České republice 

vytvořen portál pro jazyky. První jazykový portál (také: hlavní rozcestník 
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problematiky jazyků), na kterém je umístěn seznam dostupných systémů 

certifikace všech cizích jazyků vyučovaných v České republice. Je informačním 

portálem jazykového vzdělání, práce a služeb v ČR, nabízí výuku jazyků online a 

mimo jiné, po kliknutí na mapu České republiky, poskytuje kompletní databázi 

jazykových kurzů v ČR v konkrétním regionu nebo místě. Uvádí přehled učebních 

materiálů a dává k dispozici studijní materiál v online formě. Zájemce o jazyky zde 

nalezne prakticky veškeré požadované informace (obr. č. 7), URL: 

http://lst.laims.inlb/. 

Obr. č. 7 První jazykový portál 
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4.5. Evropský profil prvotního a dalšího vzdělávání učitelů cizích 

jazyků 

Úkolem disertační práce není téma vzdělávání učitelů jazyků, přesto je na závěr 

kapitoly o jazykovém vzdělávání v kontextu evropských změn zařazena alespoň 

krátká zmínka o iniciativě Evropské unie, která k tomuto tématu směřuje. 

Za podpory Evropské komise byl na Univerzitě Southampton (Velká Británie) 

zpracován týmem pracovníků pod vedením profesora Michaela Kellyho a Dr. 

Michaela Grenfella Evropský prolil přípravného a dalšího vzdělávání učitelů cizích 

jazyků (dále jen Profil: Kelly, M.; Grenfell, M., 2004) 

Na Profilu spolupracovala skupina učitelů a dokument se opírá o výsledky četných 

aktuálních programů učitelského vzdělávání v celé Evropě. Staví na závěrech 

předchozí zprávy „ The Training qfTeachers ofa Foreign Lcmguage: Developments 

in Eur ope ", která zkoumala nabídku vzdělávání a další kvalifikace učitelů jazyků ve 

32 zemích a zjistila, že je v této oblasti prostor pro společné porozumění a 

společnou terminologii. 

Obsahem Profilu je definice programu vzdělávání učitelů. Jsou zde explicitně 

vyjmenovány potřebné znalosti, schopnosti a jiné odborné kompetence, které zlepší 

odborné vzdělávání a vytvoří podmínky pro transparentní kvalifikace schopné 

přenosných funkcí. 

Dokument byl vytvořen jako dobrovolný referenční rámec a může být použit jako 

návod pro vzdělávací zařízení, která chtějí zlepšit vzdělávací programy pro učitele 

jazyků v primárním, sekundárním nebo terciárním vzdělávání. Obsahuje informace 

pro kvalifikované učitele, kteří jsou zařazeni do procesu prvotního i sekundárního 

vzdělávání, především v oblasti mentoringu, výměny a internacionální spolupráce. 

Ve svých čtyřech částech popisuje důležité prvky přípravného a dalšího vzdělávání 

učitelů jazyků v Evropě: 
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I. Struktura 

V této části jsou popsány jednotlivé moduly přípravného a dalšího vzdělávání 

učitelů jazyků a je naznačeno, jak mohou být spojovány. 

II. Znalosti a porozumění 

Tato část vysvětluje, jaké mají mít budoucí učitelé jazyků vědomosti o výuce, 

metodách předávání jazykových znalostí a míru porozumění pro další vzdělávání. 

III. Strategie a schopnosti 

Tato část se zabývá kompetencí vhodného jednání v učebních a výukových situacích 

během výkonu povolání. 

IV. Hodnoty 

V této části jde o to, jak je budoucím učitelům zprostředkováno, jaké hodnoty mají 

ve své jazykové výuce podporovat. 

Jednotlivé části se navzájem ovlivňují a dávají obsáhlý návod pro přípravné a další 

vzdělávání učitelů jazyků v 21. století. 

Evropský profil prvotního a dalšího vzdělávání, přestože se jedná o dobrovolný 

rámec, by měl patřit do studovny každé vzdělávací instituce a každého pedagoga. 
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5. Odborná jazyková příprava na vysokých školách 
nefilologického zaměření 

5. 1. Hodnocení kvality odborné jazykové přípravy 

Politická rozhodnutí i doporučení učiněná Evropskou komisí v oblasti jazykového 

vzdělávání se odráží v kurikulech jazykové výuky vzdělávacích institucí Evropské 

unie, tedy i v kurikulech vysokých škol. Komise evropských společenství vyzvala 

v Nové rámcové strategii pro mnohojazyčnost vysoké školy k přehodnocení 

programů odborné přípravy, aby tak zajistily, že studenty pro jazyková povolání 

vybaví správnými znalostmi pro rychle se měnící pracovní podmínky. 

Dle Sorbonnské deklarace z roku 1998 jsou studenti v graduovaném cyklu vedeni 

k tomu, aby absolvovali alespoň jeden semestr studia v zahraničí. Pro toto 

zahraniční studium musí být student rovněž řádně připraven, především co se týče 

znalostí odborného jazyka příslušného studijního oboru. 

Akční plán výuky cizích jazyků pro období 2005-2008 předpokládá zvýšení 

rozpočtu vysokých škol o účelové prostředky určené katedrám cizích jazyků na 

posílení odborného jazyka. Vedení vysokých škol však bohužel stále nahlíží na 

odborné jazykové vzdělávání jako na osobní záležitost každého studenta. Díky 

tomuto názoru i z důvodů ekonomických je mnohdy omezována výuka odborného 

cizího jazyka a zejména pak realizace výuky jazyků tzv. méně užívaných. 

Pracovní komise pro studium jazyků na vysokých školách v České republice 

Rady vysokých škol provedla v roce 1999 průzkum stavu jazykové přípravy 

posluchačů na nefilologických fakultách vysokých škol (HLAVIČKOVÁ, V. 

Zpráva o stavu jazykové výuky na vysokých školách, 1999). Analýza byla 

zpracována na základě dotazníků, které obdrželi rektoři a děkani vysokých škol a 

fakult nefilologického zaměření, dále vedoucí jazykových kateder na těchto 

fakultách a zástupci studentů v senátech fakult a v senátu příslušné vysoké školy. 

Průzkum zjistil značné rozdíly v pojetí, koncepci, obsahu a organizaci jazykové 

přípravy na různých typech VS. 
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Z šetření vyplývá, že důležitost znalosti cizích jazyků deklarují zástupci všech typů 

škol a většina z nich považuje jazykovou kompetenci za součást profilu absolventa 

vysoké školy, zároveň však bylo zjištěno, že jazyková vybavenost absolventů 

vysokých škol je značně neuspokojivá. 

Kritika se týkala malé časové dotace pro studium jazyků. Na téměř polovině 

vysokých škol byl nabízen pouze jeden cizí jazyk a na několika fakultách nebyl cizí 

jazyk do studijního programu zařazen vůbec. Pokud bylo možné studium dvou 

cizích jazyků, byla výuka druhého jazyka zpravidla pouze na elementární úrovni. 

Rozsah jazykové výuky není postačující ani z hlediska hodinové dotace, která je 

velmi nízká a neumožňuje intenzívní studium cizího jazyka. 

Jazyková příprava je na většině fakult řazena do nejnižších ročníků studia, resp. 

pouze do bakalářského studia, a není proto v souladu s postupným získáváním 

odborných znalostí studovaného oboru. Zařazování jazykové výuky mezi předměty 

"společného základu" a do nejnižších ročníků studia ovlivňuje i obsahovou náplň 

jazykové přípravy, která se nutně orientuje na jazyk obecně nebo obecně odborný. 

Pouze na některých fakultách, resp. oborech, kde je jazyková příprava součástí také 

studijního programu inženýrského/magisterského stupně, je výuka cizích jazyků 

obvykle orientována i na příslušný obor. Posluchači pak skládají z cizího jazyka 

ještě druhou, odborně zaměřenou zkoušku. 

V rámci inženýrského/magisterského stupně není na většině fakult jazyková výuka 

povinná a nepředpokládá se ani žádná forma kontroly jazykových znalostí. Rovněž 

v rámci doktorského studia není na některých fakultách nejen jazyková příprava, ale 

ani zkouška z jednoho nebo více jazyků, která by ověřovala výstupní jazykovou 

kompetenci v rámci příslušného oboru doktorského studia. 

Učitelé jazykových kateder nemají na většině fakult srovnatelné pracovní, odborné, 

prostorové ani finanční podmínky s učiteli kateder oborových. Vyšší pedagogické 

úvazky a velký počet posluchačů v jazykových kursech ovlivňuje často nepříznivě 

kvalitu výuky. Rovněž možnosti kvalifikačního růstu, vědecké a odborné práce, a 

tím i příležitosti k publikační činnosti jsou pro učitele jazykových kateder, působící 

na nefilologických fakultách, značně omezeny. 
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K. teto analýze byl současně zpracován návrh doporučení ke zlepšení daného stavu: 

- Vysokoškolské vzdělání je nejvyšším stupněm vzdělání u nás, a mělo by 

tomu tak být i po stránce jazykové vybavenosti absolventů VŠ. Znalost dvou 

cizích jazyků by proto měla být samozřejmou součástí vysokoškolské 

kvalifikace v rámci kteréhokoliv oboru a odborná jazyková příprava by měla 

být těžištěm jazykové výuky na vysokých školách nefilologického zaměření. 

Výuka cizích jazyků proto musí být zaměřena na příslušný obor studia, 

nikoliv pouze na osvojení jazyka obecného. 

- Odborná jazyková příprava by měla probíhat postupně a v souladu s 

osvojováním odborných znalostí ve studovaném oboru. 

- Cílem odborné jazykové přípravy by mělo být dosažení jazykové 

kompetence ve dvou cizích jazycích, a to v rámci příslušného oboru ve všech 

čtyřech komunikativních dovednostech. 

- Zajištění kvalitní odborné jazykové přípravy nutně předpokládá úzkou 

spolupráci jazykových kateder s oborovými katedrami v oblasti terminologie 

i odborného stylu, a to při přípravě odborných terminologických slovníčků, 

při výběru vhodných učebních textů i při tvorbě učebnic odborného jazyka. 

- Pro dosažení těchto cílů by bylo třeba podstatně zintenzívnit výuku cizích 

jazyků, zvýšit nároky i počet výukových hodin a omezit počet studentů 

v jazykových kursech na 15-18. 

- V rámci inženýrského/magisterského stupně by posluchač měl složit 

zkoušku ze dvou cizích jazyků, zaměřenou na jazykovou kompetenci v 

rámci studovaného oboru. 

- Doktorské studium by mělo být ukončeno odbornou jazykovou zkouškou ze 

dvou cizích jazyků na úrovni odpovídající tomuto stupni studia. 
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Učitelé jazykových kateder by měli mít dostatečné pracovní, časové, 

prostorové podmínky, aby mohli posluchačům poskytovat co nejkvalitnější 

odbornou jazykovou pomoc nejen v rámci skupinové výuky, ale i v přípravě 

individuální. Současně by měli mít příležitosti dalšího odborného i 

kvalifikačního růstu v rámci svého pracoviště, eventuálně v rámci 

podobných nefilologicky orientovaných fakult. 

Přes velký časový odstup od provedeného šetření přetrvávají i v současné době spíše 

záporné výsledky v hodnocení kvality odborné jazykové přípravy na vysokých 

školách nefilologického zaměření. Toto potvrzují výzkumy zaměřené na absolventy 

či spokojenost zaměstnavatelů s absolventy. Jsou k dispozici studie jak na celostátní 

úrovni (např. Horáčková et al., 2000), tak ankety, které provádějí samy vysoké 

školy, např. VŠCHT Praha, ČVUT v Praze, VUT v Brně atd. Znalosti jazyků jsou 

v těchto anketách uvedeny mezi dalšími dvěma oblastmi (praktické zkušenosti, 

sociokulturní dovednosti), které je třeba zlepšit. 

Kriticky ke stavu jazykové výuky a s tím související nedostatečné internacionalizací 

studia se vyjadřuje kolektiv autorů Bílé knihy terciárního vzdělávání, dokumentu 

MŠMT, který byl v květnu 2008 předložen odborné veřejnosti k diskusi. Kritika se 

týká i předkládání průkazných dat o kvalitě vzdělávací činnosti. Tyto informace by 

podle autorů dokumentu měly být založeny kromě vstupů (počty akademických 

pracovníků, vybavení laboratoří atd.) a výstupů (počty publikací, počty absolventů 

atd.) také na tom, do jaké míry jednotlivé vzdělávací instituce přispívají k rozvoji 

potřebných a užitečných znalostí a dovedností studentů. 

Kvalitu jazykové výuky v komplexním pohledu jako jednoho z ukazatelů kvality 

hodnocení vysokých škol se zjišťoval rovněž projekt Národní šetření studentů 

(Národní šetření studentů, ASCA, 2007). Tento projekt je součástí rozvojového 

projektu Akademického centra studentských aktivit (ACSA) „Národní 

dotazníkové šetření a systematizace procesu studentského hodnocení kvality v 

ČR". Jedná se o první, šetření celostátního rozsahu v oblasti studentského 

hodnocení kvality vysokých škol v České republice. 
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Národní dotazníkové šetření studentů, zkráceně také NAŠEST či NA6, je vlastně 

studentským hodnocením kvality vybraných oblastí na všech veřejných, státních a 

některých soukromých vysokých školách v České republice. 

Cílem šetření bylo získat studentský pohled na základní oblasti, které ovlivňují 

podmínky studia na českých vysokých školách, a zahájit tak dlouhodobý proces 

sledování vývoje a změn v těchto oblastech. To má umožnit ověřování účinnosti 

opatření přijatých na základě zjištění předchozích výsledků tohoto šetření. Takto 

získaná data budou také užitečná pro práci studentských reprezentantů při jednáních 

s vedením fakult a univerzit, protože budou pocházet z reprezentativního vzorku 

studentů a poskytnou srovnatelné údaje napříč vysokými školami. 

Dotazníkového šetření, které probíhalo za podpory Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky se zúčastnilo 14 212 studentů a studentek českých 

vysokých škol. Z toho bylo 57 % dívek a 43 % chlapců. Nejčetněji byli ve věkovém 

rozmezí 21 až 23 let, studovali ve druhém (44 %) a třetím (28 %) ročníku a v drtivé 

většině na veřejné vysoké škole (96 %). Zastoupeno bylo 123 fakult veřejných 

vysokých škol, 4 státní a 5 soukromých pracovišť. 

U výroku „Jsem spokojen s výukou cizích jazyků'7otázka č. 5 souhrnného šetření 

(Graf č. 5) jsou velmi nízké hodnoty, a to u všech variant nezávisle proměnných. 

Souhrnné výsledky lze vyčíst z grafů č. 6 a 7. 

Zdá se, že výuka cizích jazyků není na vysokých školách dostatečně zabezpečena. 

Nejméně spokojené jsou dívky, starší studující a studenti veřejných vysokých škol. 

Vzhledem k tomu, že se v šetření jednalo o komplexní pohled na výuku v terciární 

sféře, nebyla kvalita jazykové výuky zjišťována v detailech, přesto jsou výsledky 

této analýzy výzvou pro pedagogické pracovníky a odborníky zabývající se 

odbornou jazykovou přípravou na vysokých školách ke zlepšení současného stavu. 

99 



Graf č. 6 Národní šetření studentů. Spokojenost s výukou cizích jazyků podle oborů. 

Graf !') Zajímavé celkové výsledky v závislosti na oboru fakulty - odpovědna otázku: 
Jsem spokojen (a) s výukou cizích jazyku 

Zajímavé výsledky IV - Jsem spokojen(a) s výukou 
cizích jazyků 
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P e d a g o g i c k á , t ě l e s n á v ý c h o v a a s p o r t 

E k o n o m i c k á 

F i l o s o f i c k á , t e o l o g i c k á a s o c i á l n í 

L é k a ř s k á 

P r á v n i c k á 

T e c h n i c k á 

P ř í r o d o v ě d e c k á 

U m ě l e c k á 

C h e m i c k o - t e c h n o l o g i c k á , m a t e m a t i c k o - f y z i k á l n í a 
j a d e r n á f y z i k a 

2,43 

if 2.86 

• I 2.97 

3.16 

I 2.65 

M l 3,io 

Í) 2,86 

• f 3.05 

H 3.37 

3,00 

Pozn.: Obecně platí, č ím vyšší f í s lo , t í m lepší výs ledek (škála 1 - 6 ) . 

Zdroj: Zdroj:http://www.acsa.vutbr.cz/nasest/index.php?horiz=4&vert=484 

Zdá se, že výuka cizích jazyků není na vysokých školách dostatečně zabezpečena. 

Nejméně spokojené jsou dívky, starší studující a studenti veřejných vysokých škol. 

Vzhledem k tomu, že se v šetření jednalo o komplexní pohled na výuku v terciární 

sféře, nebyla kvalita jazykové výuky zjišťována v detailech, přesto jsou výsledky 

této analýzy výzvou pro pedagogické pracovníky a odborníky zabývající se 

odbornou jazykovou přípravou na vysokých školách ke zlepšení současného stavu. 
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Tab. 2. Souhrnné výsledky národního šetření studentů - osobní dotazování 

A dob» Rm<W • | web celková vyvMfty «1 J i m i } (xtl) 
í«to Úx»vy Jetmwrt [Mimnt Watroje Okna NfeovM* '.oas 

ft"»"» . »«• ij ; ')II»'íiV a « I»» !• <s |;ny|; «•*•*.•J|_moj 

Výs ledky všech z a p o j e n ý c h v y s o k ý c h š k o l - o s o b n í / p a p í r o v é d o t a z o v á n í 
NA íu jon I ŮE-rňr.M! OTirMCNrÚ AC5A 

ritům*) 4 • >»' 
Zdroj: http://www.acsa. vutbr.cz/nasest/index.php?horiz=4&vert=491 

Tab. 3. Souhrnné výsledky národního šetření studentů - elektronické dotazování. 
I'l *<*<>»>• IW« - (web.ceUov« vytlMfty riefctronlcb alfxff] 

Soirar l*x«»y ldírami Ooíuveol Nártoje Obu nipovédó 

Huuhu.pl <<* ^ mim*1.! Vrt»* * h »|j (=) •(!)•' L3* * , tí H i p o A t i - ! Yfífc' 
'GEQ 

na 113 
S t í < n i . s x A (5A 

Výs ledky všech z a p o j e n ý c h v y s o k ý c h ško l - e l e k t r o n i c k é d o t a z o v á n í 

„jffclUtjJ cl 41 jíLJZJLl^ oJZ 
01 0 U M 

101 

http://www.acsa


Zdroj: littp://www.acsa.viitbr.cz/nasest/index.php?horiz=4&vert:=491 

5.2. Rámcové kurikulum výuky odborného německého jazyka na 

vysokých školách 

Rámcové kurikulum odborné jazykové přípravy (OJP) v německém jazyce bylo 

zpracováno skupinou vysokoškolských pedagogů České a Slovenské republiky, 

Polska, Německé spolkové republiky, Francie a Itálie v rámci projektu „Odborná 

jazyková příprava na vysokých školách Francie, Polska, Slovenské republiky a 

České republiky". Za Českou a Slovenskou republiku se projektu zúčastnilo 

patnáct vysokých škol. Celý projekt se uskutečnil za podpory Goethova Institutu a 

Nadace Roberta Bosche v letech 1996-2000. 

Cílem autorského kolektivu bylo zformulovat závěry společných úvah a diskusí a 

předložit je jakožto souhrn podnětů a argumentů při prosazování motivující, 

komunikativní, interkulturní a na potřeby studenta orientované výuky německého 

jazyka na českých a slovenských vysokých školách. Projektu se zúčastnila i katedra 

cizích jazyků Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci (HF TUL). 

Rámcové kurikulum bylo v modelové podobě testováno na řadě českých a 

slovenských vysokých škol (včetně HF TUL). Výsledky evaluace byly vyhodnoceny 

a zapracovány do konečné verze Rámcového kurikula. 

Cílem kurikula je nová koncepce výukových programů a učebních procesů, která by 

umožnila dosažení pokud možno srovnatelných znalostí jazyka. Výuka německého 

jazyka v předmětu OJP musí být specifická a musí odpovídat požadavkům různých 

studijních programů dané vysoké školy. Kurikulum je rovněž příspěvkem ke 

sjednocení hodnotících kritérií jazykových znalostí. 

Na rozdíl od všeobecně zaměřené výuky němčiny na střední škole si má absolvent 

kurzů VŠ v předmětu OJP osvojit schopnost obsahově i stylisticky diferencované, 

odborně i profesně orientované komunikace. Zprostředkované znalosti v oblasti 

metodiky výuky cizího jazyka a získané učební návyky studenti využijí při 

samostatném studiu i v rámci celoživotního vzdělávání. Kurikulum předpokládá 

in? 
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zakončení výuky závěrečnou zkouškou, jejíž požadavky jsou srovnatelné 

s mezinárodně uznávanou zkouškou Zentrale Mittelstufenprůng (ZMP). Kromě toho 

student při této zkoušce prokazuje, že si osvojil cílové kompetence OJP (např. 

schopnost komunikovat specifickými odbornými jazykovými prostředky a používat 

zásadní komunikační techniky vedení rozhovoru, moderování a prezentací 

výsledků). 

Rámcové kurikulum je třeba chápat jako základní podkladový materiál pro 

plánování a realizaci výuky němčiny v předmětu OJP v souladu spotřebami, 

příslušné vysoké školy a s ohledem na místní podmínky. 

Zahájení odborně orientované výuky německého jazyka se doporučuje ve 2. 

semestru studia, poté co si studenti osvojí základy odborné problematiky. 

Pro dosažení cílů stanovených kurikulem je optimálních minimálně 60 vyučovacích 

hodin, tzn. 120 vyučovacích jednotek po 45 minutách. Nejvhodnější model obsahuje 

3-4 vyučovací jednotky týdně. 

Na projekt Rámcového kurikula přímo navazoval projekt Studienbegleitendes 

Materiál/ Studijní materiál pro odbornou jazykovou přípravu (2000-2004). 

Výstupem tohoto projektu je učebnice „Mit Deutsch in Europa studieren -

arbeiten - leben". Na učebnici pracoval kolektiv 25 pedagogů z Francie, Polska, 

České republiky a Slovenské republiky. Za vysoké školy z České republiky měla 

opět zastoupení Hospodářská fakulta TUL. Učebnice je sbírkou aktuálních textů a 

cvičení s vysokoškolsky zaměřenými obsahy. Tématické celky - Vysoké školy a 

univerzity, Integrační proces Evropa, Perspektivy a technologie budoucnosti a 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky byly navrženy a do knihy zařazeny 

na základě zkušeností z jazykové výuky v terciární sféře. Učebnice byla vydána 

v nakladatelství Fraus v roce 2004. Ačkoli má podobu běžné učebnice, jedná se o 

učební oporu typu „pořadače", témata, texty a cvičení je tedy možné operativně 

aktualizovat. 
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5.3. Inovativní směry a postavení odborné jazykové výuky ve 

studijních plánech vybraných vysokých škol v České republice a 

ve Spolkové republice Německo 

Jazyková pracoviště vysokých škol v České republice se aktivně zapojují do 

reformního procesu. Jejich inovativní přístup je zaměřen především na 

modularizaci, elektronizaci a certifikaci jazykové výuky. 

Tento trend je možné vysledovat ze zaměření konferencí jazykových kateder, 

výročních zpráv vysokých škol a různých studií jazykových institucí. Jaká je 

situace v těchto třcch jmenovaných kategoriích by bylo téma podrobnějšího 

výzkumu. Disertační práce se omezí pouze na čtyři příklady z České republiky a 

čtyři příklady ze Spolkové republiky Německo. 

Pro komparaci inovativních směrů v odborné jazykové přípravě byla prostudována 

řada podkladových materiálů (výroční zprávy příslušných vysokých škol, projektové 

zprávy, studijní plány, sylaby předmětů, publikované zprávy jazykových kateder). 

Jako základní analytický nástroj byly vybrány významové kategorie - modularizace 

jazykové výuky, využití multimédií v cizojazyčné výuce, certifikace jazykových 

dovedností. Dostupné údaje byly rozebrány pomocí otevřeného kódování a následné 

systematické kategorizace. 

U kategorie modularizace bylo sledováno, zda byly vytvořeny skutečně přenositelné 

moduly a nebo zda jen nebyla formálně výuka rozdělena do celků, které nesou 

název modul. U kategorie inovace výuky bylo sledováno, zda je podpořena 

individuální forma studia využitím multimédií. Kategorie certifikace bylo 

zjišťováno, zda jsou požadované jazykové dovedností z obecného nebo odborného 

jazyka a jaká úroveň jazykových kompetencí podle SERR je požadována v 

bakalářském a magisterském studium. Kromě toho bylo sledováno, zda jsou 

nabízeny v rámci výuky doprovodné jazykové aktivity - zahraniční pobyty, praxe, 

exkurze, za které je rovněž možné získat kredity a projekty jazykového pracoviště 

směřující k elektronické podpoře výuky a procesu učení se cizím jazykům. 

Výsledky jsou pojednány v kap. 5.3.1 . 
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Srovnávány byly vždy čtyři vysoké školy a podmínky výběru institucí ovlivňovaly 
následující parametry: 

- jazykové pracoviště vzdělává studenty ekonomických oborů, 

- u českých vysokých škol je jazyk německý mezi vyučovanými cizími 

jazyky, u německých vysokých škol je prvním cizím jazykem jazyk 

anglický, 

- dostupnost informací o modularizaci jazykové výuky, využívání 

elektronických opor, závěrečných zkouškách, 

- instituce, které jsou buď partnerskou vysokou školou Technické 

univerzity v Liberci, nebo mají podobné geografické podmínky svého 

působiště, to znamená, že se nalézají v některém z euroregionů. 

Dalším ovlivňujícím faktorem bylo to, že vybraná vysoká škola j e buď 

partnerskou vysokou školou Technické univerzity v Liberci, nebo pracoviště 

zajišťující jazykovou úzce spolupracuje s katedrou cizích jazyků HF TUL 

(společné projekty, kulturní akce aj.). 

Porovnávána byla jazyková výuka na českých vysokých školách: 

- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta sociálně ekonomická (FSE 

UJEP) 

- Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta (HF TUL) 

- Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta 

(EkF VŠB-TUO) 

- Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická (FEK ZUČ) 

Na německých vysokých školách byla do analýzy zahrnuta jazyková centra těchto 

vysokých škol: 

- Europau- Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 

- Hochschule Zittau/Görlitz 

- Technische Universität Dresden 

- Technische Universität Chemnitz 

Pracoviště jsou řazena v abecedním pořadí, dle názvu vysoké školy. Dále je 

uvedena internetová stránka, kde lze nalézt informace k pracovišti, následuje 
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stručná anotace cílů odborné jazykové přípravy (pokud byly definovány) a poté 

komparativní analýza požadavků na jazykové dovednosti absolventa vysoké 

školy. Přehled provedených změn je uveden ve srovnávací tabulce. 

Jazyková pracoviště vybraných vysokých škol v České republice 

• Příklad č. 1. 

Univerzita Jana Evangelisty Půrky ně, Fakulta sociálně 

ekonomická (FSE UJEP), katedra cizích jazyků 

URL: http://fsel. uicp.cz/indcx.asp? KatezorieID=77&RazeniID=l8 

Fakulta sociálně ekonomická vyžaduje od svých studentů zkoušky ze dvou jazyků 

Jazykovou výuku nabízí katedra cizích jazyků FSE, a to jazyk anglický, 

francouzský, italský, německý, ruský a španělský jsou nabízeny ve všech studijních 

programech fakulty. Odborný jazyk je zprostředkováván pouze jako jazyk jedna 

(jazyk německý a anglický). 

V kurzech prvního cizího jazyka jsou studentům ve 3 semestrech zprostředkovány 

znalosti odborné slovní zásoby, gramatických struktur a dovednosti komunikativní 

kompetence ve studovaném oboru. Jazykové dovednosti jsou požadovány na úrovni 

C 1 SERR. 

Kurzy druhého cizího jazyka (anglický, francouzský, italský, německý, ruský a 

španělský) opakují a upevňují gramatické a syntaktické jevy a procvičují obecná 

komunikační témata. Úroveň jazykových dovedností by měla dosahovat stupně B 2 

Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky. 

Katedra dále nabízí řadu volitelných kurzů (gramatika, konverzace, praktika, 

komunikace v managementu, obchodní korespondence aj.) ve výše jmenovaných 

jazycích. Kurzy jsou určeny pro zájemce o hlubší studium vybraného jazyka. 

Ve speciálně projektovaných kurzech připravují členové katedry studenty ke složení 

mezinárodních certifikátů z německého odborného jazyka - Deutsch fůr den Beruf 
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a k dalším zkouškám z obecného německého jazyka - Zertifikat Deutsch, Start 

Deutsch 2. Z anglického jazyka jsou studenti připravovány k mezinárodním 

certifikátům Cambridge Exams, TOEFL a City & Guilds. Ve spolupráci s 

příslušnými organizacemi, British Council a Goethe Institut. Tyto zkoušky také 

katedra zajišťuje. Od roku 2005 je katedra akreditovaným centrem pro pořádání 

všech úrovní zkoušek City & Guilds. 

Katedra dále organizuje dlouhodobé i krátkodobé přípravné kurzy v rámci 

celoživotního vzdělávání, poskytuje odborné překlady pro jiné části fakulty i jiné 

organizace a zabývá se výzkumem v oblasti metodiky a didaktiky výuky cizích 

jazyků na vysoké škole. 

Kromě jazykové výuky mají studenti možnost přímého studia v cizím jazyce, neboť 

dva studijní programy byly akreditovány pro výuku v angličtině. 

K dispozici nebyly informace o projektech elektronické formy výuky ani o 

doprovodných aktivitách cizojazyčné výuky. 

• Příklad č. 2 

Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta (HF TUL) 

URL: http://www.hf.tul.ez/index.php?pglD=74 

V programech Hospodářské fakulty je v bakalářském studiu povinná zkouška ze 

dvou odborných jazyků, z Jazyka I (angličtiny nebo němčiny) na úrovni B2 a Jazyka 

II na úrovni B1 SERR (angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny, ruštiny, 

španělštiny). V magisterském studiu si mohou studenti zvolit jazyk z povinně 

volitelných předmětů. Mohou pokračovat v Jazyce I k úrovni C l , nebo v Jazyce II 

k úrovni B2. Mohou rovněž studovat další jazyk a ten zakončit zkouškou na úrovni 

B l . Od roku 2005 mají nabídku nepovinně volitelných předmětů rozšířenu o 

přípravu k mezinárodním certifikátům ZD1B nebo PWD. Úspěšně složená zkouška 

ZD1B nahrazuje zkoušku Jazyka I v bakalářském studiu a totéž zkouška PWD 

v magisterském studiu. 
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Kromě jazykové výuky se studenti setkávají s angličtinou v přednáškách předmětu 

Mikroekonomie III. Studenti studijních programů Ekonomika a management a 

Systémové inženýrství a informatika mají možnost absolvovat 3. ročník 

bakalářského studia ve Velké Británii. 

Vlastní jazykovou výuku nabízí katedra cizích jazyků, která je z hlediska 

organizační struktury součástí Hospodářské fakulty, ale zajišťuje jazykovou výuku i 

pro ostatní fakulty TUL. 

Jazyk I (anglický, německý jazyk) je vyučován šest semestrů, přičemž v 1. semestru 

probíhá výuka na obecné úrovni, odborná tématika je probírána až od 2. semestru. 

Výstupem je zkouška na úrovni B2 SERR. 

Jazyk II (anglický, francouzský, italský, německý, ruský a španělský jazyk) je 

vyučován rovněž šest semestrů, přičemž první dva semestry jsou na obecné 

jazykové úrovni, odborná témata jsou probírána od 3. semestru. Předmět je 

zakončen zkouškou na úrovni B1 SERR. 

Další cizí jazyk je nabízen ve všech zmíněných jazycích (kromě angličtiny a 

němčiny) a lze ho studovat od základů. 

Pro jazyk anglický a německý jsou k dispozici elektronické studijní opory, které 

umožňují individuální jazykovou přípravu. Do studijních plánů nejsou zahrnuty 

doprovodné jazykové aktivity. 

V období let 2002-2008 byly sekcí německého jazyka realizovány následující 

projekty: 

Nove učební plány německého odborného jazyka na HF TUL a tradiční 

průmyslová odvětví Euroregionu Nisa (FRVŠ, 2002). Cílem projektu byla 

inovace obsahů a metod jazykové výuky podle nového Rámcového kurikula 

odborné jazykové přípravy v německém jazyce pro studenty vysokých škol. 

Testy a cvičení ve výuce německého jazyka na internetu (FRVŠ, 2003). 
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Jazyková příprava v ekonomické oblasti se za měřením na Evropskou unii 

(Rozvojový projekt TUL, 1997-2004). Projekt sledoval uplatňování reforem 

Evropské unie v jazykovém vyučování na konkrétních studijních plánech výuky 

německého j azyka. 

Příprava studentů na mezinárodně certifikované zkoušky z hospodářské 

němčiny (FRVŠ 2005). 

Rozvoj multimediální výuky pro strukturované studijní programy 

(Rozvojový projekt TUL, 2004-2007). 

KCI1 HF TUL se podílela na tomto projektu částí Elektronické studijní opory 

pro výuku německého jazyka. 

Rozvoj jazykových kompetencí v němčině pomocí elektronických médií 

(FRVŠ, 2006). 

Poslechová cvičení online (FRVŠ 2007). 

Multimediální kurz pro učitele jazyku (FRVŠ, 2007 

Elektronická média ve výuce a e-learning v profesním vzdělávání (ESF, 2006-

2008). V rámci dalšího profesního vzdělávání učitelů byl vytvořen kurz 

Elektronická média ve výuce (EMV) - který zprostředkovává nové metodické 

postupy ve výuce, především u kombinované formy studia a přispívá k rozvoji e-

learningové formy učení. 

Sekce německého jazyka na HF TUL dále participovala na projektech jiných 

institucí: 

Rámcové kurikulum odborné jazykové přípravy v německém jazyce pro 

studenty vysokých škol (Goethe-Institut Munchen, Praha, Bratislava, Kraków, 

Nancy a Nadace Bosch Stiftung), podrobně je projekt pojednán v kapitole 5. 

Odborná jazyková příprava. 
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Studienbcgleitendes Materiál/ Studijní materiál pro odbornou jazykovou přípravu 

(2000-2004) navazoval na projekt Rámcového kurikula. Výstupem tohoto projektu 

je učebnice „Mit Deutsch in Europa studieren - arbeiten - leben", která vznikla 

ve spolupráci 25 pedagogů z Francie, Polska, České republiky a Slovenské 

republiky.. 

Linguaporta (ESF 2004-2006). Cílem projektu bylo vybudovat jazykový portál 

Euroregionu Nisa. Projektu se zúčastnily tři země, SRN, Polsko a Česká republika. 

Detaily k inovacím vc výuce německého jazyka jsou pojednány v kap. 6. 

si 

• Příklad č. 3 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 

Ekonomická fakulta (EkF VSB-TUO), katedra jazyků 

URL: http://m\'wl.vsb.cz/cz/fakuIty/celosk/index.php 

Od studentů Ekonomické fakulty je vyžadována zkouška ze dvou jazyků. Studenti 

vybírají mezi angličtinou, němčinou, francouzštinou, ruštinou nebo španělštinou. 

U předmětu Cizí jazyk 1 probíhá výuka v 1. ročníku na pokročilé úrovni a je 

dvousemestrální v rozsahu 0-3. Výuka je zakončena zkouškou v letním semestru. 

U předmětu Cizí jazyk 2 probíhá výuka v 2. ročníku na začátečnické úrovni, nebo 

minimálně po dvou letech studia na pokročilejší úrovni. Výuka je dvousemestrální 

v rozsahu 0 -3 a končí opět zkouškou. 

U oboru Eurospráva musí být jeden z jazyků jazyk anglický. 

Fakulta nabízí studium v cizích jazycích v šesti oborech a má s Univerzitou 

Huddersfíeld/Velká Británie a Univerzitou Calabria/Itálie smlouvy o vydávání 

dvojího nebo společného diplomu. 

Výuku zajišťuje univerzitní ústav - katedra jazyků. Z anotace předmětů nevyplývá 

jaké úrovně SERR musí student dosáhnout. 
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Mimo výuku je nabízeno složení mezinárodních zkoušek TOEFL na akademické 

úrovni. 

Katedra dále nabízí výběrové konverzační kurzy a možnost procvičování jazyka 

v počítačové učebně. 

Informace k projektovým záměrům katedry nebyly k dispozici. 

• Příklade. 4 

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta Ekonomiky (FEK ZUČ), 

katedra jazyků 

URL: hllp://\n\'w.fěk.zcu.cz/divize.php?shortcuídiv-=KJA 

Na katedře jazyků FEK se v současné době nabízí výuka pěti jazyků - angličtiny, 

francouzštiny, němčiny, španělštiny a ruštiny. Studenti FEK mají povinnost studovat 

dva cizí jazyky a možnost studovat také třetí jazyk. Zahraničním studentům je 

nabízena čeština pro cizince. 

Studenti bakalářského studia na Fakultě Ekonomiky si povinně volí dva jazyky. 

Tyto jazyky musí během studia vystudovat v tomto rozsahu: v bakalářském studiu 

první jazyk na úrovni hospodářského jazyka pro pokročilé tzv. úroveň 8, druhý 

jazyk na úrovni hospodářského jazyka pro středně pokročilé, tzv. úroveň 6. V 

magisterském studiu musí studenti dosáhnout u zvolených jazyků úrovně 

hospodářského jazyka pro pokročilé, a u prvního jazyka musí navíc absolvovat 

jeden nadstavbový seminář. V popisu předmětu není uvedeno, co je úroveň 6, resp. 

8 a kolik kreditů této úrovni odpovídá. 

Jazykovou výuku zajišťuje katedra jazyků FEK, která nabízí výuku pěti jazyků -

angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny a ruštiny. Studenti FEK mají 

možnost studovat také třetí jazyk. Zahraničním studentům je nabízena čeština pro 

cizince. 
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Pro potřeby jazykové výuky byla v roce 2007 vybudována multimediální učebna a 

vytvořeny elektronické výukové podpory. 

ZCU nabízí studentům absolvování odborné praxe v Bruselu. 

Informace k projektovým záměrům katedry nebyly k dispozici. 

Jazyková pracoviště vybraných vysokých škol v SRN 

• Příklad č. 1 

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Sprachenzentrum 

URL: http://www.sz.cuv-lrankfurt-o.de/de/index.html 

Vzhledem k tomu, že se univerzita nachází na německo-polské hranici a 

v rozděleném německo-polském městě - Frankfurtu/Odrou - j e jazykové vzdělávání 

nedílnou součástí studia. Studium ekonomických programů je strukturováno, 

bakalářská část je navíc dělena na orientační a kvalifikační. V první části 

bakalářského studia musí každý student prokázat dokladem univerzitního 

jazykového centra jazykové znalosti na úrovni UNIcert II (B2 SERR). 

Výuku zajišťuje jazykového centrum s celouniverzitním působením a výuku vedou 

zpravidla rodilí mluvčí. Velký důraz klade jazyková výuka na získání nejen 

jazykových, ale i interkulturních kompetencí a zprostředkování forem akademické 

komunikace. Centrum nabízí výuku německého, anglického, finského, 

francouzského, polského, ruského švédského a španělského jazyka a latinu pro 

právníky a kulturology. Absolventi získávají jazykový certifikát pro obory právo, 

hospodářství a kulturologie. Jazykové centrum vlastní licenci certifikačního systému 

UNIcert, který se řídí měřítky SERR. 

Výuka se dělí na obecný jazyk, který má čtyři stupně/moduly po 4 hodinách týdně a 

odborný jazyk, který má dva stupně/moduly, je studován od 2. semestru a nabízeny 
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jsou rovněž 4 hodiny týdně. Je zakončen odbornou zkouškou UNIcert s oborovým 

rozlišením. 

Studenti jsou pomocí vstupního testu zařazeni do příslušného stupně výuky. 

Zahraniční studenti zařazení do kurzů němčiny musí prokázat dostatečné znalosti 

jazyka zkouškou Deutsche Sprachprufung tur den Hochschulzugang (DSH). 

Studenti, kteří se zapisují do výuky vedené v anglickém jazyce, dokládají stejným 

způsobem znalosti angličtiny. 

Jazyková výuka připravuje studenty ke studiu v zahraničí a na povolání 

v mezinárodním kontextu. V koncepci kurzů se odráží mezipředmětové zaměření, to 

znamená, že i studenti kulturologie se musí zabývat sociálními a hospodářskými 

podmínkami země cílového jazyka a studenti práv, případně ekonomie se seznamují 

s kulturními specifiky jazykové oblasti. Dalším těžištěm odborné jazykové přípravy 

je zprostředkování forem akademické komunikace. 

Výuku vedou zpravidla rodilí mluvčí. Přicházejí mimo jiné z Chile, Německa, 

Finska, Francie, Velké Británie, Polska, Ruska, Švédska, Španělska a USA. 

Autonomní učení je podporováno prostřednictvím nových informačních technologií. 

Studentům je k dispozici multimediální samostusdijní centrum vybavené 

multimediálními databankami, interaktivními počítačovými programy, videi, ale též 

tradičními médii, jako jsou knihy a audiokazety. Je zde k dispozici i internet a 

online-kurzy. 

Jazyk je zprostředkováván i formou exkurzí, zahraničních pobytů a doplňkových 

aktivit jako jsou divadelní workshopy, filmové večery apod. 

Jazykové centrum úzce spolupracuje s privátním subjektem viadrina sprachen 

GmbH. Ten nabízí kurzy pro začátečníky ve všech jazycích. V těchto stupních 

výuky musí studenti, pokud o tuto výuku mají zájem, hradit účastnický poplatek. 

Kromě toho organizuje viadrina sprachen Gmbh letní jazykové kurzy a přípravné 

kurzy němčiny pro hostující studenty ze zahraničí a pro uchazeče o studium. 
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Mimo přímou jazykovou výuku se uplatňují další formy nabývání jazykových 

dovedností účastí na exkurzích, zahraničních pobytech, studentům jsou nabízeny 

další kulturní akce, jako jsou filmové večery apod. 

Do působnosti jazykového centra patří činnost na jazykových projektech., jako 

např.: 

Didaktika polského jazyka. Tento projekt zpracovává koncept dalšího vzdělávání 

učitelů polštiny jako cizího jazyka. Přitom je zohledněn vývoj didaktiky cizích 

jazyků v oblasti cizojazyčné didaktiky, především základního školství, projekt se 

však rovněž věnuje vzdělávání dospělých. 

Potřeba cizího jazyka v anglických studijních programech. V popředí tohoto 

projektu stojí analýza potřeby cizího jazyka u studijních programů vedených 

v anglickém jazyce v neanglicky hovořících zemích. V Polsku i v Německu dochází 

k zařazování anglických studijních programů do studijní nabídky. Pomocí dotazníků 

a na příkladu případové studie budou zjišťovány problémy této výuky. Výsledky 

budou zapracovány do nových konceptů odborné jazykové přípravy a použity 

v dalším vzdělávání pedagogů. 

Výuka cizích jazyků na vícejazyčných institucích. Tandemový projekt. 

V projektu jde o vypracování nových konceptů a materiálů pro tandemovou výuku 

v jazykových kurzech Univerzity Viadrina a Collegium Polonicum. Modely výuky 

jsou přenositelné na další vícejazyčné instituce. 

E-Iearning. V tomto projektu jsou zjišťovány možnosti informačních technologií 

v oblasti přeshraniční jazykové výuky. Společně s polskými kolegy z Collegium 

Polonium je organizován kurz k dalšímu vzdělávání pedagogů k multimediálním 

kompetencím. 

Tlumočení a překlady v příhraniční oblasti. Tyto činnosti jsou v euroregionech 

často vykonávány osobami, které mají dobré vynikající znalosti dvou jazyků, ale 

nestudovali obor tlumočnictví nebo překladatelství. Projekt nabízí základní, 

pokračující a tématicky specifické semináře pro získání teoretických a praktických 
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kompetencí v oboru překladatelství a tlumočnictví a přispívají tak k profesionalizaci 

jazykových výkonů. 

• Příklad č. 2 

Hochschule Zittau/Görlitz, Fachbereich 

Wirtschaftswissenschaften, Sprachenzentrum 

URL: http://www.sz. euv-frankfurt-o. de/de/index. html 

Povinností studenta ekonomických programů je získat 8 kreditů za studium jazyka. 

Výuku jazyků absolvují studenti ve dvou jazycích: angličtina, francouzština, ruština, 

jako 1. jazyk (předpokladem je znalost jazyka na úrovni maturity), zahraniční 

studenti mohou navštěvovat předmět němčina jako cizí jazyk a bez předchozí 

znalosti jazyka může být jako druhý jazyk navštěvován kurz češtiny, francouzštiny, 

polštiny, ruštiny a španělštiny. 

Absolvování modulu I i II je nutností před zápisem na Business English. Kurzy jsou 

zakončeny zkouškou, které mohou být klasifikovány dle dosaženého výkonu jako 

UNIcert I, II nebo III (odborný jazyk). 

V závislosti na volné kapacitě pedagogů je možné studovat cizí jazyk i jako jazyk 

III. Zahraniční studenti se mohou přihlásit do jednosemestrového kurzu, který je 

připraví na studium v německém jazyce. Kurzy začínají minimálně na úrovni A2 

SERR. Předpokladem pro účast je předchozí znalost jazyka v rozsahu 400-600 

hodin, aby mohl být zvládnut přijímací test. Test nemusí absolvovat student, který 

prokáže znalost jazyka na úrovni B2 nebo Cl SERR. Kurz je zdarma, platí se jen za 

studijní materiály, případně ubytování. K dispozici jsou elektronické studijní opory. 

Studenti s minimálními znalostmi jazyka se mohou přihlásit do kurzů Goethe-

Institutu nebo jiných soukromých jazykových center. Studium bylo modularizováno 

a k dispozici je katalog modulů, ze kterého mohou studenti vybírat. 
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K nejzajímavějším projektům Jazykového centra a Hochschule Zittau/Görlitz patří: 

Profis. V rámci programu podpory internacionalizačních strategií na německých 

vysokých školách byl připraven online kurz „German for Academie Purposes", 

který po jazykové stránce připravuje studenty ke studiu na vysoké škole. 

Podpora výzkumu Evropskou unií. Tímto projektem má být vybudovaná 

přeshraniční spolupráce při výzkumu a rozvoji Euroregionu Nisa. Cílem je 

informovat regionálně činné vědce o evropské výzkumné politice a jejích 

odpovídajících podpůrných programech. Projekt chce dále poukázat na priority 

v rámci kooperace a posílit mechanismy spolupráce. 

Akademie pro zakladatele podniků. Cílem projektuje zprostředkovat odpovídající 

znalosti a podpořit podnikatelské myšlení a tím také podniky, na jejichž založení se 

podílely partnerské vysoké školy. Nabídky se obracejí především na studenty, 

absolventy a spolupracovníky partnerských vysokých škol, ale také na vysoké školy 

sídlící v Sasku. V rámci těchto cílů se uskutečňují praxe a individuální nabídky 

odborné pomoci. 

Collegium Pontes Görlitz-Zgorzelec-Zhorelec (CP) je společné výzkumné 

kolegium Vysoké školy Zitta/Görlitz, Univerzity Wroclaw a Karlovy univerzity 

v Praze. CP je letní akademie vědců, doktorandů a postdoktorandů, kteří chtějí 

přispět k diskusi o duševních, kulturních a sociálních podmínkách Evropy. 

• Příklad č. 3 

TU Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, Lehrzentrum 

für Sprachen und Kulturen 

URL: http://tu-dresden.de/die tu dresden/zentrale einrichtungen/lsk 

Výuka a požadavky na jazykové studium sc řídí studijním řádem 

konkrétní fakulty. 
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Na Hospodářské fakultě jsou studijní programy strukturované do bakalářského a 

magisterského studia, dále programy pouze bakalářského studia a programy 

jednostrukturové. Hospodářský program Wirtschaftswissenschaften byl akreditován 

pro bakalářské studium a v tomto studiu musí studenti absolvovat dva jazykové 

moduly a dosáhnout 15 kreditů. 

Struktura oboru „Wirtschaftswissenschaften" je znázorněna na následujícím 

obrázku č. 8. 

Obr. č. 8 TU Dresden, schéma studia Wirtschaftswissenschaften/Hospodářské včdy 

Bachelor Wirtschaftswissenschaften 
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Zdroj: http://wwvv.tu-dresden.de/wiwi/dokumente/bwiwi.pdf 

Výuku jazyků zajišťuje Jazykové centrum Technické univerzity v Drážďanech, 

které nabízí: arabštinu, angličtinu, finštinu, francouzštinu, italštinu, latinu, dále 

češtinu, polštinu, portugalštinu, ruštinu, španělštinu, švédštinu a z asiatských jazyků 

čínštinu a japonštinu. Každý student TUD může dostat zdarma 150 hodin jazykové 

výuky. 

Jazykové centrum nabízí 2 jazykové moduly - Základní kurz cizího jazyka 

s výstupní úrovní A2 SERR a Pokročilý kurz s výstupní úrovní B2 SERR. Základní 
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kurz odpovídá zkoušce UNlcert I a je absolvován v 1. semestru studia, Pokročilý 

kurz odpovídá zkoušce UNlcert II a je absolvován v 2. semestru studia. 

Mimo tyto moduly jsou v nabídce jazykového centra moduly odborné jazykové 

výuky a akademické komunikace na stupni B2 a C l . Dále připravuje centrum 

studenty na státní zkoušky z latiny, staročeštiny a UNlcert I-III. 

Jako zvláštní pracoviště působí na TUD Multimediální jazykové centrum (MSZ), 

které poskytuje studentům možnost samostatného studia. MSZ řídí nebo je 

spoluředitelem řady projektů, k nejzajímavějším patří: 

Multimediální výuka a výuka online. Studium jazyků. Cílem projektu bylo 

rozšířit multimediální nabídku jazykové výuky a proškolit pedagogy společensko-

vědních oborů. 

Linguaporta. Cílem projektu bylo vybudovat jazykový portál Euroregionu Nisa, 

který si klade za cíl vzbudit a udržovat zájem o učení se jazykům ve třech 

zúčastněných zemích (SRN, Polsko a Česká republika) a usnadnit navazování 

kontaktů. Jádrem jazykového portálu je databanka informací o možnostech jazykové 

výuky ve všech třech zemích a informací o učebnicích a materiálech pro samostatné 

studium, jakož i online cvičení ve všech třech jazycích. Projektu se zúčastnila za 

německou stranu kromě TUD rozhlasová stanice Deutsche Welle, za Polskou stranu 

dvč vysoké školy z Wroclawi a Zielene Gory, dále jazyková škola z Krakova a za 

českou stranu Česká internetová jazyková škola Faktum CZ, s.r.o. Praha, Rádio 

Prag, Deutsche Redaktion a Technická univerzita v Liberci. 

Medienpass. Jednalo se o vzdělávací kurz, který byl periodicky organizován 

v letech 2003-2006. V tomto kurzu byly pedagogům zprostředkovány metodicko-

didaktické dovednosti pro používání nových médií ve výuce. Cílovou skupinou byli 

vysokoškolští učitelé. 

ABC Linguatour. Učit se hrou česky, polsky a německy. 

Byla vytvořena počítačová hra pro děti, které se něco chtějí dozvědět o zemi 

sousedů a chtějí se s nimi domluvit. - FIra je určena dětem ve věku 8-12 let. Rodiče 
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a učitelé základních škol najdou na stránkách doprovodný materiál, doplňující 

informace k jazyku a další cvičení a hry, které mohou s dětmi ve skupinách nebo 

doma hrát. 

Multimediální základna TU Dresden. Byla vybudována virtuální třída pro výuku 

jazyků a dalších oborů. 

LOLIPOP. Cílem projektu bylo vytvořit portfolio jazykové online výuky. Tento 

projekt byl zařazen mezi 30 nejúspěšnějších evropských projektů ve vzdělávání 

(Jazyky pro Evropu, 2007). Informace byla podána v kap. 4.3.2. 

• Příklad č. 4 

Technische Universität Chemnitz, Fakultät für 

Wirtschaftswissenschaften, Zentrum für Fremdsprachen 

URL: http://wmv.tu-chemnitz.de/sprachenzentrum/ 

Výuka cizího jazyka probíhá v ekonomických studijních programech od prvního 

semestru. Obsahem je nejen zprostředkování obecných a odborných znalostí, ale 

také zprostředkování úspěšných modelů jednání se zahraničními partnery 

(komunikativní kompetence v interkulturních situacích). Studující mohou volit 

z nabízených jazyků. Je předpokládáno, že vstupní znalosti jsou alespoň na úrovni 

maturitní zkoušky. Studenti musí během bakalářského studia získat celkem 15 

kreditů za odborné jazyky, za jazyk jedna (na vyšší úrovni) a jazyk dva (na nižší 

úrovni). Úrovně zkoušek nejsou popsány z hlediska stupnice SERR, centrum nabízí 

zkoušky UNIcert I - III. 
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Obr. 9 TU Chemnitz, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften - schemabakalářského studia 
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Zdroj: 

l)ltp://www.lii-cheiiinitz.de/studiuin/studieimaeime/bachelor/ba Wirtschaftswissenschaften.php 

Jazykové centrum TU Chemnitz nabízí výuku jazyků angličtiny, francouzštiny, 

italštiny, španělštiny a takzvaných dalších jazyků, jako je němčina jako cizí jazyk, 

čínština, latina, polština a čeština a výuka je mimo jiné podpořena i řadou 

elektronických výukových opor, což dokládá i zaměření projektů, řešených na 

tomto pracovišti: 

Sprachenlernen im Internet 

• International Tandem Network 
• Cambridge ESOL 
• e-Xplore Technical English! 
• Englisch lernen 
• Listening skills 
• Englische Grammatik 
• Chemnitz Internet Grammar 
• Deutsch-Polnische Akademische Gesellschaft 
• Englisch lernen online 
• Italienisch lernen online 
• Spanisch lernen online 

Součástí jazykového pracoviště je je multimediální centrum. 
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Jazykové centrum se podílí na řešení mezinárodních projektů, např. Writing in 

English - cíle byly řešeny společně s univerzitami z Velké Británie a Slovenské 

republiky. 

Za projekt "Sächsisch-Tschechisches Hochschulkolleg" (STHK) bylo jazykové 

centrum vyznamenáno cenou Initiative Südwestsachsen e.V. v kategorii 

přeshraniční projekty s Českou republikou. 

Hlavním cílem STIIK je kooperace v oblasti vědy a úsilí k vybudování 

vysokoškolské sítě v německo-českém příhraničním prostoru. V projektu jde o 

propojení vysokých škol, hospodářství a společnosti. Přeshraniční projekt sestává 

z pěti částí: studentských workshopů k sociálním, hospodářským a společensko-

vědním tématům, exkurzí v příhraniční oblasti, dále praktikantských burz, které 

pomáhají studentům při hledání vhodného pracoviště pro vykonání studentské 

praxe. Vysoká škola si rovněž dává za úkol zůstávat v kontaktu se svými absolventi. 

Další aktivita - Alumni-klub - umožňuje výměnu zkušeností absolventů vysoké 

školy a zprostředkovává informace k zakládání podniků.. 

5.3.1. Shrnutí výsledků analýzy 

Z analýzy studijních plánů ekonomických programů vybraných vysokých škol 

v České republice a Spolkové republice Německo vyplývají některé podstatné 

poznatky, které byly shrnuty v následujících tezích. 

Pozn.: 

Výsledky této disertační práce nelze vzhledem k malému vzorku zkoumaných 

objektů zevšeobecnit. Používané termíny „německý" a „český" se v této zprávě 

vztahují ke zkoumaným institucím. 
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Jazyk odborný versus jazyk obecný 

Na německých vysokých školách se OJV více koncentruje na odborný jazyk, pokud 

je zároveň možnost studia jazyka obecného, je nabízen soukromými subjekty a za 

poplatek, ' lato výuka je tedy brána v případě ekonomických fakult jako nadstandard 

a často se nezapočítává kredity do studia. Na českých vysokých školách se obvykle 

k OJV jako druhý nebo třetí jazyk nabízí i jazyk obecný, který se kredity započítává 

do studia a není zpoplatněn. Do studia se započítává i možnost tzv. jazyka III, který 

je buď rovněž na obecné úrovni nebo prohlubuje dovednosti j iž studovaných jazyků 

I a II. se liší svými požadavky na odborné jazykové dovednosti a komunikativní 

kompetence absolventů. 

Vysoké školy v SRN se v tomto ohledu chovají více jako ekonomické subjekty, 

nadstandard je zpoplatněn. Vysoké školy v ČR naproti tomu mají snahu se postarat 

o co nejširší jazykovou vybavenost studenta, někdy je ovšem podpora výuky 

obecného jazyka na úkor odborné jazykové výuky. 

Úroveň požadovaných jazykových dovedností 

V ekonomických studijních programech německých vysokých škol je většinou 

požadována dovednost jednoho cizího jazyka na úrovni B2 a druhého cizího jazyka 

na úrovni B l . Tato úroveň je vymezena měřítky SERR nebo počtem kreditů. Na 

českých vysokých školách je požadovaná jazyková dovednost ve studijních plánech 

ekonomických programů definována velmi obecně. Objevují se zde termíny jako 

„znalost jazyka na základní nebo pokročilé úrovni", „znalost jazyka na úrovni 6 

nebo 8" nebo dokonce jen údaj ,Je vyžadována znalost dvou cizích jazyků". Je 

třeba, aby ekonomické katedry více spolupracovaly s jazykovými pracovišti a 

společně definovaly požadavky na profil absolventů. Stávající hodnocení 

jazykových dovedností nepřispívá ke srovnatelnosti studijních výsledků a tím ani k 

mobilitě studentů. Co se kreditového systému týče, české studijní plány většinou 

nezmiňují, jaký počet kreditů musí studenti ekonomického programu získat při 

studiu jazyků, aby jim byla umožněna bakalářská nebo magisterská zkouška. Zdá se 
tedy, že používání poctu kreditů juko měřítka úsilí vynaloženého k dosažení určitého 

Studijního výkonu stále ještě není na českých vysokých školách zcela běžné. 
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Modularizace jazykové výuky 

Výuka byla na všech vybraných pracovištích modularizována nebo tento krok 

alespoň všechna pracoviště takto deklarují. 

Německé vysoké školy přistoupily k modularizaci jazykové (jako i ostatně k další 

výuce) velmi zodpovědně. Studenti se mohou bez orientačních potíží informovat, co 

to moduly jsou a k čemu slouží. Dále je na všech vybraných vysokých školách 

k dispozici katalog modulů s podrobným popisem. Důsledná modularizace je i 

zřejmá z informací o studijních plánech. Každá vysoká škola vypracovává navíc tzv. 

komentovaný studijní plán, kde studenti najdou podrobné informace ke studiu. 

Český student je v obtížnější situaci, studijní plány jsou sestavovány obecně, popis 

předmětů mívají k dispozici jen v „listinné" podobě, na webech vysokých škol nebyl 

dohledatelný, a podrobný komentář nebyl k dispozici vůbec. Rovněž chybí katalog 

modulů, který by studentům usnadnil orientaci ve studijní nabídce. 

Další rozdíl byl v prostupnosti jednotlivých modulů. Na německých vysokých 

školách byly moduly jednoznačně použitelné ve více oborech, studijních 

programech a byly přenositelné i na jiné vysoké školy, právě díky jednotnému 

hodnocení výstupů modulů podle SERR. Studenti vybraných českých vysokých škol 

nemívají vždy možnost volného výběru jazykového modulu, ty jim jsou diktovány 

jako povinné nebo povinně volitelné. 

U modulů dále chyběl jejich popis, počet dosažených kreditů, úroveň dle stupnice 

SERR atd. Tyto nedostatky neopravňují k tvrzení, že je provedena modularizace 

předmětu podle záměrů Evropské unie s cílem prostupnosti studia a podpory 

mobility studentů. 

Rozdíly v pojetí modularizace lze jistě odvodit i z koncepce této reformy v obou 

zemích. V Německu byla modularizace provedena v rámci několikaletých projektů 

podporovaných Ministerstvem školství SRN a BLK (Bund-Lander-Kommission) ve 

dvou etapách (2001-2004 a 2004-2006) s nesrovnatelně vyššími finančními náklady, 
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než tomu bylo u českých projektů, většinou jednoletých, s finanční podporou Fondu 

rozvoje vysokých škol. 

Daleko podstatnější rozdíl však byl v tom, že projekty německé strany probíhaly za 

spolupráce řady vysokých škol stejného studijního zaměření. Vysoké školy si tedy 

účelně rozdělily úkoly a na vysoké úrovni byla i forma výměny zkušeností. České 

vysoké školy na modularizace svých studijních nabídek pracovaly většinou 

samostatně, bez dalšího projektového partnera. 

Modularizace jazykové výuky nemůže být v České republice pokládána za 

dořešenou a je třeba s e j í věnovat v následujících projektových obdobích. Je rovněž 

třeba, aby po vzoru německých vysokých škol byla nastolena spolupráce v t o m 

nejširším slova smyslu. 

Mezinárodní certifikáty 

Všechny sledované německé vysoké školy nabízejí možnost složit jazykové 

zkoušky s platností mezinárodního certifikátu. Jazykové zkoušky v rámci 

ekonomických předmětů jsou hodnoceny měřítky SERR nebo UNIcert, což 

umožňuje prostupnost studia a studentskou mobilitu. 

Snahu, přiblížit jazykové zkoušky mezinárodně platným certifikátům, je možné 

vysledovat i na našich vysokých školách. Většina studentů však stále odchází do 

praxe s jazykovou zkouškou bez mezinárodní platnosti. Jazyková pracoviště by 

měla více spolupracovat s institucemi, které mezinárodní certifikáty nabízejí (British 

Council, Goethe-Institut, City & Guilds), nebo se přímo snažit o získání licencí 

k výkonu mezinárodních zkoušek. 
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6. Odborná jazyková příprava na Hospodářské fakultě 

Technické univerzity v Liberci 

Na katedře cizích jazyků HF TUL pracují čtyři jazykové sekce, anglická, německá, 

francouzská a španělská. Další jazyky, jazyk italský a ruský nemají početnější 

zastoupení pedagogů, netvoří sekci a spolupracují individuálně svedením katedry. 

Každá sekce má silné autonomní postavení a rozhodnutí o přijímání nových 

pedagogů, zahraničních lektorů, studijních plánech a organizačních záležitostech je 

v kompetenci vedoucích těchto sekcí, z čehož vyplývá určitá forma demokracie na 

straně jedné a na druhé straně nejednotnost ve struktuře výuky katedry cizích jazyků 

jako celku. Z této skutečnosti vyplývá, že i reformy vysokého školství a proces 

internacionalizace vysokých škol našly odezvu pouze v činnosti části katedry. 

Inovační záměry německé sekce se v průběhu let 2002-2008 podařilo uskutečnit 

prostřednictvím rozvojových projektů MŠMT, Fondu rozvoje vysokých škol a 

evropského strukturálního fondu. Inovační tendence jsou zaměřeny na tři priority: 

- inovaci studijních plánů odborného německého jazyka, 

- certifikaci jazykových dovedností, 

- vytvoření elektronických opor k jazykové výuce. 

Cílem bylo vytvoření vzájemně prostupných modulů, vytvoření podmínek pro 

založení systému ověřování a uznávání kvalifikací s využitím mezinárodního 

certifikačního systému a diverzifikace studijní nabídky. 

6.1. Inovace výuky odborného německého jazyka 

Vzhledem k tomu, že měla sekce německého jazyka zastoupení v mezinárodním 

projektu, který měl za cíl vytvořit Rámcové kurikulum odborné jazykové přípravy 

v německém jazyce pro studenty vysokých škol, byla samozřejmá snaha o přenos 

zásad tohoto dokumentu i do výuky německého jazyka na Hospodářské fakultě 

TUL. Tento úkol se sekci německého jazyka podařil splnit v rámci projektu Nové 
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učební plány německého odborného jazyka na III7 TUL a tradiční průmyslová 

odvětví Euroregionu Nisa, podpořený z prostředků FRVŠ v roce 2002. Inovován byl 

studijní plán předmětu Hospodářská němčina, který je součástí ekonomických 

studijních programů a oborů : 

• Ekonomika a management,obory podniková ekonomika a ekonomika a 

management, 

• Hospodářská politika a správa, obor pojišťovnictví, 

• Systémové inženýrství a informatika, obor manažerská informatika. 

K předmětu Hospodářská němčina patří Jazyk I, Jazyk II a nově byl koncipován 

předmět Němčina s certifikátem (I a II). 

V nových studijních plánech jsou dodrženy principy Rámcového kurikula, kterými 

je důraz na komunikativní jednání, orientace na studenta, senzibilizace na 

interkulturní aspekty, vztah k oboru a zaměstnání a rozvoj autonomie studenta. 

Cíle a úkoly inovovaných plánů jsou zaměřeny na rozvíjení schopností, dovedností, 

znalostí a kompetencí studentů. Výuka rozšiřuje schopnost studenta v rámci 

interkulturních kompetencí. Seznamuje s reáliemi německy mluvících zemí, 

vyžaduje pozitivní postoj a chování k "cizímu" a tím odstranění předsudků a klišé. 

Studenti si utváří otevřený a zároveň kritický pohled k zemi, jejíž jazyk se učí, a 

mají být motivováni k zodpovědnému jednání v mezinárodním kontextu. Během 

studia se studenti seznamují se specifiky Libereckého kraje i Euroregionu Nisa a 

znalosti o regionu jsou předpokladem k tomu, aby se mohli stát dobrými zástupci 

firem v tomto regionu i mimo něj. 

Obsahy studijních plánů zahrnují témata a texty související se studovaným oborem, 

dále znalosti o specifikách odborného jazykového stylu a komunikaci v odborném 

jazykovém prostředí. Obsahy rovněž zahrnují učební strategie a pracovní techniky. 

Ve studijních plánech jsou uplatňovány metody a metodické zásady doporučené 

Rámcovým kurikulem. Výuka je zaměřena na uvědomělé učení, tvorbu pevných 

jazykových zvyklostí, autonomní učení a učební strategie, sociální a pracovní 

formy, chyby v učení, vliv mateřského jazyka (transfer a interference). 
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Plánování výuky se děje ve spolupráci se studenty a ti se rovněž podílejí na tvorbě 

výukových materiálů. Dlouhodobý plán je zaměřen na cíle a úkoly studia, v rámci 

kurikula, na přípravu ke složení zkoušky srovnatelné v mezinárodním kontextu. Při 

krátkodobém plánování jde o jednotlivá témata v rámci hodin a semestrů. Do výuky 

je zařazena práce na projektech. Těžiště tohoto typu studia spočívá v mimoškolní 

činnosti, ovšem stanovení úkolu, pohovory ve skupině a především prezentace musí 

být časově naplánovány. 

Učebně metodické postupy jsou zaměřeny na rozvoj komunikativních dovedností 

(čtení, mluvení, psaní, poslech), rozvoj a upevnění znalostí slovní zásoby, 

zprostředkování a upevnění gramatiky, práci s textem, projektovou výuku, 

využívání médií a zprostředkování strategií rozvoje autonomního učení. 

Obsahy a formy zkoušení a hodnocení studijních výsledků studentů odpovídají 

cílům stanoveným v kurikulu. Potřebné dovednosti a schopnosti jsou 

zprostředkovány v učebním procesu a dále prohlubovány v rámci autonomního 

učení. Zvolené studijní materiály tento proces podporují. V testech a závěrečné 

zkoušce se vyžaduje to, co bylo studentům zprostředkováno vyučovacím procesem a 

co získali v procesu autonomního učení. Učitel na základě výsledné evaluace 

zjišťuje, zda je možné stanovených cílů dosáhnout a zda jsou výuka a učební 

materiály vhodné pro úspěšné absolvování jazykového semináře. Zároveň je po 

studentech požadováno, aby v rámci sebehodnocení byli schopni analyzovat své 

učební procesy a uměli vyvodit závěry pro další studium. 

Součástí modulární studijní nabídky předmětu Hospodářská němčina jsou pro 

studenty ekonomických oborů nabízeny moduly Jazyk I základní kurz (N1, části A-

F), Jazyk 1 nástavbový kurz (N1, části G-I), Jazyk 11 základní kurz (N2, části A-F), 

Jazyk II nástavbový kurz (N2, části G-I). Předmět Němčina s certifikátem má dva 

moduly NE1 (části A-D) a N2 (části A-C). 

Moduly Jazyka I jsou povinně volitelné v bakalářském i magisterském studiu, 

moduly Jazyka II jsou povinně volitelné v bakalářském studiu, v magisterském jsou 

zařazeny mezi studijní nabídku nepovinně volitelnou. 
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Moduly NE1 a N E 2 byly do studijní nabídky zařazeny jako nepovinné volitelné, a to 

Němčina s certifikátem I (připravující ke zkoušce ZD1B) v bakalářském a Němčina 

s certifikátem II (připravující ke zkoušce PWD) v magisterském studiu. Struktura 

studijní nabídky předmětu Hospodářská němčina je znázorněna na obr. č. 10 a 11. 

Obr. č. 10 Moduly studijní nabídky KCJ HF TUL - Jazyk I/Wirtschaftsdeutsch 

Jazyk I 
Bakalářské studium 
1 .-6. semestr (povinně volitelný) 

N1 
N 

| 
1 1 

c N r 
D 

N 

v > N. 

B E 

Magisterské studium 
1 .-3. semestr (povinné volitelný) 

Obr. č. 11 Moduly studijní nabídky KCJ HF TUL - Jazyk II/Wirtschaftsdeutsch 

Jazyk II 
Bakalářské studium 
I. - 6. semestr (povinně volitelný) 

Magisterské studium 
I .-3. semestr (nepovinně volitelný) 
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O b r . č. 12 M o d u l y s t u d i j n í n a b í d k y K C J H F T U L - N č m č i n a s c e r t i f i k á t e m I 

Němčina s certifikátem I 
Bakalářské studium 
1.- 6. semestr 

Základní kurz Jazyka I + Cer t i f ikát ZI)f|{ 
Semestr Zimní 

hodin týdně/výstup 
Letní 

hodin týdně/výstup 
1. ročník 2 /záp. 2 /záp. 
2. ročník 2 /záp. 2/záp. 2 / záp . + 2/záp. 
3. ročník 2/záp. i 2/záp. 2/zk.. + 2/zk. 

O b r . č. 12 M o d u l y s t u d i j n í n a b í d k y K C J H F T U L - N ě m č i n a s c e r t i f i k á t e m I I 

Němčina s certifikátem II 
Magisterské studium 
I.- 3. semestr 

Nástavbový kurz + Cer t i f iká t PWI) 

Semestr Zimní 
hodin týdnč/výstup 

Letní 
hodin týdně/výstup 

4. 
ročník 

2 /záp. + 2/záp. 2/záp. + 2/záp. 

5. 
ročník 

2 / z k . + 2/zk. 

A B c 

+ 

A B C -

Popisy modulů jsou součástí studijních plánů. V příloze je uvedena ukázka popisu 

modulu Jazyka I (Příloha č. 3) 
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6.2. Certifikace odborného německého jazyka 

Studenti, kteří složili přijímací zkoušku z německého jazyka, studují tento jazyk 

jako Jazyk I. Předpokládá se, že jejich vstupní znalosti obecné němčiny je 

minimálně na úrovni A2 SERR, mají zvládnuté důležité gramatické struktury a 

komunikativní dovednosti, mají sociokulturní znalosti o německy hovořících zemích 

a většina z nich absolvovala studium jazyka na středních školách v rozsahu cca 400 

hodin. 

Studenti, kteří studují Jazyk II, mají buď rovněž velmi dobré znalosti jazyka, 

většinou však bez maturitní nebo jiné závěrečné zkoušky na střední škole, nebo 

studovali jazyk alespoň 2 roky, tj. cca 200 hod, mají tedy znalosti na úrovni A1. 

Jazykové zkoušky odborného německého jazyka, které musí absolvent dokládat 

před bakalářskou nebo magisterskou zkouškou, prošly vývojem, (stejně jako studijní 

plány) v souladu s požadavky Evropské unie na prostupnost studia a srovnatelnost 

studijních výkonů. 

Absolvent Jazyka I v bakalářském studiu skládá povinně zkoušku na úrovni B2 a v 

magisterském studiu na úrovni Cl. Jazyk II je zakončen úrovní Bl. 

Kontroly studijních výsledků jsou komplexním a kontinuálním procesem. 

Cizojazyčná kompetence studentů je hodnocena jednak během vyučovacího procesu 

v závěru každého semestru - zápočty, a na konci studia - příslušnou zkouškou. Jsou 

hodnoceny všechny výkony studenta během výuky, obzvláště písemné projevy, 

ústní projevy, projekty a s tím spojené aktivity. Obsahy zkoušky a formulace úkolů 

úzce souvisejí se studovaným oborem a vztahují se ke klasifikacím vyžadovaným v 

rámci studia i samostudia. Zpětné kontroly informují učitele i studenta o učebním 

procesu a umožňují reagovat na výsledky. 

Projektová výuka umožňuje studentům l-2x v rámci semestru prezentovat projekt. 

Témata projektů jsou zaměřena na studovaný obor. Student má umět najít, zpracovat 
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a prezentovat zdroje informací k tématu projektu. Jako projekt je zadána i 

závěrečná práce, která je součástí závěrečné zkoušky. Vlastní závěrečná zkouška má 

část písemnou (gramatické struktury a čtení s porozuměním u bakalářské zkoušky, 

odbornou slovní zásobu a frazeologii, poslech s porozuměním u magisterské 

zkoušky, písemný projev) a část ústní (představení se, prezentace seminární práce, 

rozhovor na odborné téma). 

U závěrečné zkoušky student dokazuje, že má zvládnuté kompetence jazykové ústní 

a písemné, metodologické a sociální. Všechny části zkoušky zahrnují odbornou 

kompetenci, tj. schopnost vyjadřovat se k tématům v rámci studovaného oboru. V 

písemné závěrečné zkoušce se hodnotí obsahová úplnost, stavba textu a korektnost v 

morfologii, syntaxi, ortografii. 

V ústní závěrečné zkoušce se hodnotí splnění úkolu, koherence a plynulost, 

korektnost v morfologii a syntaxi, výslovnost a intonace. 

Kromě těchto povinných zkoušek, bez kterých se nelze přihlásit na bakalářskou a 

magisterskou zkoušku, mají studenti možnost přihlásit se, bez ohledu na to, zda 

absolvovali přípravu v některém z kurzů, k mezinárodním zkouškám ZDfB -

Zertifikat Deutsch für den Beruf (na úrovni B2 SERR) a PWD - Prüfung Deutsch 

in der Wirtschaft (na úrovni Cl SERR). Zkoušku ZD1B je možné skládat ve 

spolupráci s Goethe-Institutem v Praze přímo na HF TUL. Zkouška PWD má jiná 

pravidla a členy zkušební komise je mimo jiné i zástupce Německé obchodní a 

průmyslové kontroly. Tuto zkoušku je tedy možné skládat jen na institucích, které 

vlastní licenční oprávnění. 

Zájem studentů HF TUL o nově koncipovaný předmět Němčina s certifikátem a 

jeho výstupy - mezinárodně uznatelné zkoušky, je enormní. Z kapacitních důvodů 

bohužel není možné uspokojit vždy všechny zájemce o studium. Elektronický 

studijní systém umožňuje účast na těchto kurzech i studentům, kteří jsou na 

zahraničních stážích. I o tuto formu studia je velký zájem. Studenti si uvědomují 

nové možnosti, které se jim absolvováním tohoto předmětu otevírají a inovaci 

studijních programů podporují. 
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6.3. Multimédia ve výuce cizích jazyků 

Digitální komunikace se stává globálním fenoménem a používání počítačů, internetu 

nebo e-mailu se stalo samozřejmostí i ve výuce. Konference ministrů v Lisabonu 

2001 mimo jiné přijala opatření pro urychlené zavádění nových informačních a 

komunikačních technologií do vzdělávání. Mezi prvořadé cíle bylo zařazeno 

zavedení e-learningových forem výuky a samostatná práce vyučujících a studentů s 

internetem. 

V distančním nebo kombinovaném studiu, kde je stále více zkracován čas přímého 

působení pedagoga na studenta, je věnována velká pozornost formám autonomního 

učení se a učebním strategiím. Důraz na samostatnou práci studenta je však kladen i 

v denní formě studia. Autonomní učení podporují mimo jiné i elektronické výukové 

materiál, kdy student řídí svůj proces učení sám a sám také provádí kontrolu 

zvládnuté látky. Tuto formu samostudia umožňují např. i různé počítačové 

programy, při kterých má student možnost zvolit si téma i stupeň obtížnosti 

procvičovaného. Pomocí zpětné vazby si ověří stupeň osvojení, po úspěšně 

splněném kroku přejde k úkolu obtížnějšímu. 

Počítače a e-Learning se stávají čím dál častěji doprovodným jevem i v učení se 

jazykům. Kde všude může počítač při učení se jazykům pomoci? 

- při tréninku - od drilu ke komplexní simulaci, 

při komunikaci - např. kontaktech mimo školu, 

- při poznání - např. porozumění gramatice, slyšenému, čtenému textu, 

- při informaci - např. informacích k reáliím, použití slovníků a internetu, 

- při zpracování textu - PC jako psací stroj s funkcí korektury. 

Kromě toho se v cizojazyčné výuce používají elektronická cvičení jako další 

výukový materiál, neboť často chybí vhodný studijní materiál pro konkrétní 

požadavky určitých oborů. Jazykové učebnice často neobsahují ty úkoly a ta 

cvičení, která jsou právě potřebná, nebo nejsou zastoupená v dostatečném množství. 
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Tyto nedostatky jsou mnohdy nahrazovány cvičeními na CD-ROMech, dalšími 

cvičeními z internetu, cvičeními zpracovanými autorskými programy, které 

umožňují zpracování dle požadavků specifických studijních skupin. Takovým 

autorským nástrojem je v jazykové výuce např. program HotPotatoes vyvinutý 

kanadskými programátory a poskytnutý k volnému použití na internetu. V programu 

1 IotPotatoes je možné vypracovat různé formy testů. 

Studenti se setkají během studia s interaktivními cvičeními, provádějí řízené nebo 

volné rešerše a jsou účastníky e-mailových a internetových projektů. 

Pro takto orientovanou práci je třeba, aby měli tzv. mediální kompetence. A nejen 

studenti. Učitel, který elektronickou formu výuky připravuje musí mít nejen 

mediální kompetence, ale musí také umět způsoby práce s e-learningovým 

materiálem studentům předat. 

6.3.1. Mediální kompetence 

Mediální kompetence umožňují orientovat se ve světě médií, jednat nejen 

samostatně a iniciativně, ale také zodpovědně. Zprostředkovat mediální kompetence 

je tedy důležitou součástí vzdělávání. K umění orientovat se ve světě médií patří 

rovněž schopnost hledat cíleně informace, umět je zhodnotit a kriticky přezkoumat 

z hlediska osobní potřebnosti a míry pravdivosti obsahu. Tak vzniká 

z přestrukturované informace upotřebitelný poznatek. 

V německé pedagogice se pro kompetence práce s médii používá termín 

„Medienkompetenzen" (Borrmann/Gerdzen, 1996) nebo „medienpadagogische 

Kompetenzen (Zukunft des Lehrens, 2000). Borrmann a Gerdzen označují tyto 

kompetence jako „informační" nebo jako „kulturní techniku informační společnosti 

(Borrmann/Gerdzen, 1996): 
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Rámcový koncept dalšího vzdělávání učitelů ve Spolkové republice Německo 

vyjmenovává, co do pedagogických kompetencí práce s médii patří. 

7) Umět kompetentně s médii zacházet, to znamená: 

mít média a informační technologie přiměřeně k dispozici, 

- využívat média a informační technologie pro různé funkce, 

umět média a informační technologie vytvářet, 

- rozumět tvoření médií a funkčním principům zpracování dat, 

- rozpoznat mediální vlivy a podmínky mediální produkce a umět je kriticky 

zařadit, 

- brát v úvahu mediální vlivy a spolupůsobit při utváření mediální kultury 

8) Umět určit hodnotu médií a informačních technologií a zohlednit je jako 

součást procesu učení, to znamená: 

- umět určit význam médií a informačních technologií v procesu vývoje 

identity, obzvláště vlivy na city, představy, chování, hodnotovou orientaci, 

- brát v úvahu rozdíly v přístupu a zacházení s médii a informačními 

technologiemi u obou pohlaví, 

- umět analyzovat výchozí situaci v procesu učení za pomocí médií a 

informačních technologií. 

9) Umět využívat média a informační technologie jako pomůcky při 

vyučování a hodnocení, případně pro nové vyučovací a studijní formy, 

to znamená: 

- analyzovat a vybírat média a software pro odbornou a mezioborovou výuku 

podle vzdělávacích a relevantních studijních kritérií, 

- realizovat koncepty pro používání médií a softwaru v rámci dále se 

rozvíjejících vyučovacích a studijních forem, 

využívat média a informační technologie k vlastní přípravě na vyučování, 

- motivovat a podporovat studenty k používání médií a informačních 

technologií jako pomůcky při produktivní činnosti, prezentaci a při řešení 

úloh, 

- umět určit možnosti a hranice médií a tyto poznatky využít k optimalizaci 

své práce. 
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10) Umět zohlednit mediální kompetence ve výchově a vzdělávání a zařadit 

vhodnou výuku a projekty, to znamená: 

- umět analyzovat a hodnotit příklady mediální výchovy a vzdělávání, 

koncipovat vlastní projekty a vyučovací hodiny, 

- podporovat učební procesy ve smyslu mediální výchovy, 

- být poradcem a vést studenty k zodpovědnému a kritickému zacházení 

s médii, 

- umět odhadnout význam médií a informačních technologií v obsahových a 

metodických otázkách předmětů a mezipředmětových vztahů. 

11) Umět využít média a komunikační technologie k administrativním 

úkolům a organizaci učitelského povolání, to znamená: 

- ovládat média a informační technologie ve vztahu k profesním nárokům a 

umět odhadnout jejich způsob realizace 

- umět věcně a úsporně používat média a informační technologie 

v administrativě a organizaci své profese. 

- Umět vystihnout personální, organizační a další institucionální 

podmínky mediálně-pedagogických úloh a spolupůsobit při utváření a 

zpracování mediálně-pedagogického konceptu ve smyslu rozvoje 

vzdělávacího zařízení. 

(Zukunft des Lehrens - Lernen tur die Zukunft, 2000) 

Jako nadřazený učební cíl je mediální kompetence důležitá pro všechny obory. 

V cizojazyčné komunikaci je důležitá pro vlastní cizojazyčné jednání (např. 

nacházení souvisejících informací, které jsou pro cizojazyčnou komunikaci 

důležité). 

L 
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6.3.2. Další vzdělávání učitelů k mediálním kompetencím na 

katedře cizích jazyků HF TUL 

Zprostředkovat mediální kompetence vyučujícím katedry cizích jazyků HF TUL 

bylo záměrem projektu „Elektronická média ve výuce". Učitelé měli možnost 

získat, doplnit si nebo si osvěžit již dříve získané mediální kompetence 

absolvováním dvou kurzů - „Online učitel 1" (pro začátečníky) a „Online učitel 11" 

(pro pokročilé). Výstupem projektu je rovněž manuál v CD podobě, který provází 

učitele formou interaktivního tutoriálu. 

V kurzu „Online učitel I" byli učitelé koleni v obecných počítačových 

dovednostech, přičemž byly zohledněny vstupní znalosti pedagogů v používání 

programů MS Office. Do této části byly současně zařazeny ty pokročilejší funkce 

ovládání programů MS Office, jejichž znalosti jsou předpokladem pro druhou 

multimediální část kurzu. 

Do kurzu „Online učitel I I " byla zařazena práce s multimédii, která se přednostně 

uplatňují v jazykové výuce, jako je práce se zvukem, grafikou, obrazem, 

s autorským nástrojem HotPotatoes a s elektronickým výukovým systémem Moodle. 

Kurzy byly připraveny ve spolupráci s Centrem vzdělanosti Libereckého kraje a 

komerčními centry počítačového vzdělávání. 

Této formy dalšího vzdělávání učitelů se zúčastnila převážná část pedagogů katedry 

cizích jazyků s tím, že každý pedagog zvážil, která část kurzu je pro něj přínosná, 

resp. potřebná pro jeho pedagogickou činnost. 

Součástí disertační práce, která by měla mimo jiné přispět ke zkvalitnění jazykové 

výuky na katedře cizích jazyků HF TUL, je vypracování dvou dotazníků 

k výstupům kurzů. První dotazník byl určen účastníkům kurzů a druhý studentům 

učitelů, kteří se kurzů zúčastnili. V prvním dotazníku bylo zjišťováno, jaký je zájem 

učitelů o tuto formu dalšího vzdělávání, zda je potřebné a jaký je názor učiteů na eL 

v jazykové výuce. Dále bylo zjišťováno, jaké kompetence učitelé pro výuku formou 
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cL potřebují a jaké obsahy kurzů jsou pro ně efektivní. Je třeba si uvědomit, že 

učitel, který kurz navštěvuje ve svém volném čase, musí být k této činnosti 

dostatečně motivován. 

Studenti byli rovněž dotazováni na význam a úlohu eL ve výuce a učení se cizím 

jazykům. Dotazy byly směřovány k přímé jazykové výuce i k domácí přípravě. 

6.3.3. Vyhodnocení zkušeností s využíváním multimédií 
v jazykové výuce 

Šetření se zúčastnilo 16 ze 17 pedagogů katedry cizích jazyků a 439 z oslovených 

490 studentů ekonomických oborů (Příloha 11.4. Dotazník pro pedagoga, Dotazník 

pro studenta). 

Z šetření vyplývá, že se 94% učitelů domnívá, že je e-learning vhodným nástrojem 

k výuce cizích jazyků, 6 % si myslí, že je pro výuku cizích jazyků nevhodný. 

eL-metoda je pedagogy používána především u kombinované formy studia (71%), 

ke je využívána ke komunikaci učitele se studentem a k zadávání samostatných 

úloh. Uplatňuje se i v prezenčním studiu (76%), kde převažuje využití při testování 

znalostí a jako forma domácích úloh nebo zpestření tradiční prezenční výuky. 

Metodu e-learningu používají téměř všichni dotázaní k procvičování kompetence 

čtení s porozumění a gramatiky (87%), poslech s porozuměním procvičuje 75% 

učitelů, písemný projev 49 % a mluvený projev pouze 18 % učitelů. Na otázku, zda 

si učitelé myslí, že je e-learning náročný na přípravu, odpovídalo 88% učitelů ano, 

6% ne, 6% se nevyjádřilo. V poznámkách k této části dotazníku se vyskytovaly 

rozdílné odpovědi typu: není náročný po počátečním zaučení, je velmi náročný a je 

zaznamenána i odpověď: z důvodu časové náročnosti eL materiál neprodukuji sám 
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Graf č.7 Zkušenosti pedagogů s eL výukou 

Zkušenosti pedagogů s eL výukou 

Na otázku využití elektronických programů a grafických softwarů ve výuce 

odpovědělo nejvíce dotázaných, že využijí programy MS Office, autorský nástroj 

HotPotatoes, internet a Moodle. Nejméně předpokládají využití nástrojů digitalizace 

obrazu a zvuku, což se odráží také na malém využití grafického softwaru. 

Graf. č. 8 Využití eL nástrojů ve výuce a k tvorbě eL materiálů (ve vztahu k účasti na kurzu) 
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Studenti udávali nejčastěji, že eL-materiály využívají k učení se jazykům, používají 

tuto metodu jak v prezenční tak kombinované formě studia, a to především jako 

prostředek k ověření znalostí a plnění domácích úkolů (Graf č. 9). 

Z doplňujících poznámek lze zjistit, že si pochvalují možnost okamžité zpětné 

vazby, jak elektronické, tak v interakci s kontrolou pedagoga. Jen ve velmi malé 

míře se vyskytovaly odpovědi typu „nemám přístup na internet" nebo „nemám 

dostatek eL-materiálu, což zřejmě poukazuje na tu skutečnost, že se internet stává 

dostupnější i v domácím prostředí studentů. Podstatně lepší je situace je v prostředí 

univerzitním, ať už se jedná přímo o učebny, nebo koleje. Všechny učebny sice ještě 

nejsou zařízeny moderní vyučovací technikou, univerzitní campus však disponuje 

kvalitní vysokorychlostní sítí Cesnet. 

Graf č. 9 Zkušenosti studentů s eL výukou 

Zkušenosti studentů s eL výukou 

% 
10 2 0 3 0 4 0 50 6 0 7 0 

Byla v e v ý u c e OJ p o u ž í v á n a r r t t o d a e - l e a m i n g u ? 

J e V a š e j azy l e v á u č e t n a d o s t a e č r é techn i cky v y b a v e n a ? 

rvfete p r o t u t o f e r m j učen í v h o c t i é technict<é p o d r r i n k y ? 

Fbuž i vá te me todu & l e a r n n g u p ň i n c í v i c i d n í p í p r a v ě n a v ý U u ? 

M í v e n ý p ro jev 

R s e n r ý p ro jev 

Čteni s p c r a z u m Ě n ř n 

R j s l e c h s p o r a z r m Ě n m 

Gra r ra t i l® 

S k v n i z á s o b a 

R o s t ř e d e k h c m m k a c e s v y u i i | í c i m 

Tes tován í s v ý c h zna los t í 

Fo rma d o r r ó d h o c v i č e n i 

By l V^nVa& i m v y u Č M i c i m d a p o n j Ď e n & l e a r r i n g e v ý rrater iá l ( w e b o v é s t ránky . 
M x x l e . m é c i a a j . ) ? 

V y s e d á v á t e z v lastní in ic iat ivy v h o d l ý e - l ee rn ingevý r ra ter iá l? 

Tu to n e t o č i l hodnc*ínjato e fekt ivní p r o s t u d u T i j a z y k a 

. I 

[ | | 1 

"1 

. . . . . . . . . . 

~1 

_ _ _ 

| 
1 

_ _ _ _ _ _ _ 

~1 

80 

I 

139 



Zjišťované údaje byly zpracovány rovněž pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogů 

ostatních kateder Hospodářské fakulty. Otázka k využití eL-nástrojů ve výuce byla 

zjišťována za podmínky, že se učitel kurzu zúčastnil, i za podmínky, že se kurzu 

jednalo o úplného začátečníka a školení pro něj bylo nedostačující. Druhým 

extrémem může být učitel, který kurz nenavštěvoval vůbec, přesto eL-nástroje ve 

výuce využívá. Záměrem dotazu tedy bylo zjistit, které z eL-nástrojů zařadit do 

kurzů pro další pedagogy. 

Z grafů č. 10 a 11 vyplývá, že jsou sledované kategorie celkem rovnoměrně 

rozloženy, větší využití se předpokládalo a bylo také potvrzeno u e-Learningového 

univerzitního systému Moodle, u programu PowerPoint, používaného při 

prezentacích, u programu HotPotatoes (testového nástroje jazykových materiálů), 

Wordu, jako nejužívanějšího programu MS Office a samozřejmě u základů celého e-

Learningu - u internetu. 

Graf č. 10 Otázka: „Zúčastnil/a jste se kurzu a eL-nástroje ve výuce využijete?" 

nezúčastnil. Účastník kurzu nemusel nabýt potřebných kompetencí, neboť se např. 

Zúčastnil se kurzu a využije eL-nástroje ve výuce 

• V\fcrd 
• Boel 
• PaAerPoirt 
• FrortPage 
• HbtPotatoes 
• IVbodle 
• k-terret 
• Diskuznforun 
• V\febové strárky 
• DgitalÍ2aoe 
• CorelDRAW 
• Zbrer Ftcto Studio 

M x d e , 12; 16% 
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G r a f č. 11 O t á z k a : „ Z ú č a s t n i l / a j s t e se ku rzu a e L - n á s t r o j e ve v ý u c e n e v y u ž i j e t e ? " 

Zúčastnil se kurzu a nevyužije eL-nástroje ve výuce 

• V\jbrd 
• Excel 
• Pa/verPoirt 
• FrontPage 
• HatPotatoes 
• Moodle 
• ttemet 
• Q s k u z r í f Ď o m 
• \Afebové stránky 
• Qgital izaoe 
• Core lDRAW 
• Zbner F t c t o Studio 

G r a f č. 12 O t á z k a : „ N e z ú č a s t n i l / a j s t e se ku rzu a e L - n á s t r o j e ve v ý u c e p o u ž i j e t e ? " 

Nezúčastnil se kurzu a použije eL nástroje ve výuce 

Zbner P t o t o S t u d o , 1; 9 % 

CorelDRAW 1 

D g t a l i z a c o , 1; í 

V J d x s é s t ránky; 1. 9 % 

D s k u z n í f b a m ; 0; 0 % 

Internet; 2; 1 8 % 

Z 1 9 % 

Exce l , 1; 9 % 

P c w e r P d r t , 1, 9 % 

FrontPage, Q 0 % 

HtotPotatœs, 0; 0% 

M o o d e ; 1, 9 % 

• Wxt i 
• Excel 
• F'cwverPoirt 
• FrontPage 
• HotPotatoes 
• Moodle 
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• V\febové stránky 
• Digitalizace 
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Graf č. 13 Otázka: „Nezúčastnil/a jste se kurzu a eL-nástroje ve výuce nevyužijete?" 

Nezúčastnil se kurzu a nevyužije eL-nástroje ve výuce 

Excel; 1; 6 % 
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Zajímavé výsledky poskytuje graf č. , kde bylo zjišťováno, které eL-nástroje bude 

učitel používat v e-learningové výuce i při tvorbě e-learningového materiálu, ačkoli 

se kurzu nezúčastnil. Jednalo se o učitele, kteří jsou pokročilými uživateli a účast na 

kurzu pro ně nebyla nutná. Tito respondenti tvrdí, že budou používat, a to v téměř 

v rovnoměrné míře všech eL-nástrojů, a to i takových, které účastníci kurzů zařadili 

mezi nevyužité - grafické programy, webové stránky a diskusní fórum. 

Hodnotícím kritériem efektivnosti kurzů je jistě rovněž skutečnost, že pro výuku 

anglického a německého jazyka byly vytvořeny v LMS systému a převážně 

prostřednictvím autorského nástroje HotPotatoes elektronické studijní materiály. 

Tato cvičení, testy a mimo jiné i řada užitečných odkazů k jazykové výuce jsou 

dostupná na: http://turbo.cdv.tul.cz. 

142 

http://turbo.cdv.tul.cz


7. Závěr disertační práce 

(dosažení cílů a verifikace hypotéz) 

Cílem disertační práce byl výzkum pokročilosti reformního procesu 

vysokoškolského vzdělávání v prostředí českých vysokých škol, konkrétně pak 

v jazykovém vzdělávání a vliv reformy terciární sféry na kvalitu odborné jazykové 

výuky. Výzkumné téma bylo pojednáno ve srovnávací analýze se situací na 

vysokých školách ve Spolkové republice Německo. 

Podrobné analýze byly podrobeny strategické dokumenty Evropské unie, 

dokumenty na národní, resortní a institucionální úrovni. Data získaná z těchto zdrojů 

přispěla k objasnění strategických cílů jednotlivých etap Boloňského procesu. 

Především z národních zpráv byly získány údaje o úspěšně završených dílčích 

krocích reformy vysokého školství, resp. o úkolech dalšího období. 

Výzkumné otázky a hypotézy se týkaly odborné jazykové přípravy, se zřetelem na 

výuku německého jazyka. Jedním z cílů disertační práce bylo zachycení rozdílu 

v uskutečňování reformy studia v České republice a Spolkové republice Německo. 

V této části se analýza současného stavu reforem týkala procesu zavádění 

strukturovaného studia, modularizace studijní nabídky a s tím souvisejícího 

uplatňování kreditového a zavedení Diploma Supplement. 

Dokument Evropské komise, který byl vydán u příležitosti konference ministrů 

v Londýně 2007, dokládá ve shrnující syntéze, že v akademickém roce 2006/2007 

byla třístupňová studijní struktura zavedena prakticky ve všech státech Evropské 

unie. Výjimku tvoří Andora, německy hovořící část Belgie a Švédsko (Strukturen 

des Hochschulbereichs in Europa 2006/2007). Z obr. č. 12 je možno vyvodit, že 

v tomto ohledu je situace na vysokých školách v České republice a ve Spolkové 

republice Německo srovnatelná. 

Soulad v pokročilosti reforem panuje i v postupně probíhající implementaci 

třístupňového studijního systému. V obou zemích byl stanoven časový horizont, do 
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něhož má být reforma kompletně uskutečněna. Česká republika sc zavázala k plné 

implementaci do roku 2009/2010. 

Obr. č. 12 Stupeň implementace třístupňového studijního 

systému podle Boloňského procesu (2006/07) 

/UWMiwfl A i • Crod dtr Implmmtttnmg mu drtutuflgtn 
StuňMtíYsttms gematdtm Boloýna-Prozess zoouJe? 

In allen.:.}?! den n i s t e n Paíhrtlrtuitgen vollständig Implementiert 
® iwjiurlei rut.h tobgnal 

wn<l *»m»t:li<n4 »t* ichintw«*» umgíwuVAnpinungtn od«r Er*tiMiun;nn 
^ werttai v a g t i w n r M n 

p<wttHI*/bígr«rttt*lmplfmi>(i«»iui»3 
fg KMn difktull̂ ai Syvt«m 
Qjtt íe Euiydlcí 

Zdroj: Strukturen des Hochschulbereichs in Europa 2006/2007, Europäische Kommission 2007 

V České republice není uzákoněno zavádění kreditového systému (obr. č. 13) 

V tomto bodě se liší Česká republika nejen od Spolkové republiky Německo ale od 

všech ostatních států Unie. 

Obr. č. 13 Uzákonění ECTS (2006/07) 
Abbildung Cl:Geutilxhe B*stimn*ing*n rumfCFS 
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V národní zprávě ČR, „Organizace vzdělávací soustavy České republiky 

2006/2007" uvádí, že využívání kreditového systému v ČR je rozdílné podle 

jednotlivých vysokých škol i podle jednotlivých fakult. Převážná většina vysokých 

škol však už realizovala užívání kreditního systému kompatibilního s ECTS. 

Dodatek diplomu je v obou státech vydáván k vysokoškolskému diplomu 

automaticky. V ČR je nejčastěji vydán v angličtině, může však být na požádání 

vystaven i v jiném jazyce. V SRN je tento dokument pouze v anglickém jazyce 

(Organizace vzdělávací soustavy České republiky 2006/2007). 

Národní zpráva SRN, „Organisation des Bildungssystems in der Bundesrepublik 

Deutschland 2006/2007" podává oproti české verzi podrobný výklad ke 

kreditovému systému a jeho charakteristice. Kredity je možné získat za přímou 

výuku, započítává se však i doba přípravy a zkoušek. V dokumentu se dále 

doporučuje modularizace bakalářských a magisterských studijních programů. Dále 

je doporučováno moduly vybavit popisy obsahů, cílů a studijního úsilí (Organisation 

des Bildungssystems in der Bundesrepublik Deutschland 2006/2007, Europäische 

Kommission, Eurydice, 2007). Ve stejné verzi českého dokumentu se o 

modularizaci nehovoří. 

Z analýzy prostudovaných dokumentů lze odvodit závěr, že v českém vysokém 

školství je sice provedena restrukturalizace studia, téma modularizace se však 

z oficiálních dokumentu ČR vytrácí. 

Absenci jednotné koncepce modularizace studijní nabídky potvrdil i výzkum 

internacionalizačního procesu ve vysokoškolských zařízení v České republice. Mezi 

zkoumanými vzdělávacími institucemi byla i Fakulta textilní Technické univerzity 

v Liberci. Získat informace a podrobnější popis modularizovaných studijních 

programů na vysokých školách v ČR však bylo problematické. 

Do analýzy byly sice zařazeny projekty s cílem modularizace studijní nabídky, 

jednalo se však o projekty malého rozsahu, o dílčí modularizace - modularizována 

byla pouze část studia, jednotlivé předměty, obory nebo jen některé studijní 
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programy. Projekty se neopíraly o strategické dokumenty, vyhlášky a předpisy 

MŠMT nebo Evropské unie a obvykle postrádaly přípravnou, pilotní a zkušební 

fázi. 

Dalším negativním jevem byla chybějící spolupráce s jinou vysokoškolskou institucí 

většího rozsahu. To může mít za následek problém s přenositelností výsledků 

projektu na jiná pracoviště. 

Modularizace studijní nabídky na vysokých školách v SRN probíhala za podpory 

organizace na ministerské úrovni Bund-Lander-Kommission. Ta dala vysokým 

školám k dispozici jakýsi návod modularizace studijní nabídky. Projekty 

neprobíhaly izolovaně, na projektu se vždy podílelo více vysokých škol podobného 

zaměření a lato skutečnost sc odrazila i v cílech inovace - internacionalizace studia, 

mobilita studentů i akademických pracovníků a zlepšení konkurenceschopnosti dané 

vysoké školy. 

Podobné výsledky potvrdila další analýza uskutečněná na jazykových pracovištích 

obou zemí. Předmětem rozboru byly studijní plány odborného německého jazyka 

vybraných jazykových center. Technická univerzita v Liberci byla v této části 

zastoupena katedrou cizích jazyků Hospodářské fakulty. Výzkum se zaměřil na 

přenositelnost a mezinárodní uplatnitelnost kreditového systému (ECTS) a 

jazykových výstupů. Většina ze zastoupených jazykových pracovišť v ČR nedává 

do souvislosti studijní úsilí a počet kreditů. Jazykové výstupy jsou hodnoceny 

v lepším případě mezinárodní stupnicí A1-C2 podle Společného evropského 

referenčního rámce. 

Z této analýzy vyplývá, že organizační struktura postrádá funkční provázanost 

soustavy modulů studijní nabídky a hodnocení vynaloženého studijního úsilí. 

Příčinou může být i nedostatečně a nedůsledně připravená studijní nabídka 

v modularizované podobě. 

Údaje o tom, jaké jsou jazykové požadavky na studenta ve vztahu k celkovému 

počtu kreditů v bakalářském nebo magisterském studiu zpravidla v českých 

studijních podmínkách nejsou zmíněny a nelze s určitostí tvrdit, že je v současnosti 

na zkoumaných vysokých školách vyřešena otázka kreditového hodnocení jako 
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nástroje přenositelnosti znalostí. Otázka přenositelnosti kreditů tedy zůstává 

otevřena a bylo by dobré na tento výzkum navázat podrobnějším šetřením, které by 

vztahy kreditového hodnocení odborných předmětů a odborné jazykové výuky 

sledovalo. 

Nemalým problémem studentů v prvních ročnících je orientace ve studijní nabídce. 

Popisy studijních programů, oborů i jednotlivých předmětů jsou často nepřehledné a 

nepodávají informaci o přenositelnosti modulů do jiného oboru nebo programu. 

V této oblasti bude třeba učinit nápravná opatření a zlepšit informovanost směrem 

ke studentům, k zájemcům o studium i k veřejnosti. 

Náhled do organizace studia na německých vysokých školách dává zcela jiný obraz. 

Zpravidla je podána jasná a přehledná informace, na základě které mohou studenti 

zvládnout organizaci svého studia. K dispozici je „katalog modulů", který přehledně 

informuje o možnostech transferu. Výhody týmové spolupráce při projektování 

modularizované studijní nabídky přináší studentům možnost přestupů v rámci 

studijních programů, ale především mezi jednotlivými vysokými školami v SRN i 

v zahraničí. Tyto možnosti nezůstávají studentům skryty, ba naopak, jsou o nich již 

od počátku studia informováni a mohou si podle nich průběh studia naplánovat. 

Kromě organizačních změn bylo zároveň sledováno, zda jazyková pracoviště 

nabízejí studentům výuku formou e-learningu jako formy autonomního studia. Lze 

tvrdit, že česká pracoviště se v tomto ohledu vyrovnají nabídkou elektronické formy 

vzdělávání a nabídkou elektronických studijních opor pracovištím na německých 

institucích. Rozdíl je pouze v množství řešených projektů s multimediální 

tematikou. 

Výuce formou e-learningu na konkrétním pracovišti se věnovala i poslední část 

výzkumu. Dotazníkovou metodou bylo zjišťováno, do jaké míry je vhodné 

využívání multimédií v jazykové výuce a jaké mediální kompetence musí učitel 

jazyků ovládat. 
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Výzkum potvrdil, že e-learning je pomocným nástrojem autonomní přípravy 

studentů, není však v jazykovém vzdělávání plně upotřebitelný pro nácvik všech 

jazykových kompetencí. 

Většina pedagogů není na práci s multimédii dostatečně připravena a nemá potřebné 

mediální kompetence. Toto zjištění se týká všech učitelů, bez rozdílu věku. Je 

Úlohou pracovišť přípravného a dalšího vzdělávání je, aby provedly detailnější 

šetření, jaké mediální kompetence a v jakém rozsahu pedagogům chybí. Je třeba 

pedagogy na používání elektronických médií ve výuce lépe a důkladněji připravit a 

při této činnosti zároveň zohlednit specifika jednotlivých předmětů. Učitelé cizích 

jazyků budou potřebovat jiné dovednosti a znalosti při práci s médií než například 

učitelé předmětu tělesná výchova. 

Výsledky vyplývající z tohoto výzkumu budou zapracovány do dalších inovačních 

procesů a celkové koncepce jazykového vzdělávání na katedře cizích jazyků 

Hospodářské fakulty v Liberci a přispějí k jejímu dalšímu kvalitativnímu rozvoji. 
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8. Resumé 

Jazykové vzdělávání na vysoké škole v procesu 
internacionalizace 

Disertační práce si vytyčila za cíl srovnání stavu reforem Boloňského procesu 

v České republice a ve Spolkové republice Německo a jejich aplikace ve studijních 

plánech v odborné jazykové výuce obou zemí. Výzkumné téma je pojednáváno 

v korelaci se situací na vysokých školách ve Spolkové republice Německo mimo 

jiné i proto, že vysokoškolské instituce v SRN stály na počátku reformy vysokého 

školství před stejnými změnami, které řeší nyní terciární sféra v České republice. 

Výzkumná šetření jsou v první části disertační práce směřována na analýzu stavu 

reformy v obecné rovině vysokých Škol České republiky a SRN, ve druhé části 

práce se pak zaměřují na problematiku výuky odborného jazyka na vysokých 

školách nefilologického směru. 

V popředí výzkumných prací bylo především hledisko modularizace studijní 

nabídky, certifikace výstupu jazykového vzdělávání a zavedení metody e-Learningu 

do vzdělávacího procesu vysokých škol. Autorka v disertační práci uvádí konkrétní 

příklady uvedení těchto hledisek do praxe a analyzuje tuto problematiku v kontextu 

specifických podmínek jednotlivých zemí. Součástí práce je mimo jiné i analýza 

inovovaných sylabů na Hospodářské fakultě Technické univerzity v Liberci a stupně 

jejich inovace v porovnání s inovačními opatřeními na vybraných jazykových 

pracovištích vysokých škol v ČR a SRN. 

Při výzkumných pracích byla data získávána z aktuálních informací webových 

stránek vybraných vysokých škol, ze zveřejněných sylabů a výročních zpráv těchto 

institucí. Na základě následné analýzy a srovnání dat byly formulovány závěry a 

doporučení, která mají přispět ke zkvalitnění vzdělávacího procesu na vysokých 

školách v České republice a naplnit tak požadavek harmonizace evropského 

vysokoškolského prostoru. 
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9. Summary 

Language Education at Higher Education Institutions in the 
Process of Internationalisation 

The aim of the thesis is to compare the state of reforms of the Bologna process in 

the Czech Republic and in Germany, and their applications in the study plans in the 

specialised language education in both countries. The research theme is addressed in 

a correlation with the situation at higher education institutions in Germany. It is so 

also due to the fact that at the beginning of the reforms, the German tertiary 

education institutions faced the same changes as the Czech ones tackle now. 

The first part of the thesis focuses on the general analysis of the state of the reforms 

in the Czech Republic and in Germany; in the second part attention is given to the 

state of teaching of the specialised language at higher education institutions of a 

non-philological orientation. 

In other research projects the topmost focus has been given to the modularisation of 

the study offer, certification of language education outputs, and implementing the 

methods ofe-Learning into the educational process of higher education institutions. 

In the thesis the author presents concrete examples of introducing these points of 

view into the practice. She also analyses this area in the context of specific 

conditions of individual countries. Another section of the thesis is, apart from 

others, an analysis of innovated syllabi of the Faculty of Economics of the Technical 

University of Liberec, and their degree of innovation in comparison with the 

innovation measures taken at selected language centres of higher education 

institutions in the Czech Republic and Germany. 

For research purposes, the data was obtained from the current web pages of selected 

institutions of higher education, from the published syllabi, and from the annual 

reports of the given institutions. On the basis of the follow-up analysis and 

comparison of the data, conclusions and recommendations have been formulated to 

contribute to enhancing the educational process at institutions of higher education in 

the Czech Republic and to fulfilling the requirements of harmonisation of the 

European higher education space. 
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10. Kurzfassung 

Sprachliche Ausbildung an der Hochschule im Prozess der 
Internationalisicrung 

Die vorliegende Dissertation hat sich einen Vergleich des Zustandes der Reformen 

des Bologna-Prozesses in der Tschechischen Republik sowie in Deutschland und 

deren Anwendung in Studienplänen im fachsprachlichen Unterricht zum Ziel 

gesetzt. Das Forschungsthema wird in Korrelation mit der Situation an den 

Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland behandelt, unter anderem 

deswegen, weil die Hochschulinstitutionen in Deutschland am Beginn der Reformen 

im Hochschulwesen vor den gleichen Änderungen standen welche nun die tertiäre 

Sphäre in der Tschechischen Republik löst. 

Die Untersuchungen lauten im ersten Teil der Arbeit auf die Analyse des 

Reformstandes auf der allgemeinen Ebene der tschechischen und deutschen 

Hochschulen hinaus; im zweiten Teil der Arbeit konzentrieren sie sich auf die 

Problematik des Fachsprachenunterrichts an Hochschulen in nicht philologischen 

Studiengängen. 

Im Vordergrund der Arbeit stand vor allem der Gesichtspunkt Modularisierun des 

Studienangebots, Zertifizierung des Sprachenunterrichts und die Einführung von E-

Leaming-Methoden in den Ausbildungsprozess an Hochschulen. Die Autorin der 

Dissertation führt an konkreten Beispielen die Umsetzung dieser Gesichtspunkte in 

die Praxis an und analysiert diese Problematik im Kontext der spezifischen 

Bedingungen der einzelnen Länder. Bestandteil dieser Arbeit ist unter anderem auch 

die Analyse erneuerter Syllabi an der wirtschaftlichen Fakultät der Technischen 

Universität Liberec und die Grade deren Innovation im Vergleich mit den 

Erneuerungsmaßnahmen an ausgewählten Arbeitsplätzen an tschechischen und 

deutschen Universitäten. 

Bei der Forschungsarbeit wurden die Daten aktueller Webseiten ausgewählter 

Hochschulen, veröffentlichten Syllabi sowie Jahresberichte dieser Institutionen 

entnommen. Auf Grundlage der nachfolgenden Analyse und Vergleichs wurden 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen formuliert, die zur Qualitätssteigerung des 

Ausbildungsprozesses an tschechischen Hochschulen beitragen und damit die 

Anforderung nach einer Harmonisierung des europäischen Hochschulraums erfüllen 

sollen. 
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11.1. Společný evropský referenční rámec pro jazyky 

Rady Evropy 

Globálně pojatá stupnice CEF Rady Evropy: 

Uživatel základů jazyka 

AI 

Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem 
je vyhovět konkrétním potřebám a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí 
představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací 
osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které 
vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem 
domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci. 

A2 

Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se 
ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, 
o nakupování, místopisu a zaměstnání. Dokáže komunikovat prostřednictvím 
jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu 
informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem 
popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se 
jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb. 

Samostatný uživatel 

B1 

Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace (input) 
týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve 
volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při 
cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý 
souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. 
Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit 
a odůvodnit své názory a plány. 

B2 

Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak 
konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém 
oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést 
běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro 
kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na 
širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního 
problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností. 

Zkušený uživatel 

Cl 

Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní 
významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání 
výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické 
a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty 
na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích 
výrazů a prostředků koheze. 

C2 

Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout 
informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést 
polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, 
velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny 
dokonce i ve složitějších situacích. 

153 



Rozdělení zkoušek podle SERR Rady Evropy: 

English 

A l -

A2 Key English Test (KET) 
B1 Preliminary English Test (PET) 

B1 Business English Certificate Preliminary (BEC Preliminary) 

B2 First Certificate in English (FCE) 

B2 Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) 

i c i Certificate in Advanced English (CAE) 

Cl Business English Certificate Higher (BEC Higher) 

C2 Certificate of Proficiency in English (CPE) 

Deutsch 
! a i -

A2 Grundbaustein Deutsch als Fremdsprache (GBS DaF), Start Deutsch 2 (SD 2) 

B1 Zertifikat Deutsch (ZD) 

B2 Zertifikat Deutsch (ZD), Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB) 

Cl Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) 

C2 Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) a Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) 

Espanol 

A I -

A2 -

B1 DELE (NIVEL INICIÁL) 

B2 DELE (NIVEL INTERMEDIO) 

Cl -

C2 DELE (NIVEL SUPERIOR) 

Français 

A l DELF AI 

A2 DELF A2 

B1 DELFB1 

B2 DELF B2 

Cl DALFC1 

C2 DALF C2 
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11.2. Popis časti modulu předmětu Hospodářská němčina 1 
(N1 A a N 1 B) 

Stručná informace k předmětu: 

Wirtschaftsdeutsch Sprache I, Grundstufe A /N1A-F 

Katedra: 
Semestr: 
Rozsah výuky: 
Výstup: 
Kreditů: 
Vyučující: 
Předpokládá se: 
Modul I se skládá z: 
Na modul I navazuje: 

Obsah předmětu: 

Komunikativní cíl: 

Vzdělávací cíl: 

Katedra cizícli jazyků 
1. 
0/2 
zápočet 
4 
(aktualizace v každém semestru) 
Znalost německého jazyka na úrovni Zertifikat Deutsch (ZD) 
Grundstufe A - F / N 1 A - F 

Grundstufe B-F a Modul 2: Aulbaustufe A-C/N2A-C 

essen und Ausstelungen, Handel, Deutschsprachige Länder. 

Vyjádření názoru, prezentace výrobku, sestavení dotazníku, vytvoření 
sloganu, argumentace pro a proti. 
Lexikální a frazeologické jednotky k tématům, veletrhy v německy 
mluvících zemích. 
Gramatika: složená slova, pasívní konstrukce, internacionalizmy. 
lnterkultumí aspekty: výuka němčiny v Trojzemí Nisa, partnerské a 
sousedské vztahy, podnikatelské prostředí v Trojzemí Nisa, úloha 
hospodářských komor. 
Učební techniky: stanovení vlastních cílů, učení a osvojování slovní 
zásoby. 

Podmínky udělení kreditů upřesní vyučující na začátku semestru, např.: 
účast na cvičeních 
absolvování testů v průběhu studia 
vypracování požadovaných prezentací 
vypracování seminární práce 
absolvování písemné i ústní zkoušky 

Výuka podporována ostatními médii: 
odborný tisk (Focus, Spiegel, Wirtschaftswoche, FAZ, Die 
Woche, Profil, Produktion und Management, Markt) 
didaktická technika - video, zpětný projektor, powerpoint , 
internet, TV 

Kurz N I A j e součástí modulu N1 Grundkurs, který j e zakončen souhrnnou zkouškou na úrovni B2 
SERR Podmínky zkoušky jsou k dispozici u N1F a j sou zveřejněny na: www.hf. tul .cz 
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Wirtschaftsdeutsch Sprache I, Grundstufe B/ N1B (ve Stagu) 

Sprache I/Jazyk L 
Grundstufe 

c • 

G r u n d s t u f e A 
f > Grundstufe B 

f 

J v 

G r u n d s t u f e C G r u n d s t u f e D 

X 
G r u n d s t u f e E G r u n d s t u f e F 

Katedra: 
Semestr: 
Rozsah výuky: 
Výstup: 
Kreditů: 
Vyučující: 
Navazuje na:: 
Na předmět navazuje: 

Obsah předmětu: 

Komunikativní cíl: 

Katedra cizích jazyků 
2. 

0/2 
zápočet 
4 
(aktualizace v každém semestru) 
Wirtschaftsdeutsch Sprache 1, Grundstufe A (N1 A) 
Wirtschaftsdeutsch Sprache 1,Grundstufe C-F,Aulbaustufe 1 A-C (N2A-C) 

Import, Export, Banken. 

Stanovení termínu schůzky, sestavení obchodního dopisu, komunikace 
v bankovním styku, vyplnění šeku. Projekt: zpracování nabídky pro 
finanční investici. 

Vzdělávací cíl: Bankovní produkty. Lexikální a frazeologickč jednotky k tématům. 
Gramatika: vyjádření množství , číslovky, participiální vazby, geografické 
názvy, komparativ, brauchen + infinitiv s zu. 
Interkultumí aspekty: fúze v bankovnictví ČR, SRN, přeshraniční 
bankovní styk, zahraniční investoři. 
Učební techniky: práce se slovníkem. 

Podmínky udělení kreditů upřesní vyučující na začátku semestru, napřv. 
účast na cvičeních 
absolvování testů v průběhu studia 
vypracování požadovaných prezentací 
vypracování seminární práce 
absolvování písemné i ústní zkoušky 

Výuka podporována ostatními médii: 
odborný tisk (Focus, Spiegel, Wirtschaftswoche, FAZ, Die 
Woche, Profil, Produktion und Management, Markt) 
didaktická technika - video, zpětný projektor, powerpoint , 
internet, TV 

N1B je součástí modulu N1, který j e zakončen souhrnnou zkouškou na úrovni B2 SERR. Podmínky 
zkoušky jsou k dispozici u N I F a jsou zveřejněny na: www.hf. tul .cz 
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ELEKTRONICKÁ 
MÉDIA VE 
VÝUCE 
A 
E-LEARNING 
V PROFESNÍM 
VZDĚLÁVÁNÍ 

Vyhodnocení efektivity kurzu 
„Online učitel" 

v rámci projektu 

Elektronická média ve výuce a e-learning v profesním vzdělávání 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 

(CZ.04.1.03/3.3.07.2/0017) 

1. ÚČASTNÍK/ÚČASTNICE KURZU (PEDAGOG) 

Jméno a příjmení 

Pracoviště 

Telefonní číslo/Fax 

E-mail 

Vyučuji A F N R S 

2. HODNOCENÍ KURZU 
Zaškrtněte X u odpovědi Ano nebo Ne. V případě neúčasti na kurzu zaškrtněte na začátku NE a dále 
nevyplňujte. 

A. ZÁKLADNÍ ČÁST - MS OFFICE 

Word 
CR. Tišer, D. Šárka) 

Popis kurzu 
Práce s dokumentem. 
Účast na kurzu Ano Ne 

Použil/a jsem nebo použiji poznatky této části kurzu 

ve výuce 
Ano Ne 

Použil/a jsem nebo použiji poznatky této části kurzu 
k tvorbě e-learningového materiálu Ano Ne 
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Excel 
(R. Tišer, D. Šárka) 

Popis kurzu 
Práce s tabulkami. 

Účast na kurzu 
Ano Ne 

Použil/a jsem nebo použiji poznatky této části kurzu 
ve výuce 

Ano Ne 

Použil/a jsem nebo použiji poznatky této části kurzu 
k tvorbě e-learningového materiálu Ano Ne 

PowerPoint 
(P. Říha, R. Tišer, D. Šárka) 

Popis kurzu 
Tvorba prezentace. 

Účast na kurzu 
Ano Ne 

Použil/a jsem nebo použiji poznatky této části kurzu 
ve výuce 

Ano Ne 

Použil/a jsem nebo použiji poznatky této části kurzu 
k tvorbě e-learningového materiálu Ano Ne 

P řOh tPáp 
( V Husák , R. T iSer . D . Šá rku) 

1'opis kurzu 
Základy tvorby webových stránek. 

Účast na kurzu A n o Ne 

Použil/a jsem nebo použiji poznatky této části kurzu 

ve výuce Ano Ne 

Použil/a jsem nebo použiji poznatky této části kurzu 
k t vo rbě c - l ca rn ingové l i o m a t e r i á l u Ano Ne 

B. V Ý U K O V É P R O G R A M Y 

HotPotatoes 
(R. Tišer, D. Šárka) 

Popis kurzu 
Autorský nástroj k tvorbě online-cvičení. Program použitelný v jazykové výuce pro tvorbu testů. 

Účast na kurzu Ano Ne 

Použil/a jsem nebo použiji poznatky této části kurzu 
ve výuce 

Ano Ne 

Použil/a jsem nebo použiji poznatky této části kurzu 
k tvorbé c- lcarningového materiálu Ano Ne 
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Moodle 
(M. Slavík, R. Tišer, D. Šárka) 
Popis kurzu 
Program umožňuje či podporuje publikaci studijních materiálů, zakládání d 
elektronicky odevzdávaných úkolů, tvorbu online testů a další činnosti pro 

iskusních fór, sbčr a hodnocení 
aodporu výuky. 

Účast na kurzu 
Ano Ne 

Použil/a jsem nebo použiji poznatky této části kurzu 
ve výuce Ano Ne 

Použil/a jsem nebo použiji poznatky této části kurzu 
k tvorbč e-learningového materiálu Ano Ne 

C. MULTIMEDIÁLNÍ ČÁST 

Internet ve výuce 
(M. Volf) 

Popis kurzu 
Integrace internetu do výuky. 
Účast na kurzu 

Ano Ne 

Použil/a jsem nebo použiji poznatky této části kurzu 
ve výuce Ano Ne 

Použil/a jscin nebo použiji poznatky této části kurzu 
k tvorbě e-learningového materiálu Ano Ne 

Diskusní fórum 
(M. Volt) 

Popis kurzu 
Zřízení diskusního fóra, moderace a využití. 
Účast na kurzu 

Ano Ne 

Použil/a jsem nebo použiji poznatky této části kurzu 
ve výuce 

Ano Ne 

Použil/a jsem nebo použiji poznatky této části kurzu 
k tvorbě e-learningového materiálu Ano Ne 

Webové stránkyl 
(M. Volf) 

Popis kurzu 
Vytváření webových stránek (předmětu). 

Účast na kurzu Ano Ne 

Použil/a jsem nebo použiji poznatky této části kurzu 
ve výuce 

Ano Ne 

Použil/a jsem nebo použiji poznatky této části kurzu 
k tvorbě e-learningového materiálu Ano Ne 



Digitalizace obrazu, zvuku, videa 
(J. Soukup) 
Popis kurzu 
Základy zpracování obrazu, skenování, zpracování zvuku, nahrání analogového a 
CD, zpracování videa. 

digitálního zdroje, vypalování 

Účast na kurzu Ano Ne 

Použil/a jsem nebo použiji poznatky této části kurzu 
ve výuce 

Ano Ne 

Použil/a jsem nebo použiji poznatky této části kurzu 
k tvorbě e-learningového materiálu Ano Ne 

CorelDraW 
(S. Machalík) 

Popis kurzu 
Práce s grafickým programem, úprava obrazu, fotografie. 
Účast na kurzu Ano Ne 

Použil/a jsem nebo použiji poznatky této části kurzu 
ve výuce 

Ano Ne 

Použil/a jsem nebo použiji poznatky této části kurzu 
k tvorbě e-learningového materiálu Ano Ne 

Zoner Photo Studio 
(S. Machalík, R. Tišer) 

Popis kurzu 
Práce s grafickým programem, úprava obrazu, fotografie. 
Účast na kurzu Ano Ne 

Použil/a jsem nebo použiji poznatky této části kurzu 
ve výuce 

Ano Ne 

Použil/a jseni nebo použiji poznatky této části kurzu 
k tvorbě e-learningového materiálu Ano Ne 

3. PRAKTICKÉ VYUŽITÍ POZNATKŮ VE VÝUCE 
Zaškrtněte X Ano nebo Ne. V poznámkách zdůvodněte Vaši odpověď PoknH . zaškrtnete NE, oupovčcJ. Pokud u druhé otázky 

další otázky nevyplňujte. 

| Jee- learnig dle Vašeho názoru vhodný pro výuku C P r — A n o N<> 

Poznámky 

Používáte metodu e-learningu ve výuce CJ? 

Poznámky 
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Metodou e-learningu procvičujete: 

mluvený projev Ano Ne 

písemný projev Ano Ne 

čtení s porozuměním Ano Ne 

poslech s porozuměním Ano Ne 

gramatiku Ano Ne 

Poznámky 

Tuto metodu používám jako: 

prostředek komunikace se studenty Ano Ne 

formu domácího cvičení Ano Ne 

testování znalostí studentů Ano Ne 

Poznámky 

Jc e-learning pro učitele náročný na přípravu? 

Poznámky 

Ano Ne 

Tato metoda se osvědčila: 

v prezenční fornič studia Ano Ne 
v kombinované fornič studia 
Poznámky 

Ano Ne 

Uveďte, jaké máte ve Vaší třídě technické vybavení podporující e-learning: 

Poznámky 

V Liberci, dne Podpis: 
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II. 
ELEKTRONICKÁ 
MÉDIA VE L | y | 

I I Mm. M E-LEARNING 
I \ ' i V PROFESNÍM 

I VZDĚLÁVÁNÍ 

Vyhodnocení efektivity kurzu 
„Online učitel" 

v rámci projektu 

Elektronická média ve výuce a e-lcarning v profesním vzdělávání 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 

(CZ.04.1.03/3.3.07.2/0017) 

1. STUDENT/STUDENTKA TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI 

Vyplňte a zaškrtněte X vhodnou variantu. 
Jméno a příjmení (není nutné vyplňovat) 

Studijní obor 

Forma studia denní kombinovaná 

Semestr 

Jazyk A F N R S 

Tento jazyk studuji jako Jazyk I Jazyk 11 

Datum vyplnéní dotazníku 

2. ZPŮSOBY VYUŽITÍ E-LEARNINGU PŘI STUDIU JAZYKA 

Zaškrtněte X Ano nebo Ne. Další body rozveďte v poznámkách. 

1. Byla ve výuce CJ používána metoda e-lcarningu? Ano Ne 

2. Je Vaše jazyková učebna dostatečně technicky 
vybavena? 

Ano Ne 

3. Máte pro tuto formu učení vhodné technické 
podmínky? 

Ano Ne 

4. Používáte metodu e-lcarningu při individuální 
přípravě na výuku? 

Ano Ne 
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5. Použil/a jste metodu e-learningu pro procvičování: 

mluveného projevu Ano Ne 
písemného projevu Ano Ne 
čtení s porozuměním Ano Ne 
poslechu s porozuměním Ano Ne 
gramatiky Ano Ne 
slovní zásoby Ano Ne 

6. Při jakém procvičování se Vám metoda e-learningu osvědčila, kde si myslíte, že 
není vhodná? 
Poznámky 

7. Použil/a jste tuto metodu: 

jako prostředek komunikace s vyučujícím Ano Ne 
pro testování svých znalostí Ano Ne 
jako formu domácího cvičení Ano Ne 

8. Při které z těchto činností se Vám metoda e-learningu osvědčila, kde si myslíte, že 
není vhodná? 
Poznámky 

9. Byl Vám Vaším vyučujícím doporučen e-learningový 
materiál (webové stránky, Moodle, média aj.)? Ano Ne 

10. Vyhledáváte z vlastní iniciativy vhodný e-
lcarningový materiál? Ano Ne 

11. Tuto metodu hodnotím jako efektivní pro studium 
jazyka (uveďte proč). Ano Ne 

Poznámky 

12. Používáte eL mimo univerzitní prostředí? 
Pokud ano, popište kde a jak? Ano Ne 

Poznámky 
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