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1.

Úvod

1.1.

T é m a d i s e r t a č n í p r á c e , d e k l a r a c e cílů

Lvropa se otevírá nově přistoupivším členským zemím Evropské unie a s tím
přibývá i počet pracovních příležitostí. Nová skutečnost, nové možnosti a nové
podmínky kladou nové nároky na připravenost pro vstup na trh pracovních
příležitostí. Pro absolventy českých vysokých škol, tedy i absolventy hospodářské
fakulty v Liberci, začíná být proto stále aktuálnější otázka: Jsou
hospodářských
je jejich

oboru dostatečně jazykově

místo ve specifických

absolventi

vybaveni pro práci v Evropské unii?. Jaké

podmínkách

Euroregionu

Nisa? Problém, který

disertační práce řeší, je tedy zjistit vliv jazykových kompetencí

absolventů

hospodářských oborů na jejich uplatnění na trhu pracovních nabídek.

Jak již ze struktury disertační práce vyplývá, práce si klade za cíl dospět k
poznatkům, které by bylo možné aplikovat v praxi, a které budou východiskem pro
zkvalitnění vzdělávacího procesu ve výuce německého jazyka na Hospodářské
fakultě Technické univerzity v Liberci (HF TUL).

Výzkumná práce se opírá o konkrétní učební proces na konkrétním pracovišti a
vychází z výsledků pedagogického působení i ze zkušeností získaných v rámci
dalšího vzdělávání na odborných seminářích a konferencích a v rámci studijních a
výzkumných pobytů v zahraničí. Vychází ale především z výsledků

vědecké

činnosti získaných při práci na projektech a grantech, jichž byla autorka řešitelkou
nebo spoluřešitelkou, a které k práci vysokoškolského pedagoga neodmyslitelně
patří. Jedná se o výsledky působení autorky na katedře cizích jazyků Hospodářské
fakulty TUL za posledních několik let.

Předmětem výzkumu disertační práce byly vstupní a výstupní znalosti studentů
bakalářských a magisterských oborů I1F TUL a jejich analýza ve specifických
podmínkách Euroregionu Nisa.

Vc fázi studia přípravných materiálů na disertační práci byly vytyčeny dílčí cíle,
jejichž dosažení vyústilo ve zformulování výchozích otázek. Nalezení odpovědí na
tyto výchozí otázky je předmětem výzkumného záměru předložené disertační práce.

Výchozí otázky:
1. Jaký vliv má euroregionální
2. Jakou

roli

sehrávají

hospodářském
3. Jakou

euroregionální

rozvoji euroregionu

roli sehrává

prostoru Evropské

Česká

vzdělávací

vysokoškolské

politiku?
instituce

v

a jaký je jejich vliv na trhu práce?

republika

v integrovaném

vysokoškolském

unie?

4. Jaký je vliv evropského
České

politiku na celonárodní

vysokoškolského

prostoru na kvalitu vzdělávání v

republice?

5. S jakými znalostmi přicházejí studenti na vysokou školu a jaká jsou

jejich

očekávání?
6. Jaké jsou

priority

pracovního

trhu?

7.

Vjaké

míře jsou

v podmínkách

terciárního

absolventi

konkurenčního

vzdělávání

v České republice

vysoké školy dostatečně
prostředí

a jaké jsou

z hlediska

připraveni
jejich

obstát

šance

na

uplatnění?
8. Jaká je

úroveň jazykové

gramotnosti

absolventů

odpovídá současným potřebám trhu pracovních

vysoké

školy

a jak

příležitostí?

Kromě záměru najít odpověď na uvedené otázky je v disertační práci formulováno i
několik pracovních hypotéz:
r

Angličtina

se sice stala univerzálním

avšak v příhraničních
němčina

ponechala

oblastech
i v oblasti

jazykem

mezinárodního

se Spolkovou
podnikatelských

republikou
aktivit

obchodu,

Německo
své

si

výhradní

postavení
y

Vysokoškolsky

vzdělaný absolvent bude mít v budoucnu šanci uplatnit se

pouze za předpokladu,

že vykáže nejen znalosti z oboru a celkový

přehled,

ale i dobrou znalost minimálně dvou cizích jazyků
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V- U většiny
prostředky

vysokoškolských
a

úsilí

do

studentů
rozšíření

chybí
jejich

ochotu
vzdělání,

investovat
což

finanční

koresponduje

s celospolečenským postojem k podpoře vzdělávání a k otázce uznání 11
důležitosti

vzděláni v našem státě

S ohledem na zodpovězení těchto otázek a verifikování hypotéz byla stanovena
následující struktura práce:

První část práce (kapitola 1 až kapitola 5) vychází z teoretických poznatků, opírá
se o obecně formulovaný a závazný rámec některých významných dokumentů jako
jc např. Bílá kniha, Boloňská deklarace, Společný evropský referenční rámec pro
jazyky a jiné, a ukazuje souvislosti mezi teoretickými poznatky a jejich aplikací do
vzdělávacího procesu.

V této části disertační práce jsou deklarovány výzkumné cíle a výchozí situace a
jsou zde zmíněny otevřené otázky a současný stav poznání v dané problematice. Je
zde nastíněno zpracování problematiky jinými autory a uvedena literatura, ze které
bylo při řešení otázek čerpáno nebo z ní bylo při řešení úkolů vycházeno.

Je zde charakterizována tendence k „euroregionálnímu pojetí" politiky a role
euroregionálního uspořádání územních celků a z toho vyplývajících závěrů pro
příhraniční oblasti. Na konkrétním příkladu Euroregionu Nisa (ERN) je poukázáno
na specifické podmínky respektive potřeby v euroregionech obecně a na význam
vzdělávacích institucí všech stupňů, které se podílejí na vytváření budoucího
„vzdělanostního portfolia" euroregionu. Specifikum Euroregionu Nisa spočívá
mimo jiné i v tom, že se zde jedná o společnou hranici tří států (Česká republika,
Polsko a Spolková republika Německo), tedy Trojzemí, z toho dvou států, které
mají zcela odlišné ekonomické podmínky v porovnání se svým třetím sousedem.
Z hlediska historického, kulturního, politického a jazykového zde existuje ještě
jedna skutečnost, totiž jakási „zatíženost minulostí". Rozdílné kulturní, politické,
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historické a jazykové podmínky tak vytvořily specifické multilingvální prostředí,
které prošlo v posledních desetiletích obrovskými změnami.

Po vstupu České republiky a Polska do Evropské unie je území Euroregionu Nisa
pod silným tlakem společného trhu - trhu práce, trhu pracovních

sil a

příležitostí,

trhu kapitálu. Je jasné, že trh práce a trh pracovních příležitostí je
determinován

i takovými faktory jako je vzdělání a jazykové

silné

kompetence.

V souvislosti s rolí a výukou cizích jazyků v ERN je pozornost disertační práce
soustředěna na roli Technické univerzity v Liberci, která jako univerzitní instituce
„produkuje" vysokoškolsky vzdělané odborníky bakalářských, magisterských a
doktorských oborů se znalostmi minimálně jednoho světového jazyka.

V disertační práci jsou prezentovány dílčí výsledky analýzy vzdělanostní úrovně
PISA (Průcha 1999) na institucích základního a středního školství jako výchozí
situace, ze které pak studenti přicházejí na vysokou školu, tedy i na Technickou
univerzitu v Liberci. Této instituci je věnována pozornost převážně v souvislosti
s výukou cizích jazyků, je zde zmíněna vědeckovýzkumná činnost a projekty
související

se

zvyšováním

úrovně

vzdělávacího

procesu

jako

celku,

charakterizovány jazykové kompetence absolventů a zvláštní pozornost je věnována
výstupům jazykového vzdělávání a uznávání mezinárodních jazykových zkoušek.

Dále tato část práce pojednává o institucích, které se problematikou jazykového
vzdělávání a rámcového kurikula zabývají, charakterizuje vzdělávací jazykovou
politiku v terciární sféře českého školství a prognózy ve výuce cizích jazyků
v obecné rovině.

Ve drulič části
výzkumů

práce (kapitola 6) je pozornost zaměřena na konkrétní

výsledky

získaných v rámci projektů podpořených Fondem rozvoje vysokého

školství a částečně i v rámci vnitřního grantu Hospodářské fakulty TUL vletech
2006 a 2007. Projekty byly výsledkem mezioborové spolupráce dvou kateder katedry cizích jazyků HF

TUL, která jazykové testy vypracovala, a katedry

informatiky HF TUL, která pomocí speciálního software vyhodnocení testů a
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zpracování statistických

údajů zajistila. Pro přehlednost jsou některé údaje

zpracovány ve formě tabulek a grafů.

Jedná se o výzkumné práce, jejichž cílem je formou testu zachytit a
zpracovat stav znalostí studentu, kteří na HF TUL přicházejí.

statisticky

Analýza se velmi

podrobně zabývá vyhodnocením jednotlivých jazykových obtížností v rámci dané
kompetence, takže umožňuje získat poměrně přesný odraz znalostního stavu
studentů, je tedy ukazatelem zvládnutí látky střední školy, a poskytuje informaci o
deficitech a rezervách, na které je potřeba se během studia na vysoké škole zaměřit.
Analýza je provedena na vzorku 383 studentů.

Dalším

předmětem šetření

je

výsledný stav znalostí

u absolventu

HF TUL

v bakalářských oborech. Konkrétně je výzkum zaměřen na zvládnutí jednotlivých
jazykových kompetencí jako je čtení s porozuměním, poslech s porozuměním,
písemný a mluvený projev. Výsledná analýza poskytuje celkově vypovídající
přehled o kompetencích, se kterými absolventi vysokou školu opouštějí a se
kterými vstupují na trh pracovních příležitostí. Pro analýzu bylo použito 48 testů
studentů třetích ročníků a pro dotazníkové šetření 102 respondentů z bakalářských i
magisterských oborů.

Vzhledem k tomu, že cílovou skupinu tvoří stejná skupina studentů, lze z výsledků
vyhodnotit

posun

ve znalostech

studentu,

tedy

zvládnutí

nebo

nezvládnutí

jednotlivých kompetencí v německém jazyce během studia na vysoké škole.
Výsledky analýzy jsou zároveň bilancí jazykové připravenosti

studentů pro vstup

do zaměstnáni.

Hlavními nástroji šetření jsou testy a dotazník;

otázky byly zadány ve formě

multiple choice, tedy výběr jedné ze čtyř možností. Užitím kvantitativních metod
explorativního výzkumu vznikla rozsáhlá databáze údajů, po nichž následuje
systematická analýza dat.

Aby bylo možné získat vedle informací poměrně exaktní povahy i další údaje, které
toto informační spektrum doplní o údaje subjektivní povahy, bylo provedeno
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dotazníkové šetření. Jedná se o 55 otázek vztahujících se ke studiu německého
jazyka na střední a vysoké škole a na předpoklady uplatnění cizího jazyka v
budoucím zaměstnání absolventů vysoké školy. Otázky zjišťují např. délku a
intenzitu studia německého jazyka, kvalitu a rozsah přípravy studenta na výuku,
účast na vyučování, subjektivní hodnocení zvládnutí jednotlivých jazykových
kompetencí

studenta, účast na kurzech odborného jazyka připravujících

na

odbornou zkoušku z německého jazyka, četnost využití konzultací během studia a
jejich důvod, návštěvu dalších kurzů němčiny nad rámec nabídky vysoké školy,
vztah ke studovanému jazyku, atp.

Otázky jsou

zaměřeny

na kvalitu

vzdělávacího

procesu,

hodnocení

vztahu

pedagogů vůči studentům, zkušenost studentů s výukou u rodilých mluvčích,
kvalitu přípravy vyučujících na výuku, využití multimediální techniky ve výuce,
zprostředkování

reálií a informací z oblasti

hospodářství, politiky a kultury

německy mluvících zemí.

Ve třetí části

práce (kapitola 7) jsou formulovány závěry ze získaných

analýzy a dotazníku, je zde realizován záměr vyhodnotit
použitých

efektivitu a

výsledku
objektivnost

nástrojů šetření a dát je do vztahu s formulovanými cíly a úkoly školské

politiky ČR (srovnej: Kolektiv autorů: Vzdělání a odborná příprava 2010).

Vzhledem ke složení cílové skupiny a k počtu explorovaných
předpokládat získání

objektivních

němčiny u absolventu

Hospodářské

informací

vypovídajících

studentů

o úrovni znalostí

lze
z

fakulty TUL na počátku a na konci studia na

vysoké škole.

Kromě informací o stavu znalostí studentů respektive o jejich úspěšnosti ve studiu,
jsou obě analýzy zároveň odrazem úspěšnosti práce vyučujících německého jazyka
a odrazem

kvality sylabu předmětu

Německý

odborný jazyk

na HF TUL. Tuto

provázanost je třeba vnímat a výsledky analýzy pak zohlednit v učebních plánech
německého jazyka. Získané údaje by měly sloužit jako východisko pro další
opatření vedoucí ke zkvalitnění cizojazyčné přípravy studentů na HF TUL v oboru
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německý odborný jazyk a vytyčení dalších vzdělávacích cílů sekce německého
jazyka v souladu se současnými požadavky zaměstnavatelů.

Ve čtvrté části práce (kapitola 8.-13.) je uvedena Summary
anglickém jazyce a přílohy,

v německém a

které poskytují doplňující materiály k jednotlivým

kapitolám. Tyto materiály jsou pro svoji rozsáhlost uváděny záměrně jako součást
přílohy, mají charakter doplňující informace k obsahu předcházejících kapitol.
Jedná se především o ukázky přijímacích a závěrečných testů,

které byly

předmětem šetření, a které vedly k získání informací o úrovni znalostí studentů,
dále pak o ukázku dotazníku. Další část tvoří seznam tabulek, grafu a obrázku a
seznam literatury,

z níž bylo vycházeno v teoretické části disertační práce i při

vlastních výzkumných šetřeních.

1.2.

S t a v p o z n á n í , d o s a v a d n í literární z p r a c o v á n í p r o b l é m u ,
uvedení pramenů

1.2.1.

Monitoring úrovně j a z y k o v ý c h znalostí na základních a
středních školách

Disertační práce předkládá analýzu výsledků přijímacího řízení na vysokou školu,
konkrétně na Hospodářskou fakultu Technické univerzity v Liberci. Této fázi
předcházela fáze získávání informací o stavu výuky cizích jazyků (CJ) na
předcházejících stupních českého školství, tj. na základních a středních školách.
Jinými slovy, výzkumy hledají odpověď na otázku: Jací žáci na vysokou
vlastně přicházejí, jak jsou pro studium na vysoké škole

školu

připraveni?

Při studiu odborné literatury a pramenů opatřených v přípravné fázi před vlastními
výzkumy byla potvrzena domněnka, že kvalita a úroveň cizojazyčného vzdělávání
na základních a středních školách je v České republice pravidelně monitorována, a
že je potřeba se s těmito výsledky seznámit.
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Ze studia materiálů

vyplynulo,

že

úsilí věnované

ze strany centrálních

a

regionálních školských orgánů, však není dostatečné k tomu, aby odstranilo
handicap českého vzdělávacího systému, tj. nedostatek kvalifikovaných učitelů
cizích jazyku na primárním a sekundárním stupni českého školství. Příčina
neuspokojivého stavu je odvozována z malého počtu kvalifikovaných respektive
aprobovaných učitelů cizího jazyka, což má samozřejmě rozhodující vliv na další
získávání elementárních řečových dovedností žáků počínaje zvládnutím základů
výslovnosti a gramatického aparátu daného jazyka (Vašutová 2004).

lyto výsledky lze získat z pravidelných monitorovacích zpráv České školní
inspekce (ČSI), přičemž situace v jednotlivých krajích je zcela odlišná, např.
nej větší podíl neaprobovaných učitelů mají střední Čechy (82%-84%), naopak
nejvíce aprobovaných učitelů má Praha (27%-28%) a severní Morava (27%-25%) srovnej: Průcha 1999.

Česká školní inspekce přesto konstatuje, že učitelé cizích jazyků se středoškolským
vzděláním úspěšně zvládají práci se žáky v nižších ročnících 1. stupně, úroveň
cizojazyčného vzdělávání ve vyšších ročnících ovšem považuje za problematickou.
Zjištění ČŠ1 o výuce učitelů bez příslušné kvalifikace potvrzují i mezinárodní
srovnání. Ze zemí OECD vykazujících vyšší procento učitelů s nedokončeným
univerzitním vzděláním, kteří vyučovali na primární škole cizí jazyk, patří pouze
Itálie,

Řecko,

Francie

a Slovinsko.

Tradičně

nejlepších

výsledků

dosahují

skandinávské země.

Na středních školách je situace již po několik let velmi stabilní a z dlouhodobého
hlediska nevykazuje žádné velké výkyvy. Podíl učitelů bez kvalifikace je nízký na
gymnáziích, na středních odborných školách odpovídá zhruba situaci, která je na
základních školách, a zcela nej horší výsledky vykazují tradičně střední odborná
učiliště. Vc výzkumu PISA prováděném v roce 2003 byli k tomuto tématu
dotazováni ředitelé škol a ti potvrdili tezi, že kvalita pedagogického sboru v oblasti
výuky cizích jazyků je problematická. „..Jedinci oblast, kde pociťovali
nedostatky,

byla výuka cizích jazyků.

Ve všech ostatních

oblastech

výrazné
vyjadřovali

spokojenost převyšující průměr OECD... ". (Matějů, Straková 2005).
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Přípravě budoucích pedagogů cizích jazyků, jejich odborné pedagogické přípravě
na budoucí povolání, by musela být věnována zvláštní kapitola;

zaměření

předložené disertační práce však neumožňuje pustit se do hlubší analýzy tohoto
problému. Otevřenou otázkou tedy zůstává, zda časové možnosti studia budoucího
„jazykáře" umožňují dostatečně kvalitní přípravu po stránce zvládnutí metodiky
výuky cizího jazyka. Ve výše uvedeném zdroji vyjadřuje Matějů pochybnost, zda
formální a pedagogická způsobilost spojená s absolvováním odpovídajícího studia
na českých vysokých školách odpovídá požadavkům současné školy. Matějů zde
zároveň kritizuje nedostatek pedagogické praxe a její malou propojenost se studiem
pedagogiky a psychologie.

V souvislosti se studiem na vysoké škole jsou kritizovány i další jevy, které by bylo
možno obecně shrnout takto:
•
•
•
•
•
•
•

Nepropojení poznatků jednotlivých předmětů resp. v rámci předmětu
Rozpor mezi učeným a naučeným
Výuka chápána jako předání informací
Raná specializace během studia na VŠ
Hodnocení chápáno jako hledání chyb (potlačuje tvořivost)
Převažuje hodnocení sumativní (v rámci třídy)
Tendence zbavovat se slabších žáků

Matějů a Straková ve své publikaci uvádějí, že podle výzkumů
2003 považuje 51% dotazovaných ředitelů ZŠ a SŠ nedostatek

PISA z roku

kvalifikovaných

učitelů cizích jazyků jako negativně ovlivňující výuku na jejich škole.

V tomto celosvětovém srovnání je v horší pozici než ČR již jenTurecko (77%),
v podobné situaci je Polsko (50%) a Lucembursko (48%). Průměr zemí OECD
je 26% , přičemž další země EU vykazují kupříkladu tyto výsledky:
4%, Dánsko 9%,

Portugalsko

Švýcarsko 12% , Maďarsko 15%, Rakousko 20%,

Německo

31%, Slovensko 45%.

Kvalifikovaní a zkušení učitelé cizích jazyků často odcházejí do jiného oboru, tedy
mimo školství, většinou je důvodem k jejich odchodu lepší platové ohodnocení a
větší možnost kariérového růstu. Někteří absolventi fakult s aprobací pro výuku
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cizích jazyků do školství vůbec nenastoupí a najdou si zaměstnání, kde znalost
cizího jazyka mohou uplatnit jako přidanou hodnotu (srovnej: Vašutová 1999).

Za zmínku stojí i další dva jevy charakterizující české školství, které mají v určité
míře vliv na kvalitu vzdělávacího procesu na základních a středních školách. Jsou
jím vysoký podíl žen v pedagogickém sboru a vysoký průměrný věk členů
pedagogického sboru. Oba faktory se v různé míře promítají do výstupních
znalostí

žáků;

vyšší

věková

struktura

učitelů

je

spojována

s obtížnějším

osvojováním nových pedagogických metod, s menší adaptací na nové úkoly, na
flexibilitu

a samostatnost. Věková struktura učitelstva má také negativní vliv na

inovace v oblasti výukových metod, pojetí předmětu a pojetí vzdělávání samotného.
Vliv feminizace českého školství je pociťován spíše v oblasti ukázňování žáků a
autority učitelského sboru, hraje ovšem také svoji roli v učebním procesu jako celku
(Průcha 1999).

Pokud byla doposud zmíněna kvalita vzdělávacího procesu, je nutné zmínit také
problematiku kvantity, v našem případě počtu hodin cizího jazyka vyučovaného na
středních a základních školách. Při studiu pramenů bylo samozřejmě zajímavé
sledovat postavení ČR v mezinárodním srovnání.

Následující tabulka dokumentuje, jak rozdílná je kurikulární politika v jednotlivých
zemích Evropy. Příčiny v rozdílném pojetí školské politiky mají různý původ.
Z části se jedná o historické tradice (např. frankofonní země často v kurikulech
preferují humanitní

předměty), zčásti

hrají svou

úlohu

i důvody

sociálně

ekonomické.
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1 abulka I

Časová dotace pro cizí jazyky v nižším sekundárním vzdělávání (Průcha 1999)
(zdroj: Key data on Educationin the European Union 1997)
Země
Podíl času v kurikulu pro 13 letě žáky
v %

Lucembursko

53%

Dánsko

20%

Finsko

16%

Belgie

14%

Nizozemsko

14%

Španělsko

14%

Francie

1 1%

Česká republika

10,7 resp. 17,8%

Slovensko

10,3 resp. 17,2%

Estonsko

10%

Rakousko

9%

Polsko

8%

V případě České republiky činí podíl času věnovaného studiu cizího jazyka 10,7%,
uvažujeme-li cizí jazyk pouze jako povinný předmět. Mezi jednotlivými zeměmi
existuji další odlišnosti - např. některé země umožňují žákům již v primárním
vzdělávání volbu mezi dvěma ěi více povinnými cizími jazyky.

Naštěstí si převážná část rodičovské veřejnosti uvědomuje důležitost raného začátku
studia cizích jazyků i fakt, že škola nemůže poskytnout maximální možnosti k jejich
studiu, a tak umožňují svým dětem získat jazykové vzdělání mimo školu v různých
státních i privátních institucích jako jsou kupříkladu jazykové školy, vzdělávací
akademie atp. V této souvislosti ovšem nelze opominout skutečnost, že důležitou
roli

v rozhodování

rodičů

hrají

sociální

podmínky

rodiny.

Dostupnost

nadstandardního vzdělávání není zajištěna a silně je odvislá od ekonomické situace
v rodině. Ambice českých žáků středních škol na vzdělání, kterého chtějí v životě
dosáhnout, jsou silně ovlivněny i vzděláním rodičů. Podle výsledků výzkumů PISA
je vliv sociálně ekonomického statusu v mezinárodním srovnání velmi silný, to
znamená, že žáci se špatnými výsledky pocházejí téměř výlučně z rodin s nízkým
sociálně ekonomickým statusem.
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Jedním z další výsledků výzkumů PISA byl i stav a vybavení výukových prostor
a učebních materiálů na školách. Stále existují odchylky od mezinárodního
průměru ve vybavení učeben multimediální technikou a vybavení škol aktuálními
učebními

materiály.

Situace

ve

vybavenosti

jazykových

učeben

např.

ve

skandinávských zemích, Japonsku a Kanadě je nesrovnatelně lepší, což umožňuje
učiteli větší kreativitu v hodinách a odráží se i v motivaci žáků ke studiu cizího
jazyka. Pro zajímavost lze uvést i příklad hodnocení práce pedagogického sboru
řediteli škol:
Ředitelé mají ve srovnání se svými zahraničními
ze strany
jistou

kolegy menší pocit

učitelů. .Je třeba si položit otázku, do jaké míry jsou tyto jevy

opotřebovaností

našeho

pedagogického

srovnání tradičně jedním z nejstarších

sboru,

který je

v

nasazení
způsobeny

mezinárodním

(Straková 2002).

Mnozí ředitelé základních a středních škol si stěžují, že absolventi opouštějící
pedagogické fakulty nejsou připraveni reagovat na stále náročnější požadavek
změny přístupu k žákům a jejich rodičům a na nutnost těsnější spolupráce v rámci
pedagogického sboru. Často je vytýkán důraz na teoretickou přípravu učitelů a
malé zastoupení praxe v počátečním vzdělávání učitelů. ...Ve srovnání
počátečního
Slovenska

vzdělávání
a

kde

(Eurydice

praxe

netvoří

2002) je

ČR

kromě

Proto zůstává jedním z důležitých úkolů vzdělávání naučit žáky získávat

efektivně

vzdělávání...

zemí,

EU

součást

další poznatky,

jedinou

v zemích

podstatnou

pedagogického

Řecka

učitelů

skladby

(Matějů, Straková 2005).

naučit je volit vhodné studijní strategie, které odpovídají zadaným

úkolům, a propojovat nově získané poznatky s vlastními, již dříve nabytými
vědomostmi. Odstranění

negativních aspektů patrných z mezinárodního srovnání

vyžaduje cílený zásah do vzdělávacího systému základního a středního školství
včetně zásadní změny v přípravě učitelů cizího jazyka. Učitelé cizích jazyků se
musí naučit pracovat s Evropským jazykovým portfoliem (EJP), které umožní
urychlení modernizace výuky jazyků podle potřeb Evropské unie.
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1.2.2.

Monitoring

úrovně jazykových

znalostí

na

vysokých

školách

V oblasti monitorování studijních výsledků studentů vysokých škol je situace zcela
odlišná

od

základního

a

středního

stupně

českého

školství.

Vzhledem

k autonomnímu postavení vysokých škol a jisté nezávislosti na centrálním řízení
ministerstvem školství není k dispozici dostatečné množství průkazných respektive
ověřitelných výsledků analýzy stavu vědomostí studentů. Jediným společným,
měřitelným výstupem, jsou výsledky akreditačních

komisí, které svým rozhodnutím

udělují oprávnění k otevření studia a udělují vysokým školám pravomoci k otevření
studijních oborů -

za předpokladu, že vysoké školy splňují kritéria

daná

Ministerstvem školství ČR. Jedním z rozhodujících faktorů pro splnění požadavků
akreditační komise je zajištění kvality v personálním obsazení výuky, splnění
podmínek struktury a výstupů studia a dodržení návaznosti studijních oborů
v souladu s modulárním systémem (Vašutová 1999).

Hodnocení znalostí studentů v průběhu studia na vysoké škole a případně evaluaci
znalostí absolventů, má v kompetenci každá jednotlivá fakulta. Záleží jenom na
managementu vysoké školy, zda se rozhodne monitorovat analýzu znalostí svých
studentů jako odraz kvality vzdělávacího procesu na své instituci a zda výsledky
takové analýzy použije pro další zpracování a v důsledku toho přijme opatření ke
zkvalitnění vzdělávacího procesu. Výsledky takových šetření jsou interní
školy a zpravidla

nebývají zveřejňovány.

záležitostí

Pokud taková šetření jsou prováděna, je

předmětem zkoumání aktuální stav znalostí studentů, klima školy, klima třídy,
analýza učebních metod, rozšíření nabídky studijního oboru, efektivita sylabů a tak
podobně.
Středisko vzdělávací politiky (SVP) při UK v Praze se zabývalo celkovou situací
a postavením terciárního/vysokoškolského

vzdělání na pracovním trhu

republiky a dalších vyspělých zemí. Zkoumalo hlediska ekonomické
a zaměstnanosti/nezaměstnanosti,

mzdové

úrovně,

zastoupení

České
aktivity

v jednotlivých

ekonomických odvětvích a profesních skupinách a poptávky po terciárním vzdělání
ze strany zaměstnavatelů. SVP přitom vedle domácích zdrojů vychází z projektu
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OECD „Tertiary Education Review", který v České republice v letech

2005-

2006 zajišťovalo Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ), z databází
OECD a Eurostat. Poptávku a nabídku terciárního vzdělání na pracovním trhu řeší
rovněž část projektu „Kvalifikační potřeby trhu práce", který SVP v letech 20062007 zpracovávalo jako subdodávku pro projekt ESF „VIP Kariéra: Vzdělávání Informace -

Poradenství",

řešený Národním

ústavem

odborného

vzdělávání

(NUOV). Data o počtu nezaměstnaných absolventů TUL byla získána právě
z tohoto zdroje (kap. 4.).

Před zahájením vlastní výzkumné práce pomocí metody dotazníku byla pozornost
zaměřena na získání informací ohledně již uskutečněných dotazníkových šetření na
jiných výzkumných pracovištích v terciární sféře. Byly získány následující zdroje,
jejichž poslání, cíle a způsob zpracování dat jsou rozdílné a také jejich vypovídající
hodnota je rozdílně úspěšná.

Dotazníky

vycházející z potřeb vedení vysoké školy, tedy vytvořené za účelem

monitorování

kvality

konkurenceschopnosti

jejích

absolventů,

kvality

struktury

studia,

vysoké školy vůči ostatním vysokým školám

stejného

zaměření a tak podobně, nejsou k dispozici. Jak již bylo zmíněno, pokud byla
taková šetření provedena, neexistuje kjejich výsledkům dostatek

přístupných

informací. Pokud byly nalezeny zdroje dotazníkového šetření, byly tyto zpracovány
v rámci

konkrétního

studijního

předmětu

nebo

kurzu

s určitým

speciálním

zaměřením pro určitou cílovou skupinu.

Dotazníková šetření uskutečněná na jiných vysokoškolských institucích:
Při studiu materiálů byl získán dotazník, který byl zpracován partnerskou vysokou
školou v Zitavč - Internationales

Hochschulinstitut

(IHI), konkrétně katedrou

sociologie. Mezinárodní vysokoškolský institut byl založen v roce 1993 a nabízí
studentům hospodářské obory jako jsou Podniková ekonomika,

Hospodářský

mgeneering, Technika životního prostředí a Sociální vědy. Dotazník byl součástí
srovnávacího průzkumu prováděného studenty studijního oboru Sociální vědy
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v rámci předmětu „Metody empirického sociálního výzkumu", byl koncipován
s velkou škálou odpovědí a jeho cílem bylo zjistit postoje, vzory chování a způsoby
myšlení

studentu.

Dotazník byl rozdělen do několika částí a vycházel převážně z očekávání studentů.
Těžištěm bylo kupříkladu hodnocení „dobrého vysokoškolského učitele", využití
konzultačních

hodin

studenty,

hodnocení

atmosféry

na

seminářích

resp.

přednáškách, plánování studia a závěrečné práce, hodnocení průběhu zkoušek,
hodnocení angažovanosti během studia, atd. Součástí dotazníku bylo i definování
vlivu sociálních faktorů ovlivňujících průběh a výsledky studia - vliv vzhledu a
oblečení studenta na výsledek ústní zkoušky nebo postoj k nekorektním

až

podvodným postupům při vypracovávání seminárních a diplomových prací opisování, kopírování z jiných zdrojů, neuvedení zdroje nebo dokonce vydání
cizího zdroje za vlastní práci.

Další dotazník pocházející rovněž z Mezinárodního vysokoškolského
v Zitavě

(1111)

tentokrát

sloužil

potřebám

studijního

oboru

institutu

Hospodářský

ingeneering. V návaznosti na Boloňský proces mají vysoké školy Evropské unie za
cíl přechod stávajících studijních programů na systém Bakalář (Bc.) - Magistr
(Mag.), proto byl dotazník zaměřen na analýzu
studijních

poptávky

po

magisterských

oborech. Protože studenti Technické univerzity v Liberci mají možnost

absolvovat na základě smlouvy mezi oběma institucemi část studia právě na 1111,
byly otázky směřovány na zájem českých studentů o studium na IHI, na výběr
studijních oborů, na volbu formy studia (prezenční, dálkové/kombinované), na
znalost cizích jazyků, na délku studia, na způsob absolvování praxe, atp.

Jiný dotazník z vysokoškolského prostředí byl vypracován v roce 2004 na Vysoké
škole báňské v Ostravě a týkal se zjištění znalostí studentů v předmětu
a deskriptivní

geometrie.

matematika

Obsahoval 26 otázek cíleně zaměřených na sebereflexi

studentů; studenti se vyjadřovali k obtížnosti zkoušky, počtu absolvovaných hodin
přípravy, způsobu přípravy na výuku a na zkoušku atp.

Bohužel byly otázky
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formulovány bez hlubších souvislostí a nesystematicky, takže bude pro autory
šetření problematické dospět k nějakým konkrétnějším závěrům a opatřením.

Obzvláště

v posledních

spokojenosti

studentu

letech

se

sc studiem

stala

trochu

módní

záležitostí

na vysoké škole. Na Hospodářské

evaluace
fakultě

Technické univerzity v Liberci proběhla anketa s podobným zaměřením na katedře
marketingu, s účelem získat od studentů informace o připravenosti vyučujících na
výuku, o spokojenosti studentů se

způsobem

výuky,

o správnosti (spravedlivosti)

hodnocení učitelů apod. Tato evaluace však nebyla zcela objektivní, dávala příliš
velký prostor pro subjektivní hodnocení studentů a příliš reflektovala rovinu vztahů
mezi hodnotiteli a hodnocenými. Anketa byla anonymní, a proto lze téměř s jistotou
předpokládat, že její výsledky byly spíše odrazem vztahové roviny studenta a
učitele. Samozřejmě není jednoduché vybrat a oslovit vhodnou cílovou skupinu,
zpracovat dobře dotazník po metodické stránce, jasně a cíleně zformulovat otázky;
tento dotazník působil zcela kontraproduktivně a nepřinesl poznatky a informace,
které by objektivně vyhodnotily aktuální stav znalostí studentů nebo metody
vyučujících, a které by poskytly základnu informací pro jejich další zpracování.

Na Pedagogické

Fakultě

Technické

univerzity

v Liberci proběhlo dotazníkové

šetření v roce 2003, bylo zaměřeno na výzkum školního klimatu. Uskutečnilo se
v rámci specializačního studia jako součást kurzu „Aktuální problémy školství a
pedagogický výzkum". Dotazník měl sloužit výhradně studijním a výzkumným
účelům a jeho smyslem bylo, aby si studenti specializovaného studia měli možnost
prakticky vyzkoušet možnosti tohoto výzkumného nástroje. Obsahoval celkem 35
otázek zaměřených na klima vztahů v učitelském sboru, mezi učiteli a ředitelem
školy, mezi učiteli a žáky atp. (Kottkamp a kol.). Otázky směřovaly také ke zjištění
míry spolupráce mezi jednotlivými subjekty, znalost rodinného zázemí žáků a
mimoškolní výchovu, byly formulovány věcně a objektivně a zjištěná fakta jsou
jistě dále využitelná pro další výzkumy (Urbánek 2005).
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Závěrem této kapitoly lze konstatovat, že výzkumná šetření vedoucí ke zjištění
efektivity vzdělávacího procesu na vysokých školách bývají ze strany vedení spíše
opomíjena a že evaluace stavu vědomostí studentů jsou prováděna jen zřídka.

Za nejdůležitější kriterium úspěšnosti resp. kvality univerzity je považováno
několik způsobů hodnocení, která jsou však jednotlivými rektory univerzit vnímána
různě a je jim přikládána různá váha důležitosti. Jako příklad pro hodnocení
úspěšnosti vysoké školy lze uvést kritéria zveřejněná na http://tuni.tul.cz:

V

•

schopnost získat peníze na financování vědecké, výzkumné a jiné tvůrčí
činnosti v konkurcnčnícst m domácím i zahraničním prostředí, protože
právě ve velikosti této položky rozpočtu každé univerzity se odráží její
vědecká schopnost
Václav Bůžek, rektor Jihočeské univerzity

•

úspěch absolventů na trhu práce, poptávka po absolventech univerzity,
přínos univerzity regionu, počty nezaměstnaných absolventů,
Iva Ritschelová, rektorka Univerzity J.E. Purkyně

•

zapojení studentů do vědy a výzkumu,
kontaktů ve vědě a ve výuce
Vladimír Večerek, rektor VI7U v Brně

•

schopnost inovovat výuku v souladu s novými poznatky vědy, výzkumu
a vývoje, počet a kvalita studijních programů, uplatnění absolventů v
praxi
Vojtěch Konopa, rektor Technické univerzity v Liberci

•

publikační činnost a počet nositelů prestižních ocenění, mobilita
studentů prostřednictvím zahraničních stáží, mobilita pracovníků
Karel Rais, rektor Vysokého učení technického v Brně

současné

době

se

jeví

jako

prioritní

množství

argumenty

mezinárodních

zdůrazňující

konkurenceschopnost vysokoškolských absolventů a jejich schopnost uplatnit
se na trhu práce. Zcela logicky s tím souvisí i jazykové kompetence, informační
gramotnost a sociální kompetence. Vysokoškolská instituce by měla mít ambice
tyto kompetence studentům zprostředkovat a měla by mít také zpětnou vazbu o
naplnění a úspěšnosti vzdělávacího procesu, který realizuje.
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1.3.

Metodologie řešení disertační práce

Empirický výzkumný materiál pro vypracování disertační práce byl systematicky
zpracováván po dobu několika let; byl předmětem dlouhodobého výzkumného
záměru, kdy cílovou skupinu
Hospodářské

fakultě

respondentů tvoří skupina studentů studujících na

Technické

univerzity

v Liberci

(HF

TUL)

v rámci

bakalářského studia v rozmezí let 2003-2007. Cílová skupina byla zvolena na
základě záměrného

výběru, neboť právě tato skupina poskytuje průkazný vzorek

pro vyjádření posunu v jazykových znalostech.

Vytyčený výzkumný problém je

z roviny relačních (vztahových) výzkumných problémů, snaží se vidět souvislosti
mezi výsledky přijímacího řízení a výsledky úspěšnosti studia na vysoké škole
(Gavora 2000, Pelikán 2004).

Vlastní výzkumné práci předcházela dlouholetá příprava rozčleněná do několika
etap, jednotlivé etapy výzkumu na sebe v časové ose navazovaly a bylo nutné
zachovat jejich pořadí. Výzkumným

cílem je zmapování posunu ve znalostech

studentů z německého jazyka v průběhu jejich tříletého studia na HF TUL.

Jako výzkumné nástroje byly zvoleny
•
•
•
•

Didaktický test znalostí
Evaluační dotazník
Analýza výsledku testu
Komparace znalostního stavu v jednotlivých fázích

studia

lest i dotazník jsou výzkumné nástroje, které umožňují statistické zpracování dat
pomocí speciálního softwaru, přičemž údaje takto získané se vhodně doplňují.
Zatímco test byl zaměřen na poměrně exaktní diagnózu znalostí a jazykových
kompetencí studentů, dotazník obsahoval otázky, které byly zaměřeny spíše na
sebehodnocení studentů, jejich sebereflexi, a nechávaly studentům prostor pro
subjektivní hodnocení a vyjádření postojů a názorů.

K řešení výzkumného problému bylo přistoupeno po důkladném studiu odborné
literatury a informačních zdrojů. Zdrojem informací byly např. výzkumné zprávy
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získané na děkanátu HF TUL a na katedře cizích jazyků 1IF TUL, články
v odborných

časopisech

v doktorském

studiu.

a

výzkumné

Informace o

práce

řešeném

některých
problému

studentů/pedagogů

a výsledcích

šetření

uskutečněného jinými autory (kapitola 1.2.) byly ve výzkumu rovněž zohledněny.

V pilotním výzkumu byly nejprve test i dotazník ověřeny na studentech jiné
skupiny v menším počtu studentů za účelem kontroly respektive ověření reliability
použitých metod a stanovení časové dotace na zodpovězení otázek. Tento pilotní
výzkum potvrdil obsahovou validitu testu jako správnou volbu

výzkumného

nástroje.

Následná analýza dat formuluje závěry ze získaných

výsledku analýzy a

dotazníku,

je zde realizován záměr vyhodnotit efektivitu a objektivitu použitých nástrojů

šetření

a dát je do vztahu s formulovanými cíly a úkoly školské politiky ČR.

Výzkumné fáze:
V první fázi výzkumu byly stanoveny hypotézy a následoval sběr a zpracování dat
získaných z přijímacího řízení na HF TUL v akademickém roce 2003/2004.
Výzkumný vzorek tvořilo 383 studentů.

Ve druhé
absolventů

fázi výzkumu následoval sběr dat získaných ze závěrečného testu
bakalářském programu podniková ekonomika a pojišťovnictví na HF

HJL v akademickém roce 2006/2007. Údaje získané z těchto šetření byly doplněny
o data z dotazníku absolvovaného u stejné cílové skupiny. Dotazníkového šetření se
zúčastnilo 102 respondentů.

Vě třetí fázi byla veškerá data sumarizována, analyzována a statisticky zpracována,
pro větší názornost byly výsledky šetření vyjádřeny v tabulkách a grafech. Jejich
zpracování se uskutečnilo pomocí speciálního software (Neumannová 2007).

V poslední

fázi

byla provedena interpretace dat a byly formulovány závěry

z výsledků analýzy, byly stanoveny prognózy a předpoklad dalšího vývoje v oblasti
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jazykových znalostí studentů. Dále byla formulována doporučení vyplývající ze
zjištěných

skutečností,

která

se

do

budoucna

týkají

několika

oblastí:

Výsledky šetření budou mít zásadní vliv především na sylabus německého
odborného jazyka na katedře cizího jazyka 11F TUL, tj. na rozložení
jednotlivých jazykových

kompetencí v průběhu studia a na stanovení

požadavků závěrečných výstupů předmětu německý odborný jazyk, tedy
souhrnné zkoušky
^

Na základě výsledků analýz a dotazníku bude zvážena aplikace dalších
forem metodických postupů práce učitele a jeho koordinace při samostatné
přípravě studenta na výuku ve formě rozšíření nabídky výukových materiálů
na procvičování jazykových kompetencí (online cvičení na testovacím
modulu TUL, Moodlc, aj.)

y

Výsledky šetření ovlivní potřebu dalšího vzdělávání učitelů německého
jazyka v práci s elektronickými médii vc výuce cizích jazyků

Na základě statistického

zpracování

údajů

a výsledků

získaných z testů a

dotazníku u studentů HF TUL lze zmapovat úroveň jazykových

kompetencí, se

kterými absolventi odcházejí do praxe. Výsledek této analýzy slouží jako výchozí
báze pro zjištění efektivnosti sylabů předmětu hospodářská němčina a pro
diagnostiku problematických jazykových jevů.

2

-

Evropská unie a regionální politika
1•

Evropská vzdělávací politika a národní v ý z k u m n á
pedagogická centra

Na začátku této kapitoly je potřeba si nejprve položit otázky, které se vzdělávací
politikou a jejími cíli bezprostředně souvisejí:
C oje vzdělání? Je vzdělání samozřejmostí?
na jeho

Do jaké míry je stát povinen se podílet

zprostředkování?
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Vzdělání je základním předpokladem rozvoje jednotlivce i komunit všude na světě
a může velmi významně ovlivnit postavení jednotlivce ve společnosti. Vzdělaný
človčk jo schopen chápat život v širších souvislostech, lépe si uvědomit své

svobody a zodpovědnost za ně. Vzdělanost umožňuje jednotlivci aktivnější účast na
občanském a politickém životě, může lépe ovlivňovat své okolí a tím i svůj osud.
Právo na vzdělání patří mezi základní lidská práva, je klíčovým nástrojem
k dosažení rovnosti a společenského rozvoje.

Důležitost vzdělání obyvatelstva pro celkový rozvoj země se odráží v Indexu
lidského rozvoje (Human Development Index - I í01), kde vzdělanost tvoří jeden ze
tří ukazatelů: jedná se

HDP na jednoho obyvatele, průměrně dosažený věk

stupeň dosaženého vzdělání.

a

Dílčí index vzdělání je vyjadřován s využitím

ukazatelů míry gramotnosti dospělých a hrubé míry studujících, tj. podíl žáků a
studentů na všech stupních škol bez věkového omezení oficiálního věku školní
docházky.

Ve vyspělých zemích získává stále větší procento obyvatel vysokoškolské vzdělání
a na druhé straně se mnoho rozvojových zemí stále potýká s negramotností. Jedním
z programových cílů OSN nazvaného „Vzdělání pro všechny"' a zároveň jedním
z Rozvojových cílů tisíciletí se stala dostupnost základní školní docházky pro
všechny děti do roku 2015. Součástí uvedeného cíle je také odstranění nerovnosti
v přístupu ke vzdělání mezi muži a ženami. Zejména v Africe a Jižní Asii procento
dívek dosud výrazně zaostává za podílem gramotných chlapců.

Organizace, která se výrazným způsobem zasazuje o šíření vzdělání v krizových
oblastech světa, převážně pak Afriky, je UNICEF.

Je nevládní, mezinárodní organizací humanitárního charakteru, která svoje aktivity
ve prospěch dětí rozvíjí již více než 50 let po celém světě. Její velkou podporou
poslání a programových úkolů bylo přijetí „Úmluvy o právech

dítěte"

Valným

shromážděním OSN v roce 1989 a následné konání Světového summitu dětí v roce
1990 v New Yorku. Podle této Úmluvy, kterou ratifikovalo 190 států světa, musí
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být zajištěno každému

dítěti

také právo

na vzdělání,

svobodu

myšlení

a

náboženství, přístup k informacím a právo na hru a zábavu. V současné době působí
UNICEF aktivně ve 157 zemích a oblastech světa. Jedním z hlavních úkolu je šíření
vzdělanosti v těchto oblastech, především pak vzdělanosti dívek.

Z á v i s l o s t v z d ě l á v á n í na o b j e k t i v n í c h s p o l e č e n s k ý c h f a k t o r e c h
Všechny

státy

světa

se

podle

svých

ekonomických

možností,

národních,

historických a kulturních tradic snaží vybudovat vzdělávací systém, který je
nezbytným předpokladem fungování státu.

Z hlediska celosvětového jsou vzdělávací systémy specifické a vzájemně odlišné
s ohledem na již zmíněnou kulturu a tradici dané země, zároveň se s rozvojem
technického pokroku prosazuje tendence

ke globalizaci

(internacionalizaci'),

tedy

sbližování na mezinárodní úrovni, což se projevuje především ve sféře ekonomické
a výrobní, na trhu pracovních příležitostí a také v oblasti

vzdělávání.

Je to

způsobeno průnikem a implementací inovovaných metod, učebních plánů, způsobu
řešení vzdělávacích problémů zjiných zemí do vlastního vzdělávacího systému a
snahou řešit vzdělávací politiku společně jako součást globalizačního procesu.

Vzdělávací politika je determinována především politickou a hospodářskou situací
státu, což z hlediska světové ekonomiky vede zákonitě k polarizaci

několika

ekonomických subjektů, především Evropy, Ameriky a Asie. Vzdělávací politika se
tak stává částečně nástrojem pro vytváření hodnot, které vedou k hospodářské
stabilizaci a prosperitě země. Její závislost na ekonomice země je bohužel natolik
silná, že může kvalitu vzdělávacího procesu přímo ovlivnit. Toho jsme bohužel
svědky i v současné době, kdy míra úspěšnosti vzdělávací reformy v

České

republice přímo závisí na objemu finančních prostředků, které do školství ze
státního rozpočtu plynou (Průcha 1999).

Již na začátku 20. století vznikaly instituce, které se zabývaly
výzkumem vzdělávacích systémů, patřily mezi ně např. International
Teachers College (USA 1923) a Mezinárodní

srovnávacím
Institute

úřad pro vzdělávání v Ženevě

of

(1925).
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V České republice patřili mezi průkopníky srovnávací pedagogiky Václav Příhoda,
Jan Uher, Otakar Kádner, František Pražák a A. Hrazdil, který v roce 1934 vydal
skutečnou komparativní analýzu Střední

školství

v dvanácti

státech

evropských.

V této publikaci je popsána nejen struktura systémů středního školství ale i
kurikulum a legislativní uspořádání ve dvanácti zemích tehdejší Evropy.

Přejímání zkušeností a poznatků vzdělávání v jiných zemích se stalo předmětem
zkoumání oboru, který se rozvíjel především v průběhu posledních desetiletí, totiž
srovnávací/komparativní pedagogiky, která je interdisciplinární povahy a někdy je
také

nazývána

mezinárodní

komparace

vzdělávání/

vzdělávacích

systémů

(International komparative Education).

V rámci komparativní pedagogiky se odborníci na vzdělávací otázky zaměřují na
následující oblasti zkoumání:
>
>
>

plánování a řízení školské administrativy (legislativní rámce
vzdělávacích institucí, jejich financování a kontrola)
sledování mezinárodních indikátorů vzdělávání
sledování kvality a efektivnosti národních vzdělávacích systémů

činností

v souvislosti s tím byla publikována celá řada dokumentů a materiálů týkajících se
komparace vzdělávacích systémů a evaluace jejich výstupů a také byly založeny
instituce/ centra, jejichž práce spočívá ve sledování a monitoringu mezinárodních
ukazatelů ve vzdělávací politice. Mezi významná výzkumná centra patří:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Institute of International Education (1991) - působí na Univerzitě ve
Stockholmu
Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung - působí ve
Frankfurtu nad Mohanem
Institut für Internationale Vergleichende Erziehungswissenschaft
- působí
na Univerzitě v Berlíně
Institut für vergleichende Bildungs- und Hochschulforschung
- působí ve
Vídni
Institute of Education - působí na Univerzitě v Londýně
Canadian and International
Education
Ontario Institute for Studies in Education - působí v Torontu
Institute for International Studies in Education - působí na Univerzitě v
Pittsburghu
Center for Comparative and International Education - působí v New Yorku
a v Buffalo
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Tyto instituce zajišťují výuku v oboru srovnávací pedagogika pro potřeby vlastní
země a zároveň se zabývají vědeckým a teoretickým výzkumem

problémů

souvisejících se vzdělávací politikou celosvětově.

Pro potřeby srovnávací pedagogiky shromažďují informace speciální informační a
dokumentační centra, která často pracují z pověření nadnárodních institucí.

Informační a dokumentační centra:
• International Bureau of Education (IBE) se sídlem v Ženevě
Shromažďuje informace z členských států UNESCO a vydává bulletin Educational
Documentation and Information. Přináší informace o 144 národních vzdělávacích
systémech, data, tabulky, uvádí databázi 300 institucí pověřených řízením
vzdělávání (http://www.ihe.unesco.oru)
• International Institute for Educational Planning (IIEP) se sídlem v Paříži
Patří rovněž pod UNESCO a vydává bulletin s informacemi převážně o
rozvojových zemích.
• UNESCO Institute for Education se sídlem v Hamburku
Publikuje časopis International Review of Education
• European
Documentation
and Information
System for
Education
(EUDISED)
Byl zřízen Radou Evropy pro potřeby členských států, zpracovává informace pro
další
výzkumy.
Databáze
centra
je
přístupná
na
adrese:
http://www.hdp.it/banche/eiidifor.html.
• Education Information Network in European Community
(EURYDICE)
Je informační systém zřízený Evropskou unií, který má sloužit především jako
podklad pro politická rozhodování o školských otázkách jednotlivých členských
zemí. Informační systém se jmenuje EURYBASE - databáze obsahující informace
o vzdělávacích systémech a ekonomických a legislativních záležitostech členských
zemí. Sídlo má v Bruselu.
• Evropské dokumentační středisko - se sídlem v Praze
Bylo založeno v roce 1990 z iniciativy Evropské komise, udržuje knižní fond s
publikacemi EU zaměřené na vzdělávání
• Národní vzdělávací fond - se sídlem v Praze
Zajišťuje národní a mezinárodní projekty zaměřené na podporu analýzy lidských
zdrojů
• Centrum evropských studií
Bylo založeno na Pedagogické fakultě UK. v Praze, zabývá se evropskou dimenzí ve
vzdělávání (Průcha 1999).

Mimo výše uvedené instituce a centra se otázkám srovnávací pedagogiky věnují
odborné časopisy a knižní prameny, jedná se především o překlady dokumentů
EURYDICE

OECD a Evropské unie.
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Jmenujme alespoň ty nejznámější:
V Pohled na školství v ukazatelích OECD (1996, 1998) - vydáno Ústavem pro
informace ve vzdělávání, který vydává mnoho informací ke studiu
zahraničních vzdělávacích systémů
V Školství na křižovatce (1998) - vydáno MSMT, srovnává české školství v
mezi národ ní perspek t i vč
> Proměny vzdělávání v mezinárodním
kontextu (1992) - nakladatelství
Karolinum, pojednává o trendech vývoje vzdělávání ve světě, o inovacích
kurikula a o zahraničních učebnicích
y Terciární vzdělávání ve vyspělých zemích: vývoj a současnost (1997)
vydáno Střediskem vzdělávací politiky při Pedagogické fakultě Univerzity
Karlovy, s finanční podporou Phare a Evropské unie, zpřístupňuje české
veřejnosti dokumentaci mezinárodních organizací k otázkám školství a
vzdělávání vzniklých v rámci činnosti OECD
^ České vzdělání a Evropa. Strategie lidských zdrojů při vstupu do Evropské
unie (1998) - financovaná programem PHARE, jsou zde popsány některé
ukazatele českého vzdělávacího systému ve srovnání se systémy zemí EU
^ Vědomosti a dovednosti pro život (2002) - Ústav pro informace ve
vzdělávání, přináší srovnání výsledků čtenářské, matematické a
přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků v zemích OECD

Se změnou politické situace v Evropě na počátku 90. let globalizační tendence ještě
zesílily a vyvolaly potřebu řešit nově vzniklou situaci společně a potřebu
systematické spolupráce.

Zásadní změnu v koncepci vzdělávací politiky v České republice přinesl rok 2001,
kdy byl

z iniciativy odborné

veřejnosti

schválen vládou Národní

program

vzdělávání (Bílá kniha), který požadoval změny i v obsahu vzdělávání. Důraz byl
kladen na „vyváženost poznatkového základu kurikula, rozvoje kompetencí i
osvojování postojů a hodnot", na „získání klíčových kompetencí" a na prohloubení
„vzájemné provázanosti mezi cíli, obsahem vzdělávání a kompetencemi". Školský
zákon přijatý v roce 2004 uzákonil zavádění vícestupňového kurikula a cíle
vzdělávání, jež svou povahou odpovídají získání klíčových kompetencí (Matějů,
Straková 2006).

Výběr vzdělávacích obsahů při tvorbě nových kutikulárních dokumentů byl svěřen
některým rezortním institucím jako je například Výzkumný ústav pedagogický

nebo

Národní ústav odborného vzdělávání. Důsledkem přijetí tohoto dokumentu je mimo
jiné i o, že v oblasti tvorby vzdělávacích programů tím byla dána školám větší
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samostatnost

v sestavování

vlastního

Školního vzdělávacího

programu

podle

Rámcového vzdělávacího programu (RVP) a tím i jim byl dán i větší podíl
autonomie při

V

realizaci školské

terciární sféře

OECD

byl

vzdělávací

politiky.

nastartován proces změn na

(1991-92),

kteří

vyslovili

počátku 90. let evaluací

nespokojenost

se

stavem

expertů
českého

vysokoškolského systému a dospěli k následujícím doporučením:
•

Vytvoření mechanismu dlouhodobého rozvoje a stanovení priorit vysokého
školství

•
•
•
•

Diverzifikace vysokoškolského systému a studijních oborů průběhem
Zefektivnění vnitřní struktury vysokých škol
Zvýšení kvality vědy a její propojení s výukou
Obnovení akademického sboru

•

Modernizace učebních prostor a zkvalitnění výuky

•

Flexibilita a diverzifikace financování vysokých škol

lato kritika expertů OECD byla signálem pro hlubší a rozsáhlejší změny, kterými
muselo české vysoké školství projít v následujícím desetiletí, aby se mohlo začlenit
do procesu implementace spolu s ostatními evropskými zeměmi.

Současné reformní kroky v terciárním vzdělávání jsou uskutečňovány jako součást
tzv. Boloňského procesu, který byl nastartován již koncem 90. let minulého století
a který usiluje o harmonizaci Evropského systému vysokého školství,

s tím, že

budou zachována specifika a národní vzdělávací tradice.

U příležitosti 700 let pařížské Sorbonny podepsali v roce 1998 ministři školství
Francie, Německa,
deklaraci.

Itálie a Spojeného království

v Paříži tzv.

Sorhonnskou

Dokázali se zde shodnout na zásadách a cílech, které výrazně změní

jejich národní školské systémy, avšak zároveň je přiblíží sobě navzájem. Přihlásili
se k vytvoření otevřeného vysokoškolskému prostoru v Evropě, jehož systém bude
založen na strukturovaných
uznávání

titulů

prvního

programech,
cyklu

přičemž podmínkou je

vysokoškolského

studia.

Dalšími

mezinárodní
společnými

klíčovými ujednáními bylo vytvoření institucí, které by byly schopny zajistit
celoživotní

vzdělávání

a jako důležitá součást integrace vysoké školy považují
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mobilitu studentů a učitelů. Sorbonnská deklarace vyvolala velký ohlas a následně
byla v roce 1999 v Boloni podepsána 31 ministry školství deklarace o vytvoření
Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání do roku 2010, tzv.
deklarace.

Boloňská

Evropským zemím se tak otevřela možnost využít jedinečnosti svých

vzdělávacích systémů a vytvořit z nich systém evropský.

Ministři se dohodli na hlavních rysech nového evropského systému vzdělávání, za
nejdůležitější lze považovat:
•
•
•
•
•
•
•

Vytvoření tří srovnatelných stupňů vysokoškolského vzdělávání
(bakalářského, magisterského a doktorského)
Vypracování systému kreditů
Podpora všestranné studentské mobility
Prostupnost vysokoškolských systémů
Podpora celoživotního vzdělávání
Podpora evropské spolupráce v udržování kvality vysokoškolského
vzdělávacího systému
Posílení atraktivity a konkurenceschopnosti evropského vzdělávacího
systému

Iřetím důležitým mezníkem procesu budování společného Evropského prostoru
vysokoškolského vzdělávání byl Pražský summit v květnu 2001. V tzv. Pražském
komuniké byly jako prioritní stanoveny oblasti:
•

Zajišťování kvality vzdělávání (akreditace vzdělávacích oborů)

•
•
•

Uznávání dokladů a využívání kreditů (ECTS)
Celoživotní přístup ke vzdělávání
Aktivní zapojení studentů do procesu reformy

V následujících letech se uskutečnila ještě další setkání ministrů zodpovědných za
rezort školství zemí EU (2003 Berlín, 2005 Bergen, 2007 Londýn), kde byly
stanoveny vždy další priority, jako např. odstraňování legislativních překážek
v uznávání výstupů studia, zavedení Dodatku k diplomu vydaném v cizím jazyce
(Diploma

supplement),

zdůraznění

propojení

vědy

a

výzkumu,

vytvoření

evropského rámce kvalifikací, vytvoření kriterií a metodologií v oblasti zabezpečení
kvality a jiné.
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Na celoevropské úrovni byly přijaty dva významné dokumenty:
1. Rámec kvalifikaci pro Evropský prostor vysokoškolského

vzdělávání

(obecné deskriptory pro každý cyklus založené na výstupech ze vzdělávání,
kompetencích a studijní zátěži vyjádřené v ECTS kreditech
2. Soubor standardů, postupů a hlavních směrů v oblasti zabezpečení
a byl přijat také Evropský registr agentur pro zabezpečení

kvality

kvality

(http://www.bologna.msmt.cz).

Oba dokumenty
základní

spolu

s Lisabonskou úmluvou vymezují na evropské

charakteristiky

Evropského

prostoru

vysokoškolského vzdělávání do

roku 2010, ale i pro další období. Tento p r o c e s harmonizace

evropských

směřuje k vytvoření „Evropy založené na znalostech" a měl by vést k
konkurenceschopnosti

Evropské

úrovni

systémů
posílení

unie, zvláště pak ve vztahu ke Spojeným státům

a k Japonsku.

Postupem času se do procesu harmonizace vysokoškolského prostoru začlenily další
země a v současné době jich je celkem 46. Další setkání ministrů je plánováno na
rok 2009 v Leuven/Louvain-la-Neuve, kde bude hlavní prioritou sociální

rozměr

Boloňského procesu; jednotlivé země budou předkládat zprávu o svých národních
strategiích a akčních plánech, aby byly odstraněny nerovnosti v přístupu ke studiu a
během studia, a aby studenti nebyli znevýhodněni svojí sociální a ekonomickou
situací.

2.2.

E v r o p s k á u n i e a s p o l e č n ý p r a c o v n í trh z p o h l e d u
vzdělávacích institucí

Regiony v Evropské unii a v celém dnešním globalizovaném světě nabývají

na

významu, protože mají jako nezbytné stupně nadnárodní i národní organizace
nejblíže

k reálnému

průběhu

sociálněekonomických,

technologických

ekologických procesů a jejich územní integraci. Ukazuje se také, že
sociálněekonomické

procesy mají dnes často nejen tradičně národní, ale

i

klíčové

především
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regionální podobu. Vznik nové krajské struktury v České republice význam regionů
kvalitativně posiluje a přibližuje náš stát k základním pravidlům subvenění politiky
v rámci Evropské unie a strategické orientaci Evropské komise na pomoc regionům
s podprůměrnou evropskou výkonností.

Obyvatelé jednotlivých států a regionů budou v budoucnu ještě ostřeji soutěžit ve
světovém i regionálním měřítku o přízeň investorů. Schopnost

mezinárodně

komunikovat

z důležitých

konkurenčních

se stává

a v příštích letech ještě více bude jednou

výhod nebo nevýhod jednotlivců i celých národních komplexů

lidských zdrojů resp. potenciálu pracovních sil. Samozřejmě budou dále působit
silné regionální tlaky, a proto znalost regionálně výhodných jazyku bude výhledově
také důležitou konkurenční

výhodou.

Angličtina se stala univerzálním jazykem

mezinárodního byznysu, avšak v příhraničních oblastech se Spolkovou republikou
Německo si němčina ponechala i v oblasti podnikatelských aktivit své výhradní
postavení.
Zde je potřeba zmínit, že regionální školská politika v SRN patřičně přizpůsobila
svoji strategii a již nechce spoléhat na jazykovou přizpůsobivost svého souseda. Pro
veřejnost ale i na institucích jsou nabízeny jazykové kurzy češtiny a polštiny s cílem
osvojit si alespoň částečně jazyk sousední země a získat tak jakési ,jazykové
minimum".

Regionální samospráva

má své opodstatnění. Kraje vytvořily silnou alianci, která

umí být partnerem, ale hlavně oponentem centrální politice. Nejvíce se to projevilo
při přebírání

bývalých

okresních

nemocnic

a při definování struktur

pro

administraci peněz z fondů Evropské unie. Příští potencionální velký střet lze
očekávat nad zanedbanou dopravní infrastrukturou.
Velkým tématem regionální politiky je soběstačnost

a konkurenceschopnost

krajů.

Zatímco vládní program se změnil za dobu trvání krajů již potřetí, krajské
strategické rozvojové plány většinou stále sledují jeden směr. Úsilí o získání
zahraničních investic, o zájem turistů, o evropské peníze - to jsou motory
pohánějící iniciativu a aktivitu nejen krajů, ale i dalších nově se rodících
regionálních struktur. Kraje příliš velké peníze přerozdělovat nemohou, neboť
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nemají tak velký objem financí. Většinou mohou jen podpořit aktivity institucí a
firem. Proto krajské samosprávy potřebují vytvářet pevná vnitřní partnerství a být
jejich pojivem, motivovat samostatnou aktivitu a podnikavost na svém území a být
jejím propagátorem. Přes všechna skeptická tvrzení se krajská zastupitelstva nestala
malými sněmovnami a hejtmanství nejsou jakési regionální vlády v nedostupných
kabinetech. Kraje jsou spíše jakési velké obce a krajští hejtmani a radní jsou stejně
jako starostové nuceni denně řešit velké množství problémů ze všech oblastí
regionu.

V souvislosti se vznikem nových krajských regionálních struktur bylo třeba
připravit a rychle uskutečnit novou vlnu vzdělávání pro nové krajské struktury
v oblasti rozvoje lidských zdrojů a vytváření podmínek pro jejich zaměstnanost. Do
centra pozornosti se proto musí dostat úroveň státní správy na regionální úrovni. Ve
velmi blízké budoucnosti bude úroveň regionální správy velmi významně a možná i
nejvýznamněji ovlivňovat životní úroveň lidí ve velkých oblastech České republiky,
jejich přístup ke vzdělání a k možnostem rekvalifikace i perspektivního zaměstnání.
Přitom úspěšnost
regionálního

regionu

managementu

bude právě

mimořádně

silně záviset

no

schopnosti

(Kol: Motivace, inspirace, učení 2007).

Mobilita a srovnatelnost kvalifikací
Po vstupu ČR do Evropské unie se stává aktuální téma mobility pracovních
tím související vzájemná srovnatelnost

sil a s

kvalifikací členských zemí. Většinou závisí

posouzení kvalifikace na případném zaměstnavateli. Překážkou pro občany jiných
členských států je zde především nedostatečné porozumění tomu, jakou kvalifikaci
žadatel v zemi svého původu získal.

Němečtí podnikatelé patří k nejefektivnějším investorům v naší zemi, a proto je
znalost němčiny jednoduše předpokladem pro dobré uplatnění v některém z
hospodářských oborů. Mnohé firmy uveřejňují své inzeráty v českém tisku v
rubrice "zaměstnání" výhradně v německém jazyce, což již samo o sobě signalizuje
předpoklad znalosti cizího jazyka. Nelze opomenout, že pro zahraniční firmy jsou
výhodou nízké mzdové náklady a poměrně vysoká úroveň kvalifikace české

pracovní
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síly. V této souvislosti se nabízí zmínka o největším a nejznámějším společném
projektu po revoluci - výrobce automobilů Škoda Mladá Boleslav a německého
automobilového koncernu Volkswagen (1991). Samozřejmě existuje v této oblasti
spousta

dalších

příkladů,

avšak

automobilový

průmysl

a s ním

související

dodavatelské firmy patří k největším investorům v České republice.

Firmy zaměstnávající uchazeče o zaměstnání stále více zvažují nová kritéria k
posuzování

uchazečů o zaměstnání.

Překvapivé výsledky přinesla německá studie

"Studie der Unternehmensberatung Kienbaum" (Sammet 2000). Z této studie, které
se zúčastnilo 96 středně velkých a velkých podniků různých oborů z celého
Německa, vyplývá, že zatímco bylo v předchozích letech pro přijetí uchazeče na
vedoucí místo dostačující hodnocení kandidáta u závěrečných zkoušek střední nebo
vysoké školy, mají nyní uchazeči o zaměstnání větší šanci uspět, pokud se mohou
prokázat praxí a zahraničními pobyty. Mezi nejpožadovanější vlastnosti budoucích
managerů

patří

kromě

motivace

také komunikativnost

a schopnost

týmové

spolupráce.

Jaká jsou podle zmíněné studie další rozhodující kritéria a osobní vlastnosti pro
získání pracovního místa nám ukáží tabulky zveřejněné v článku časopisu Focus
(Sammet 2000).

1 abulka 2

Kritériu, podle kterých obsazuji firmy vedoucí místa

Méně důležité
1

Důležité
2

Praktikum
Jazyky
Zahraniční pobyty
Vysvědčení
Studovaný obor
Krátkodobé studium
Věk při závěr, zkouškách
Věhlas vysoké školy,
Maturitní vysvědčení
Známky ze státních zkoušek

4

3

*
*
*
*

•
*

*

*
*
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Tabulka 3

Osobní vlastnosti, které jsou pro firmu obzvtáM

Ménč důležité
1

(lůlelité

Důležité
2

3

4
*

Motivace

Komunikativnost

*

Cílevědomost
Učenlivost
Schopnost týmové spolupráce
Zatížitelnost

*

*
*
*

*

Flexibilita
Analytické schopnosti
Umění prosadit se
Sebekritika

:

*
*
*

Z Tabulky 2 mimo jiné vyplývá, že důležitým kritériem při uplatnění se absolventů
na trhu práce je kromě získané praxe také znalost cizích jazyků, Tab. 3 zdůrazňuje
motivaci a komunikativnost jako předpoklad týmové spolupráce.

Vraťme se však k problému možnosti srovnání dosaženého teoretického
rámci

vzdělání v

EU. Tímto úkolem se zabývá řada evropských programů. Především

Evropská informační síť o vzdělávání s názvem EURYDICE.

Tato síť je

prostředkem Evropské komise pro sběr a šíření informací o školských systémech v
zemích EU. Na základě strukturovaných dotazníků vznikají dokumenty, které
porovnávají různé prvky školských systémů. Tyto přehledy jsou k dispozici ve
formě tištěné i elektronické. Výsledkem dlouholetého zpracovávání je především
databáze Eurybase obsahující podrobné informace o školských systémech nejen
členských zemí EU, ale také zemí přidružených, ke kterým patří kromě ČR také
Polsko, Maďarsko, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Baltské státy, Slovinsko,
Kypr, Malta a Turecko. České oddělení programu Eurydice vzniklo v roce 1996 v
Ústavu pro informace ve vzdělávání.

Jedním z projektů, který se snaží přispět k srovnatelnému

posuzování

jazykových

znalostí je projekt Goethova Institutu v Praze a Bratislavě, ke kterému se postupně
přidaly i Goethe-Institut Krakow (Polsko), vysoké školy z České a Slovenské
republiky (mimo jiné i TU v Liberci) a vysoké školy z Francie. Společný projekt
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byl představen pod názvem "Výuka němčiny na vysokých školách
zaměření"

nefilologického

a byl blíže představen na konferenci Karlovy Univerzity "LPS Fórum

'99" v září 1999 a na konferenci Technické univerzity v Liberci "Vstup České
republiky do evropské unie - otázky a problémy" (Vlčková 2000).

Osnovou celého projektu je Rámcové kurikulum výuky cizích jazyků na VŠ
nefilologického zaměření, na jehož podkladě vznikla jako druhá (praktická) ěást
projektu - učebnice odborné němčiny, která by měla být tematicky zaměřena tak,
aby s ní mohli pracovat studenti různých oborových studií v různých zemích. (Kol.:
Mit Deutsch in Europa studieren 2004).

Z teoretického hlediska se stavba modulů/témat v této učebnici opírá o dvě stěžejní
schémata:
1 • Mercedes-Modell - Model vzdělávání u firmy Mercedes-Benz
(Manuskript zur Ausbildung bei Merzedes-Benz)
2. Model mezinárodních kvalifikací (komunikace v profesním životě, výsledky
výzkumu Goethova Institutu v Mnichově) - Modell der internationalen
Qualifikationen (Kommunikation im Beruf, Goethe-Institut Můnchen)
Obrázek 1. Mercedes-Modell

(Kol: Methoden zur Förderung 2000)
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Obrázek 2. Modell der internationalen Qualifikationen - Kommunikation
München ( Wille 1997)

im Beruf,

Goethe-Institut

Offenheit für andere Kulturen
Verständnis für andere
Mentalitäten

Hörverstehen
1 .esen

Fremdsprachenkompetenz
Europafilhigkeit

Kommunikative
Kompetenz

xxxxxxx
xxxxxxxxxxx

Interkulturelle Kompetenz

EUROTRAINING
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx /
xxxxx/
Fachsprache

Bereitschaft zur Anpassung an andere
soziokult. Beding.

Kenntnisse der
Wirtschnfts- und
Arbeitsbeziehungen

internát. facliliehe
Kompetenz
Kenntnisse Uber EU-Normen

Kenntnisse des ausländischen
Rechts

Kenntnisse über internationale technische Standards

V obou modelech má silné zastoupení akcent na komunikativní
jazyce,
vstřícnost

znalost

interkulturního

vůči novému

mezinárodních

kontextu,

evropanství,

kompetence

sociální

resp. cizímu a samozřejmě i odbornou

kvalifikací

klade

pochopitelně

ještě

v cizím

kompetence,
znalost.

silnější

Model

důraz

na

mezinárodní/evropský kontext a předpoklady pro mezinárodní spolupráci tedy
spolupráci mezinárodních pracovních týmu. Předpokládá mobilitu pracovních sil,
což je v současné době již velmi reálný předpoklad.

Konkrétní podoba kapitol učebnice byla upřesněna především na pracovním
semináři ve Freiburgu (SRN), kterého se zúčastnily i zástupkyně z katedry cizích
jazyků HF TUL. Výstupem pracovního setkání je učebnice pro studenty vysokých
škol ne filologických oborů zaměřená na odborný jazyk.

Učebnice obsahuje tři tematické celky:
1. Die Hochschulen und Universitäten (Vysoké školy a univerzity)
2. Integrationsprozess Europa (Integrační proces Evropa)
3. Perspektiven und Zukunftstechnologien (Perspektivy a technologie budoucnosti)
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Jednotlivé tematické bloky obsahují kapitoly/lekce a každá kapitola obsahuje
v rámci jednotnosti dále:
•
•
•
•
•
•
•

prolog, kterým může být text nebo fotografie, obrázek
info-blok
cvičení a úkoly
přehled gramatiky
učební tipy, rady, metody, techniky
jazykové hry
testy

Každý modul/téma musí předkládat texty, obrázky a jiné materiály s ohledem na
požadavek:
•

autentičnosti (situační kontext, musí se jednat o reálné situace)

•

aktivní spoluúčasti studenta (student témata nejen zpracovává, ale podílí se i na
sestavování náplně vyučovací hodiny)
správného výběru použitého média (médiem se rozumí např. zpětný projektor a
folie, učitel zvolí vhodné médium pro danou situaci)
vhodnosti aplikovaných sociálních forem výuky
vhodnosti použitých metod (případně jsou zohledněny i metody zaměřené na
praktickou činnost ve firmách)
vhodnosti způsobů klasifikace souhrnných znalostí (spolupráce učitel-student,
stanovení cílů v učení atd.)

•
•
•
•

Úkolem každého jednotlivce autorského kolektivu bylo přísné dodržení pravidel pro
plánování modulů - témat (zachování jednotného směru, obsahu a grafiky), dále
potřeba dodržet metodicky a didakticky rámcové kurikulum, které bylo pro tyto
účely v předchozí fázi projektu vypracováno.

Do jaké míry se podařilo myšlenku projektu realizovat v praxi ukáže až následné
využití učebnice ve výuce německého jazyka. V každém případě je velkým
přínosem

pro

nefilologického

výuku
směru

německého
v různých

odborného jazyka
zemích

Evropské

na
unie.

vysokých
Úkoly

a

školách
poslání

jazykových kateder či jazykových center jsou ve většině zemí EU velmi shodné a
jejich činnost bude do budoucna ještě více ovlivněna existencí společných pravidel
jakým je např. dodržování Evropského referenčního rámce pro jazyky (ERR),
Evropského jazykového portfolia (EJP) či existence Evropského jazykového pasu
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(EJP), atd. — této problematice se věnuje disertační práce podrobněji v kapitole
4.1.2.

Jednotlivé státy Evropské unie se budou na základě již přijatých legislativních
opatření stále více sbližovat a budou mít tendenci k jednotným postupům ve
vzdělávacím procesu, samozřejmě s ohledem na zachování národních tradic a
respektování národních kultur. Vlivem mobility studentů ve vzdělávacím procesu a
vlivem mobility pracovních sil v rámci EU se musí nutně sblížit i předpoklady pro
uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce. Doposud byly odborné učebnice
cizího jazyka určeny především pro potřeby jednotlivých národních školských
systémů, a proto vzniká potřeba posunu
odborného cizího jazyka,

k univerzálnějšímu

pojetí

učebnic

které by doplnily mezeru v nabídce odborných učebnic

pro určitý typ vysoké školy.

2.3.

Evropská unie a společný jazyk budoucnosti

„Kdyby byl na světě jenom jeden jazyk, přibyla by lidskému pokolení

třetina

Života - ta, která se vynakládá na jazyky."
d. W. Leibnitz

Výše uvedené motto nás staví před otázku, kterou se nepodařilo vyřešit generacím
pred námi a pravděpodobně se řešení nepodaří najít generaci naší ani té příští.

Co je dnešní Evropa? Je to mimo jiné dvacet pět států, cca 450 milionů obyvatel,
dvacet oficiálních jazyků, obrovský prostor pro volný pohyb zboží, kapitálu, osob a
také pracovních sil. Byla vytvořena jednotná měna (v jednotlivých členských
zemích se postupně zavádí), vzniklo pět společných institucí - Evropský

parlament,

Evropská komise, Řada evropské unie, Soudní dvůr a Účetní dvůr. V současné době
probíhá proces ratifikace společné ústavy, hovoří se o společné obraně, atd.
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Evropský integrační proces však pokračuje mnohem pomaleji než bychom si mohli
přát, příčinou není snad malá vůle jednotlivých členských států ke spolupráci ale
mimo jiné i jazykové

bariery.

Evropská komise sice oficiálně doporučuje, aby se každý občan EU naučil ke
svému mateřskému jazyku další dva cizí jazyky, z oněch dvaceti však zbývá stále
ještě sedmnáct, což je 85% jazyků, kterými se občan v členských státech EU
nedokáže domluvit.

Podle Maastrichtské smlouvy jsou všechny jazyky EU vzájemně rovnoprávné, což
je sice sympatické, ale přináší to zároveň problém - jenom počet oficiálních
překladatelů

a tlumočníků

pracujících

v Evropské

komisi

a

v

Evropském

parlamentu se pohybuje v řádu tisíců - to vyžaduje značné finanční prostředky a
činí to celou organizační strukturu evropské administrativy velmi těžkopádnou.

V neposlední řadě je nutno vzít v úvahu i občanské hledisko - kdo z nás by nebyl
rád, kdyby se mohl v kterémkoliv státě EU domluvit s místními obyvateli o
běžných věcech, přečíst si místní tisk atp. Většina z nás si uvědomuje, že není
jednoduché naučit se cizímu jazyku slovem i písmem, zvládnout gramatiku,
výslovnost, slovní zásobu, tedy jednotlivé jazykové kompetence. Dnes sice existují
různé elektronické slovníky pro překlad z cizího jazyka - tyto jsou neustále
zdokonalovány, avšak ani ty nemohou nikdy nahradit přímé mluvené slovo.

Má-li se ze spojené Evropy stát životaschopný organismus, podobný

např.

Spojeným státům americkým, pak musí Evropská unie tyto jazykové bariéry
vyřešit. Zde se nabízí několik možných řešení, žádné řešení však zatím nebylo
přijato jako oficiální strategie, která by byla přijata všemi členskými zeměmi, a
která by slibovala vyřešení tohoto problému (Neumannová 2000).

Jako „dorozumívací" jazyk
^
^
>

použít některý ze světových jazyků
použít některý z existujících umělých jazyků vytvořených k mezinárodnímu
dorozumívání
vytvořit nový „mezinárodní jazyk" určený pro občany EU
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Všechny výše uvedené návrhy maji své výhody a nevýhody, své zastánce ale i
odpůrce.

V prvním případě by jednotlivec i národ jako celek, jehož jazyk by byl povýšen do
privilegované role, získal nepřiměřené výhody oproti příslušníkům

ostatních

členských zemí: např. již při narození by každý občan privilegovaného státu získal
bonus v podobě přirozeného získání znalostí jazyka, kterým by se domluvil v celé
sjednocené Evropě. Kultura vyvoleného

národa

by se šířila do ostatních zemí

mnohem jednodušeji než kultura ostatních národů a v neposlední řadě by měli
občané tohoto státu více času na rozvíjení dalších aktivit, protože by se nemuseli
ucit cizí řeč ostatních národů. Takové zvýhodněné postavení jednoho z členských
států by nebylo přípustné a mohlo by se postupem času stát i nebezpečné; navíc je
v rozporu s principem demokracie a rovnoprávnosti všech členských zemí.

Ve druhém případě by vznikla otázka, který z již existujících umělých jazyků
zvolit, když jich bylo pro mezinárodní dorozumívání vytvořeno cca 700; některé
jsou velmi kuriózní, např. na bázi not nebo číslic. Nejznámější z těchto tzv.
umělých jazyků jsou esperanto

a interlingua,

přičemž struktura těchto jazyků je

odlišná - esperanto se vyznačuje jednoduchou gramatikou i syntaxí, pravidelností,
možností tvorby nových slov kombinací slovních základů, předpon a přípon.
Interlingua je naopak naturalistický jazyk, který se co nejvěrněji přidržuje
přirozeného jazyka - latiny, obohacené o mnohé z toho, co vzniklo v moderních
přirozených jazycích, navíc je vybavena poměrně jednoduchou gramatikou.

Ve třetím případě by se jednalo o vytvoření zcela nového jazyka pro potřeby
Evropské unie. V každém případě by tato „evropština", musela být co nejsnadněji
osvojitelná a co nejjednodušeji použitelná.

Měla by být splněna tato kriteria:
•
•

•

jednoduchá gramatika, pokud možno bez výjimek
lovní zásoba by měla vycházet z co největšího průniku slovních základů všech
oficiálních jazyků a měla by umožňovat tvoření nových slov kombinací
slovních základů, předpon a přípon
jednoduchá, libozvučná výslovnost a jednoduchý fonetický pravopis
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Jak již bylo řečeno, ani jedno z výše uvedených řešení se zatím nejeví být přijatelné
pro všechny členské státy EU. V každém případě se budou muset kompetentní
orgány Evropské unie touto jazykovou otázkou v brzké době vážně zabývat.
Rozhodnout o zmíněném problému by měla pouze odborná komise složená ze
špičkových lingvistů všech států EU. Dle Evropské komise je současné stanovisko
k oficiální jazykové politice toto: mateřský jazyk

+ dva další patřící do rodiny

oficiálních jazyků EU.

Požadavek Evropské unie, aby všichni občané byli schopni komunikovat ve dvou
cizích jazycích, je v případě České republiky v časovém horizontu nejbližších let
nesplnitelný. Tento požadavek je zrovna tak nesplnitelný i pro občany jiných zemí
EU, kde si část občanů osvojí maximálně jeden cizí jazyk (dle výzkumů
Eur ob aromet er; Key Data on Education in the European Union - Průcha 1999).
Mezi takové země patří např. Španělsko, Itálie, Řecko.

Kompetentní orgány EU zřejmě nevyvinou v tomto smyslu potřebnou iniciativu
samy od sebe, zodpovědnost za vyřešení „evropského jazykového problému"
spočívá tedy především na malých státech, které neaspirují na přijetí vlastního
jazyka jako jazyka celoevropského.

LA.

Role euroregionů v e v r o p s k é m integračním procesu

Možná by mohla být tato kapitola uvozena otázkou:
Regionální politika jako alternativa pro budoucí uspořádání

Evropy?

V poslední době se v médiích objevují stále častěji termíny jako např. "regionální
politika", "přeshraniční spolupráce", "euroregiony", "Evropa bez hranic" aj„ které
signalizují proces sílícího vlivu regionů a naopak oslabení významu národních
států.
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V Evropě existuje v současné době několik set regionů, které mohou být podle
členění státu správním územím a mít např. podobu hrabství nebo spolkové země.
Obecně je region definován - bez ohledu na skutečnou autonomii - jako územní
celek, který je součástí státu.

Zájmy

regionů jsou

Regionálním

na

evropské

úrovni

zastoupeny

dvěma

organizacemi:

výborem sestávajícím z 222 zástupců lokálních a regionálních celků.

Byl ustanoven v roce 1993 a poprvé se sešel na svém plenárním zasedání v březnu
1994. Toto shromáždění by mělo zajistit, aby byly v Evropské unii vyslyšeny
návrhy zástupců měst a zemí, které zastupují bezprostřední zájmy svých občanů.
Druhou organizací j e Rada regionů,

která byla založena již v roce 1985. Na

shromáždění 300 členů, které j e obdobou Evropské rady regionů, jsou prosazovány
především principy demokracie v územních celcích, které jsou jejím členem, a dále
regionální zájmy přesahující rámec EU - členy jsou např. i kantony Švýcarska. Obě
organizace mají sídlo ve Štrasburku.

Obrázek 3 Přeshraniční regionální spolupráce v evropských

regionech

Zdroj: www.euroreaionen.de
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Názory předních politiků

se na posílení regionální

politiky

ovšem

značně

rozcházejí, protože odrážejí situaci a zájmy jednotlivých zemí. Např. francouzský
socialistický ministr Pierre Moscovici se obával "balkanizace" Evropské unie,
zatímco v sousedním Španělsku

baskický vůdce Xabier Arzallus,

prezident

Občanské nacionalistické strany (PNV), se těšil na postupný zánik národních států v
EU. Tvrdil, že brzy ztratí svoji suverenitu: "Brzy budeme
vznikne jedna

evropská

ústava, jedna

společná

evropská

moci pozorovat,

diplomacie

a

že

armáda.

Evropské státy přestanou existovat. " (Focus 1999).

Wolfgang Schäuble (CDU), velký zastánce regionální identity ale i národních států,
je např. přesvědčen, že bude ještě dlouho zapotřebí uchovat existenci států v
současné podobě. Narozdíl od centralisticky založeného Moscovici však prosazuje
dodržení principu subsidiarity,

podle kterého si Brusel nesmí přivlastňovat nic, s

čím se může lépe vypořádat národní stát, tj. na základě ústavní dohody musí EU
dodržovat určitá pravidla svých kompetencí. Tak tomu je např. ve vzniku Svazu a
jednotlivých spolkových zemí SRN, které bývají v této souvislosti často dávány za
vzor.

Nejdůležitějším bodem, který musí evropská politika tedy ještě vyřešit, je stanovit
pomocí jakési ústavy kompetence a zodpovědnost

na jednotlivých úrovních.

Na základě přeshraniční spolupráce vznikají hospodářské oblasti, které nerespektují
státní ani národní hranice. Vytváření takových územních celků má smysl pouze
tehdy, jestliže vede k podpoře podnikatelských aktivit a celkovému hospodářskému,
sociálnímu a kulturnímu oživení dané oblasti.

Již přes deset let se ČR podílí ve stále rostoucím měřítku na příhraniční spolupráci
se zeměmi EU založené na Chartě příhraničních

a hranice přesahujících

regionů

v Evropě z roku 1981. Po vstupu České republiky do EU se 14 českých krajů stalo
objektem a subjektem regionální politiky EU v celém jejím rozsahu. Praha si již v
Bruselu otevřela své zastupitelství a Středočeský kraj uzavřel dohodu o spolupráci
se třemi regiony z Francie, Německa a Polska.
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Euroregiony v České republice

Kraje se člení na 86 okresů a obvodů, z nichž zhruba čtvrtina se nachází v
pohraničí, v němž existuje celkem 13 euroregionů:
Obrázek 4

Euroregiony nu území České republiky

Niesse/Nisa/Nysa
Erzgebirge/
Krušnohofi

Glacensis
Praděd/Pradziad
Sile sta
Těšinst.é Slezsko/
SlasL Cienszyňsl i

Ergensis

Beskydy /
Besl.idy

Bayrischen Wald/
Šumava/
Muhlviertel

Bílé Karpaty/
Biele Karpaty
Silva Nortica

Weirwiertel/Pomoravi/Záhorie

Zdroj: http://www.euroskop.cz/

Cíle vytváření euroregionů:
•
•
•
•
•
•
•

zachování a zlepšování životního prostředí
zvyšování životní úrovně obyvatel
rozvoj a zlepšení infrastruktury přesahující hranice
rozvoj spolupráce při likvidaci požárů a přírodních katastrot
rozvoj turistiky a kultury
zlepšování mezilidských vztahů
spolupráce v otázkách územního plánování a uspořádání
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Tabulka 4 Euroregiony v České republice
Název euroregionu
Elbe/Labe
Krušnohoří
Egrensis
Šumava
Silva-Nortica
1'omoravi
Bílé Karpaty
Beskydy
Těšínské Slezsko
Silesia
Praděd
Glacensis
Nisa

Datum vzniku
24.6.1992
18.12.1992
3.2.1993
20.9.1993
13.4.2000

Sousedící stát
Německo
Německo
Německo
Německo, Rakousko
Rakousko

23.6.1999
30.7.2000
9.6.2000
22.4.1998
20.9.1998
2.7.1997

Rakousko, Slovensko
Slovensko
Slovensko, Polsko
Slovensko, Polsko
Polsko
Polsko

5.12.1996
21.12.1991

Polsko
Polsko, Německo

Zdroj: : .http://www.euroskop.cz

Působení sdružení měst a obcí v příhraničních částech ČR je v tomto duclut
zaměřeno na plánování a přípravu konkrétních projektů pro oživení těchto území za
podpory EU, a to v rámci programů Phare CBC a 1NTERREG III A - od získávání
podnětů z úrovně obcí po poradenství apod. (http://www.euroskop.cz/).

3.

Specifika Euroregionu NISA (ERN)

3.1.

Charakteristika j e h o částí a h o s p o d á ř s k á situace

Euroregion

Neiße-Nisa-Nysa

(ERN) je euroregionem

tří

hraničních

oblastí

nacházejících se na území, kde se stýkají hranice České republiky, Spolkové
republiky Německo a Polska. Všechny tři oblasti spojuje mnoho společných
problémů a zájmů vyplývajících ze společné historie a podobných politických a
hospodářských proměn za poslední desetiletí. Mimořádnost tohoto euroregionu je
dána tím, že se nachází na hranici mezi zeměmi Evropské unie a dvěma státy, které
k členství v EU teprve směřují. Právě na tomto území se budou vytvářet vztahy
východ-západ v nové evropské dimenzi.
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Zakládající

konference Euroregionu

"Trojzemí" - později název Euroregion Nisa -

se konala v Žilavč ve dnech 23.-25. května 1991. Území Euroregionu Nisa má
rozlohu 12 039 km2, z toho polská část zaujímá 3 971 km2 (33,0 %), česká část 3
545 km2 (29,4 %) a německá část 4 523 km2 (37,6 %).

Česká část euroregionu zahrnuje okresy Česká Lípa, Jablonec n. N., Liberec,
Semily a část okresu Děčín - Šluknovsko; je to téměř 4,5 % celkové rozlohy České
republiky. V této části euroregionu je rozvinut průmysl sklářský, strojírenský,
metalurgický, textilní, oděvní, stavební, potravinářský a umělých hmot.

Německá část euroregionu leží na území východního Saska a zaujímá 24 % rozlohy
Saska. Region má rozvinutý průmysl důlní (hnědé uhlí), energetický, textilní,
oděvní, strojírenský a sklářský, a dále zemědělství a zahradnictví.

Polská

část

legnického

zahrnuje 36 vojvodství jeleniogorského,

3 obce z vojvodství

a 4 obce z vojvodství jelenohorského. Je to oblast bohatá na zdroje

minerálních a léčivých vod (radon). Důležitou úlohu v hospodářství má průmysl,
především palivo-energetický, důlní, sklářský, stavební, keramický, textilní, oděvní,
metalurgický, strojírenský a elektrotechnický.
Obrázek 5

Euroregion

Nisa

Ústecky kraj

Cešká republika

x^yKM
Liberecký kraj

Zdroj: http://www.neisse-nisa-nysa.org/
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Zásady a cíle spolupráce v euroregionu
Euroregion Nisa jako nejstarší euroregion v České republice během svého působení
dokázal svými výsledky přesvědčit o prospěšnosti své existence. Od roku 1994 bylo
jen v české části euroregionu podpořeno z programu Phare CBC 43 velkých
projektů s objemem dotace 37.75 mil EUR. Euroregion Nisa také administruje Fond
malých projektů podporující neinvestiční akce typu people-to-people, v rámci
kterého bylo realizováno od roku 1998 přes 600 projektů zaměřených na kulturu,
sport, vzdělávání atd. s celkovým objemem dotace kolem 3,5 mil. EUR.

Euroregion Neiße - Nisa - Nysa se po několikaleté existenci stal přeshraničním
regionem s vnitřními strukturami. K zásadám, na kterých se zakládá činnost
euroregionu a práce všech jeho orgánů a podpůrných struktur, patří:
•

zásada pomoci, která znamená pomoc mezinárodních a národních institucí a
organizací pro regionální společnosti v realizaci cílů přeshraniční spolupráce
zásada partnerství a rovnoprávnosti stran tvořících euroregion; tento druh
partnerství se zakládá na paritě stran nezávisle na velikosti státu
zásada solidarity přeshraničních území
zásada existence koncepce nebo strategie přeshraničního rozvoje; tato zásada je
základem zpracování strategických rámců a dlouhodobé spolupráce.

•
•
•

K. dalším stejně důležitým zásadám, vypracovaným v praxi během

činnosti

euroregionu, patří také:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zásada dobrého sousedství obyvatel pohraničí
zásada zachování totožnosti (národní, státní, regionální a lokální)
spolupracujících teritoriálních subjektů a lokálních společností
dobrovolná účast v euroregionu a v různých formách spolupráce
zásada symetrie a parity - každá strana má ve všech orgánech stejný počet míst
(hlasů) a stejné právo reprezentovat zájmy euroregionu
zásada pragmatismu
řídit se přátelstvím a důvěrou při společných přeshraničních aktivitách
zásada parity při hlasování, tzn. stejného počtu hlasů pro každou ze stran
zásada koncensu
zásada rotace, tzn. změny míst organizace různých iniciativ, setkání atd.

Cíle, priority a rozsah činností Euroregionu Nisa souladu byly vytyčeny v souladu
se záměrem rozvoje všech národních částí ERN.
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Jedná se o tyto hlavní cíle;
•

Odstraňování /.úporného v l i v u státních hranic ( d n e s j i ž fy/.icky z a n i k l ý c h )

•

Zlepšení životní úrovně obyvatel euroregionu

•
•
•

Zlepšení přírodních,kulturních a životních podmínek obyvatel euroregionu
Rozvoj hospodářského potenciálu na území euroregionu
Podporování všech činností 11a regionální úrovni, které vedou zúčastněnou
zemi k integraci s Evropskou unií

Zároveň byly definovány oblasti společných činností:
•
•
•

Spolupráce v otázkách územního plánování
Zachování a zlepšování životního prostředí
Rozvoj hospodářství a vyrovnání životní úrovně

•
•
•
•

Výstavba a přizpůsobení infrastruktury potřebám přesahujícím hranice
Spolupráce při likvidaci požárů a přírodních katastrof a v nouzových
stavech
Spolupráce v rozvoji dopravního pohraničního styku a turistiky
Kulturní výměna a péče o společné kulturní dědictví

•

Zlepšování možnosti mezilidských vztahů

•
•

Spolupráce v humanitární a sociální oblasti
Vyřizování občanských stížností v případech přesahujících hranice

Přeshraniční spolupráce a její nositelé - euroregiony, resp. kraje zapojené do práce
euroregionů, představují základní prvek evropské integrace a její úspěch přímo
předurčuje úspěch celého evropského projektu.
Liberecký kraj se proto bezprostředně po svém vzniku, kdy byl ustaven jako
územně

samosprávný

celek, zapojil do přeshraniční

spolupráce.

K té tento

předurčuje už jeho strategická poloha. V roce 2001 začalo navazování prvních
kontaktů v SRN, ačkoliv zde neexistuje samosprávný celek, který by svoji
podstatou odpovídal krajům v České republice. Bylo zřejmé, že by se Liberecký
kraj měl orientovat na partnerství se Svobodným státem Sasko, což se take stalo.
Obdobnou genezi mají rovněž kontakty s Dolnoslezským vojvodstvím, dohoda
o spolupráci s tímto vojvodstvím byla podepsána v roce 2003.

Smyslem partnerství s oběma regiony není pouhá výměna zkušeností na mnoha
úrovních, ale skutečná spolupráce na řadě mezinárodních projektů s příhraničním
efektem pro Čechy, Poláky a Němce. Za všechny bychom například

mohli

46

jmenovat aktivity v oblasti „Krajina podstávkových domů", projekt „Regiotram
Nisa" či naši vzájemnou součinnost při otevírání nových hraničních přechodů,
přičemž je
společenství

nezbytné
dal

zdůraznit,

příhraničním

že

vstup

kontaktům

České

republiky

novou

dimenzi

do

Evropského

a větší

možnosti

participace.
Je nutné prosazovat také zájmy ERN přímo v centru dění EU. Liberecký kraj zřídil
v září své zastoupení v Bruselu a pro výběr lokality zastoupení byla rozhodující
právě blízkost zastoupení obou partnerů - zastoupení Svobodného státu Sasko,
zastoupení Dolnoslezského vojvodství a zastoupení Libereckého kraje sídlí v jedné
ulici: Avenue ďAuderghem.

V letech předcházejících vstupu ČR do Evropské unie se Euroregion Nisa již začal
připravovat na rozšíření EU. Společná (tripartitní) Rada Euroregionu NeiBe-NisaNysa, která je jeho nejvyšším orgánem a má za úkol určovat hlavní směr jeho
činnosti, rozhodla uzpůsobit struktury Euroregionu tak, aby lépe odpovídaly novým
výzvám.

Nejdůležitějším úkolem euroregionů je podpora a další rozvíjení spolupráce v
oblasti lokálního a regionálního plánování, podpora projektů v oblasti životního
prostředí, v hospodářské sféře, kultuře a sportu a vytváření prostoru pro setkávání
lidí.

3.2.

Vzdělávací instituce v Euroregionu Nisa a jejich role

Euroregion Nisa se stal po několikaleté existenci přeshraničním regionem s
vnitřními strukturami, kde se na základě společně deklarovaných zásad a cílů
rozvíjí spolupráce ve všech jeho částech - české, německé a polské (Neumannová
2000).
Soužití a spolupráce v rámci euroregionu znamená i intenzivnější

komunikaci

a

potřebu vybudovat vztahy na vzájemné důvěře. V hospodářské oblasti to pak mimo
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jiné představuje navazování

pracovních

kontaktů

a výměnu zkušeností

- tedy

symetrické komunikační vztahy, zatím je však komunikace mezi Cechy, Němci a
Poláky asymetrická. Češi a Poláci mají oproti Němcům výhodu - většinou ovládají

jazyk svého souseda, zatímco v Německu je znalost češtiny nebo polštiny spíše
výjimkou a je chápána jako přednost několika jedinců.

Nutno ovšem podotknout, že v poslední době lze stále více pozorovat ze strany
německých turistů a návštěvníků snahu o komunikaci v jazyce souseda. Zřejmě si
především mladší a střední generace začíná uvědomovat, že k dobrým sousedským
vztahům patří i projevy vstřícnosti a snaha o komunikaci v jazyce sousedního
národa. Toto jakési „vstřícné gesto" je na české i polské straně velmi pozitivně
vnímáno a jistě přispívá k odbourání jazykových i jiných barier. Doposud se
většinou němečtí turisté spoléhali na to, že protistrana němčinu více či méně dobře
ovládá, a že se tudíž v zemi souseda domluví. Češi ani Poláci samozřejmě
nepředpokládají, že by německý turista začal plynně hovořit jejich mateřštinou, ale
velmi ocení, když ovládá alespoň základní zdvořilostní fráze a pozdravy. Přesto
přibývá stále více Němců, kteří mají elementární (i gramatickou) znalost jazyka
souseda. Lze tedy doufat, že s otevřením hranic a s mladou generací se situace
v tomto ohledu ještě bude ještě dále zlepšovat.

Cizojazyčné vzdělávání na základních a středních školách v ERN
Po roce 1990 byl v českém základním školství zaveden povinný cizí jazyk do
obsahu učiva 4. ročníku, druhý cizí jazyk se stal volitelným cizím jazykem u žáků
7.- 8. ročníků.
První cizí jazyk je pro všech žáky povinný ve 4.- 9. ročníku, časová dotace je 3
hodiny týdně v každém ročníku. Zpravidla je prvním

cizím

jazykem angličtina nebo

němčina, dále pak francouzština, ruština a španělština. Převažuje však nabídka
angličtiny nebo němčiny, nabídka je závislá na personálních možnostech školy.
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Druhý cizí jazyk je jedním z povinně volitelných předmětů v 7,- 9. ročníku v
rozsahu minimálně 6 hodin týdně. Jako volitelný předmět může být nabízena i
konverzace v cizím jazyce.

V České republice neexistuje varianta, která je rozšířená v jiných západních zemích
Evropy, totiž, že první cizí jazyk je povinná angličtina, mají čeští žáci možnost
výběru z několika cizích jazyků. Nabídka výuky cizích jazyků v obsahu učebních
plánů nebyla nikdy tak pestrá jako je tomu nyní a trend k intenzívní výuce cizího
jazyka je na vzestupu. Rodiče přikládají významu výuky cizího jazyka stále vetší
důležitost, což vyplývá i z výsledků různých šetření. Ve statistikách Ústavu pro
vzdělávání je možné zaregistrovat dvě tendence vzhledem k výuce CJ na úrovni
povinného vzdělávání.
•

Zvyšuje se podíl času, který mají žáci v rámci výuky povinného CJ

•

Vzrůstá preference angličtiny jako prvního cizího jazyka (od školního roku
1997/98 došlo ke zlomu a počet žáků učících se angličtinu převýšil počet
žáku učících sc němčinu

Tabulka 5 Podíl žáku :ákludnícli škol učících se CJ (v%:

celkového počtu žáků - Průcha 1999)

Školní rok

A

N

F

R

J

Celkový
počet žáků
učících
se
jazyk

1993/94

42,3

55,4

1,5

0,1

0,2

599 197

1996/97

47,0

51,6

1,1

0,1

0,2

725 877

1997/98

49,7

49,1

1,0

0,1

0,1

750 968

A= angličtina, N= němčina, F= francouzština, R= ruština, J - j i n ý jazyk

Zvyšující se zájem žáků o angličtinu lze vysvětlit mimo jiné i tím, že je více
preferována v médiích a že také zájmy žáků, jako je např. moderní hudba a
počítače, velmi korespondují s angličtinou. Dalším vysvětlením může být i
skutečnost, že na výuku němčiny bylo po revoluci na školách více učitelů (někdy i
neaprobovaných) a trvalo několik let než se tato situace ve prospěch angličtiny
změnila. Přibývá kvalifikovaných učitelů angličtiny a školy tento jazyk ve zvýšené
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míře nabízejí. Nabídka němčiny je v tomto ohledu silně závislá na územní
lokalizaci škol, tedy v oblastech, které s německy mluvícími zeměmi sousedí, stále
převažuje preference němčiny. U francouzštiny lze pozorovat klesající zájem, zájem
o výuku ruštiny zůstává vyrovnaný. Nutno podotknout, že se jedná o údaje z konce
devadesátých let; v posledních letech zájem o angličtinu stále roste.

Výsledky pravidelných šetření v oblasti výuky cizích jazyků nejsou v

České

republice sdělovány tak, jako je tomu kupříkladu v západních zemích a v USA.
Jedinou

formou

pedagogickým

šetření

(Kalibro),

byl

průzkum

organizovaný

Výzkumným

ústavem

který se zaměřil na vytvoření evaluačních kritérií pro

hodnocení výsledků vzdělávání v angličtině a němčině na konci základní školy.

Výsledky šetření Kalibra vykázaly lepší znalosti v angličtině, což je podle autorů
výzkumu dáno tím, že... angličtinářiprostě
němčinu....

(Průcha 1999).

ovládají angličtinu lépe než

němčináři

Další důvod může být také lingvistický, angličtina je

považována za relativně snadnější jazyk pro osvojování než němčina, což mimo
jiné přispělo k jejímu celosvětovému rozšíření.

Tabulka
i""""vu 6u

Preference
i rejercnce pro
//i u angličtinu a němčinu na ZŠ - regionální rozdíly v % (Priicha 1999)
Angličtina

Nčinčina

69,0 %

28,3 %

„Střední Čechy

53,3 %

45,3 %

Jižní Čechy

36,7 %

62,9 %

Severní Čechy

40,6 %

58,3 %

_Východní Čechy

52,6 %

46,5 %

47,0 %

51,7%

56,3 %

42,6 %

_____

Region

Jižní Morava
L§everní Morava

Situace v příhraničních oblastech v rámci celé České republiky je tedy trochu jiná
než např. ve velkých městech ve vnitrozemí. Není tomu jinak ani v Euroregionu
Nisa.
Vzorem pro "německo-českou školu bez hranic" by mohly být Freie Grundschule
Hartau a Základní škola v Hrádku nad Nisou, které umožňují českým a německým
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dětem jedenkrát

týdně společnou výuku a liry. Tyto kontakty jsou velmi úzké,

průběžně jsou realizovány spousty společných projektů a akcí v rámci mimoškolní

výchovy v oblasti kultury a sportu. Tyto akce mají velkou publicitu v regionálních
sdělovacích prostředcích a jsou často medializovány, takže se staly obecně

vnímanou součástí přeshraničních aktivit.

Na některých základních a středních školách v Sasku probíhá výuka češtiny a
polštiny, ale většina škol hodinovou dotaci těchto předmětů ze své nabídky

vypustila - příčinou

byl malý zájem ze

přáli, aby jejich děti

místo

strany

žáků.

Rodiče

si ve

většině případů

toho absolvovaly výuku jiného západního jazyka, vedle

primární angličtiny převážně španělštiny a francouzštiny.

Základní a střední školy v české a polské části euroregionu nabízejí oproti tomu
poměrně větší dotaci hodin německého jazyka. Statistiky z minulých let vykazují, že
na Z Š a S Š

v Severočeském

kraji a tedy i v příhraničních oblastech dnes již

Libereckého kraje pokrývá výuka německého jazyka cca 40-45 % výuky cizích
jazyků. Nabízí se otázka, zda by se do budoucna neměla prosadit také výuka
polštiny, jako nutnost mít alespoň elementární jazykové znalosti jazyka dalšího
souseda v euroregionu.

Politici na obou stranách projevili vůli řešit citlivou sudetoněmeckou otázku a tak
doufejme, že budoucnost přinese její uspokojivé dořešení. Největší šanci pro
konstruktivní dialog má jistě mladší generace nezatížená minulostí.

C i z o j a z y č n é vzdělávání v terciární sféře Euroregionu Nisa
Interkulturní vztahy by v rámci "Trojmezí" nemohly optimálně probíhat bez účasti
vzdělávacích a veřejnoprávních institucí. V tomto ohledu připadá
univerzitě

v

vysokoškolskému
Ekonomické

Liberci,

Vysoké

institutu (SRN),

škole

v

Žitavě

(SRN),

Technické

Mezinárodnímu

Technické univerzitě ve Wroclam

(Polsko) a

akademii v Jelení Hoře (Polsko) zvláštní zodpovědnost - posílají do
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praxe vysokoškolsky vzdělané odborníky, z nichž někteří by mohli najít uplatnění
přímo v regionu a spolupodílet se tak na jeho budoucím rozvoji a na vytváření jeho
infrastruktur.
Na polských partnerských institucích jsou jako povinné předměty nabízeny kurzy
němčiny, na vysoké škole v Žitavě existuje jazykové centrum, které nabízí
studentům v rámci volitelných předmětů možnost navštěvovat kurzy češtiny a
polštiny. Mezinárodní vysokoškolský institut nabízí obor

tlumočnik-překladatel

z českého a polského jazyka, což je velmi perspektivní a jeho absolventi najdou jistě
dobré uplatnění v hospodářské sféře euroregionu, což je pro rozvoj infrastruktury
euroregionu

velmi

důležité.

Předpokladem

úspěšnosti

vysokoškolských institucí v ERN je mimo dobré znalosti

absolventů
minimálně

všech
jednoho

světového jazyka i znalost jazyka sousední země.

Realita euroregionu je v Liberci specifická: je to euroregion na Trojmezí, „Na
Troj mezí" se nachází také Technická univerzita v Liberci. Místní osa Evropské unie
tu tedy není orientována jen směrem západním, nýbrž také severním. Na to
zapomínalo kdysi a na to se zapomíná i dnes; polská kultura je kulturou čtyřiceti
milionů mluvčích. Objem přeložené

literatury je v Polsku veliký, kvalita polské

vědy je obecně vysoká. Polsko je velmocí v takových disciplínách jako je logika,
sociologie a estetika. Polština je jazykem, který je češtině gramaticky i lexikálně
velmi blízký, takže český student může bez předběžných znalostí polštiny číst
literaturu v polštině jen za použití slovníku a při studijním pobytu se do polštiny
rychle vpraví - toto platí i v opačném směru. Úzký kontakt s některou z polských
partnerských univerzit pomáhá prolomit tuto iracionální jazykovou bariéru mezi
Čechy a Polskem a těžit tak ze vzdělanostního potenciálu našeho severního
souseda.
Tato bariéra se jeví být jednostrannou, zájem polských studentů o češtinu a českou
kulturu je větší, např. na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani studuje češtinu
jako vedlejší jazyk cca 150 studentů. Na české straně polonistika zmírá a čeští
studenti nejeví o polštinu zájem.
Na německých vysokoškolských institucích je zaznamenán zvýšený zájem o studium
češtiny

i polštiny.

Pro pracovní trh je znalost jazyka sousední země klíčová.
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Studenti, kteří chtějí v euroregionu po ukončení studia zůstat a získat dobrou pozici
v managementu, považují znalost jazyka sousední země za přidanou hodnotu.

Na Technické univerzitě v Liberci působí dvě katedry, jejíž studenti odcházejí do
praxe vybaveni němčinou, jejich profil je však zcela odlišný: katedra
jazyka

německého

při Pedagogické fakultě vychovává budoucí učitele, od jejichž kvality se

odvíjí především jakou jazykovou bázi si utvoří žáci na základních a středních
školách a jaký vztah k cizímu jazyku a k interkulturnímu pojetí jazyka získají.
Katedra cizích jazyků na Hospodářské fakultě nabízí kurzy odborného jazyka pro
specializované obory fakulty architektury, fakulty pedagogické, strojní a textilní,
především pak zajišťuje výuku pro studenty podnikové ekonomiky, informatiky a
pojišťovnictví. Výuka hospodářské němčiny si klade za cíl vybavit studenty
odbornou slovní zásobou z různých oblastí hospodářského života a naučit pracovat
studenty s odbornými texty. Absolventi pokročilejších kurzů by pak měli být
schopni aktivně užívat odborný jazyk a sledovat přednášky hostujících profesorů v
odborném jazyce.
Nové učební plány německé hospodářské němčiny, jejichž vypracování je finančně
podpořeno prostředky z Fondu rozvoje vysokých škol, si kladou za cíl mimo jiné
reflektovat současnou euroregionální problematiku (konkrétně Euroregion Nisa) a
apelovat na rozvoj schopností studentů k samostudiu jako řízenému procesu.
Rozvoj analytických dovedností a kreativních způsobů řešení úkolů a problémů
jakož i použití on-line metod výuky by měly stát v popředí inovovaného pojetí
těchto učebních plánů. Absolventi jazykových kurzů by tedy měli patřit k nové
generaci manažerů, která je jazykově natolik dobře vybavena, aby se uměla
orientovat na regionálním ale i národním a světovém trhu práce a spolupracovat
v mezinárodních multinárodních týmech.

Společnost založená na znalostech vyžaduje průběžné
kvalifikací

zvyšování

kompetencí

a

a využití co nejširšího spektra vzdělávacích příležitostí. Zprávy o

průběhu realizace Usnesení o celoživotním vzdělávání potvrzují pozitivní vývoj i
nedostatky v řetězci celoživotního učení (http://europa.eu.int/comm/education/).
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Jako předpoklad úspěšné realizace školské reformy v terciární sleře je výrazné
navýšení investic do lidských zdrojů, které prosadila Evropská rada v Lisabonu.
Investice je třeba směřovat do znalostí, zlepšování kvality a efektivity systémů
vzdělávání a odborné přípravy.

Euroregionální vysokoškolské instituce by měly sledovat společné cíle vyplývající
ze společných zásad pro období rozvoje terciární sféry do roku 2010. Jako hlavní
cíle se jeví:
•

Orientace reforem a investic na klíčové oblasti budování
znalostní
společnosti, tj. investice do lidských zdrojů ve vysokoškolském vzdělávání,
ve vzdělávání dospělých a do odborné přípravy

•

Celoživotní učení učinit realitou, tj. zatraktivnit celoživotní vzdělávání,
zajistit prostupnost mezi podnikovou sférou, sociálními partnery a
vzdělávacími institucemi a umožnit vzdělávání znevýhodněným skupinám
(handicapovaní a sociálně slabí)

•

Vybudování evropského vysokoškolského prostoru, tj. podpora
studentů i pedagogických pracovníků, uznávání studijních
dosažených na partnerských zahraničních institucích (kredity),
výstupů studia (nostrifikace diplomů) podpora spolupráce na
smluvních vztahů

Pokud se podaří

motivovat

mobility
výsledků
uznávání
základě

absolventy vysokých škol působících v "Trojzemí", aby

zůstali a našli uplatnění na trhu práce přímo v euroregionu, výrazně to ovlivní
kvalitu jeho infrastruktury a do budoucna to změní i jazykové povědomí jeho
managementu. Pak nebude jistě pochyb o tom, že česká a polská část Euroregionu
Nisa je skutečně připravena na vstup do Evropské unie a řeka Nisa-Neiífc-Nysa
bude řekou, která všechny tři části euroregionu spojuje.
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3.2.1.

S p o l u p r á c e v z d ě l á v a c í c h institucí a s p o l e č n é p ř e s h r a n i č n í
projekty

Rozvoj vztahů v oblasti vědy a výzkumu mezi vysokoškolskými

institucemi

v Euroregionu Nisa je prioritou činnosti Akademického koordinačního střediska
v ERN (ACC). Tato instituce má sekretariát na Technické univerzitě v Liberci a
původně měla za cíl koordinovat akademickou spolupráci studentů i pracovníků
vysokých škol v euroregionu. Sekretariát, který pro ACC zajišťuje administrativní a
organizační práce, vznikl v roce 1991 a organizačně je začleněn jako samostatné
středisko na Technické univerzitě v Liberci.

Akademické

koordinační středisko v Euroregionu

Nisa - Academie Coordination

Center (ACC)
Koordinuje vzdělávací,

vědeckou

a výzkumnou

činnost

odborných pracovníků vysokých škol, které působí v oblasti

pedagogických

a

česko-německo-

polského příhraničního území v Euroregionu Nisa.

Partnerskými vysokými školami v ERN jsou:
•
•
•
•
•
•

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz
Fachhochschule Zittau/Görlitz (FH) www.hs-ziff.de
Akademia ekonomiezna we Wroclawiu www.ae.jKora.pl
Polytechnika Wroclawska www.pwr.wroc.pl
Internationales Hochschul institut Zittau (II 11) www.ihi-zittau.de
Kolegium Karkonoskie w Jelenicj Górze www.kk.igora.pl

Hlavním cílem činnosti ACC je podpora a koordinace evropského
vzdělávání a mezinárodních

vědeckovýzkumných

vysokoškolského

aktivit na území Euroregionu Nisa.

Nezbytně nutné k dosažení tohoto cíle je vytváření podmínek pro rozvoj spolupráce
vysokoškolských odborníků na regionální úrovni.

Zvláště po podpisu Boloňské deklarace partnerskými zeměmi jsou hlavní aktivity
zaměřeny

zejména

na oblast

vysokoškolského

vzdělávání,

kdy je

žádoucí

v Euroregionu Nisa sjednotit studijní obory a učební plány v bakalářských,
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magisterských i doktorských studijních programech. Úspěch tohoto záměru je
podmíněn odpovídajícím odborným, materiálním a kulturním zázemím. ACC se

proto prostřednictvím svých koordinátorů a ostatních spolupracovníků soustřeďuje
na spolupráci vysokých škol s komunální a podnikatelskou sférou v Euroregionu
Nisa.

Další úkoly ACC souvisejí bezprostředně se vstupem České republiky a Polska do
Evropské unie. Tím se po administrativní stránce podstatně zjednodušily styky
nejen v oblasti komunální a hospodářské, ale i pedagogické a vědeckovýzkumné,
projevující se snadnější mobilitou materiálních a personálních kapacit jednotlivých
vysokých škol a umožňující větší prolínání výukových systémů včetně rozšíření
vědecké a výzkumné spolupráce. Existují tak příznivé podmínky pro naplnění
vytčeného cíle, jehož hlavní význam z hlediska společenského spočívá v zamezení
odlivu špičkových odborníků, schopných manažerů, podnikatelských subjektů a
zejména mladé generace z Euroregionu Nisa do relativně bohatšího vnitrozemí
jednotlivých států.

Organizační struktura A C C
Všechny orgány jsou trojstranné. Řídícím orgánem je Prezídium,

ve kterém je

česká, německá a polská strana zastoupena vždy dvěma členy - rektory a děkany
partnerských škol případně jejich zástupci. Prezídium je složeno z prezidenta (PL) a
viceprezidenta

(CZ). Obsazení

funkcí je dáno rotačním principem, tzn. že

představitelé jednotlivých stran ve svých funkcích „rotují". Výkonným orgánem
ACC je Vědecké konsilium,

které má svého předsedu (DE) a tři koordinátory,

přičemž každá strana je zastoupena jedním

Vlastní

koordinační

činnost

probíhá

koordinátorem.

v rámci

odborných

pracovních

skupin

sestávajících ze zástupců jednotlivých stran.
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Pracovní skupiny působí v oblasti:
•
•
•

Životní prostředí / Umweltschutz / Ochrona šrodowiska
Ekonomie / Wirtschaft / Gospodarka
Technika, komunikace / Technik, Kommunikation / Technika,

•

Vzdělávání, aktivity studentů / Bildung, Studentenaktivitäten / Wychowanie,
Dzialanie studentów
Zdravotnictví, Sociální problémy / Gesundheit, Sozialwesen / SluŠba
zdrowia, Sprawy socjalne
Kultura, Historie / Kultur, Geschichte / Kultura, Historia

•
•

Komunikacja

V rámci pracovní skupiny jsou pořádány společné semináře a konference, některé
se

zapojily

do

společných

projektů.

Právě

v organizování

společných

preshraničních projektů spočívá smysl založení těchto odborných skupin.

Akademické koordinační středisko se od svého založení v roce 1991 podílelo na
aktivitách, které mimo jiné přispěly i ke vzniku vzdělávacích institucí v ostatních
eastech euroregionu. Za nejvýznamnější lze považovat:
^
'
^

Podíl na vzniku IHI v roce 1993
Podíl na vzniku virtuální University Nisa v roce 2001
Podíl na vzniku Česko-saského vysokoškolského centra v Chemnitz (SRN)
v roce 2003

^
^
^

Pořádání vědeckých sympozií studentů a doktorandů
Organizace mezinárodního fóra studentských rad
Zajištění výměnných pobytů studentů a vědeckých pracovníků partnerských
škol a výukových kurzů
Pořádání mezinárodní konference k dějinám Euroregionu Nisa v Žitavě
(SRN), Jelení Hoře (PL) a v Liberci
Každoroční edice mezinárodního sborníku vědeckých prací - od roku 1995
Podíl na vytvoření řady mezinárodních studijních programů
Realizace česko-nčmeckých zrcadlových projektů v letech 2003-2005
v rámci programů EU Interreg III A a Phare

^
^
^
^
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Úkoly

Akademického

koordinačního

střediska

se

vzhledem

k měnícím

se

podmínkám rozšířeného evropského vysokoškolského prostoru přizpůsobují realitě.
Základní aktivity a cíle lze shrnout do nádsledujících bodů:
^

Vytvoření podmínek pro rozvoj spolupráce v evropském vysokoškolském
prostoru

^ Vytvoření podmínek pro jednotné bakalářské, magisterské a doktorandské
studium v ERN, resp. jednotné učební plány a obory partnerských institucí
^

Využití přeshraničních personálních a technických rezerv vysokých škol k

rozvoji regionu
^

Internacionalizace a upevnění pozice vzdělávacích a výzkumných pracovišť

^

Rozvoj osobních kontaktů a pracovních vztahů mezi pracovníky institucí

^

Podpora mobility vysokoškolských pracovníků a studentů

^

Přispět k

^

Podílet se na regionální a komunální politice ERN

^

Spolupráce s komunálními institucemi na národní úrovni (Krajský úřad,
Město Liberec, rada euroregionů, EUREX, Agentura pro regionální rozvoj,
Krajská průmyslová a obchodní komora, Centrum setkávání v St.
Marienthalu (SRN), a jiné

*

Podpora přeshraniční spolupráce zprostředkováním vhodných projektů na
úrovni EU a na národních úrovních

^

Reprezentace vysokých škol v ERN na veřejnosti (spolupráce s médii, účast
zástupců ACC v mezinárodních a národních porotách, atp.)

evropeizaci

a sjednocení jednotlivých částí ERN

Projekty realizované a plánované v rámci ACC:
•

Projekt „Založení Euroregionálního akademického centra pro evropské
projekty" - Euroregional Akademie Project Center (EAPC)

Jedná o projekt bilaterální,

proto jsou prostředky žádány v rámci projektů

Cíl3/Ziel3. Na projektu participují celkem
(TUL) z

tři subjekty

ze SRN a jeden subjekt

České republiky, přičemž nositelem (Lead patnerem) projektu je

Hochschule Zittau/Görlitz (FH).
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Jedná se o tyto subjekty:
•
•
•
•

Hochschule Zittau/Görlitz, HS Zi/GR (FH), Lead Partner
Technická univerzita v Liberci (TUL) - Akademické koordinační středisko v
ERN
Internationales Hochschulinstitut Zittau (IHI)
Technische Universität Dresden (TUD) - European Project Center (EPC)

Projekt vychází z partnerství zúčastněných subjektů v rámci

Akademického

koordinačního střediska v Euroregionu Nisa. Financování akademických institucí se
uskutečňuje ve stále menší míře přímo ze státních prostředků, takže nastavené
tendence vedou vysoké školy k větší

zodpovědnosti při získávání finančních

prostředků z jiných zdrojů než státních. K tomu účelu chybí na vysokých školách
personální a administrativní struktura umožňující nabízené finanční prostředky
zejména z evropských fondů získat.

Vyškolením odborného personálu na úroveň projektových a finančních managerů
schopných

využít

akademického

prostředí

partnerských

vysokých

škol

a

vytvořením administrativního a informačního zázemí bude projekt řešit zásadní
Podmínku rozvoje mezinárodní spolupráce Na univerzitách sice existují oddělení
pro zahraniční vztahy, které řeší otázky kontaktů s cizinou velmi komplexně. Nově
vzniklé centrum by mělo mít specifický úkol pomoci získávat dotační prostředky ze
zdrojů Evropské unie a každý subjekt bude mít v projektu specifickou roli.

Hoschule Zittau Görlitz (FH) přebírá celkovou zodpovědnost za financování a
realizaci projektu. Bude se podílet na iniciaci a administrativním vedení projektů za
pomoci stálého projektového manažera a ostatních vědeckých pracovníků.

Technická unverzita v Liberci vytvoří tým projektových a finančních managerů
soustředěných v oddělení Euroregionálního akademického centra
Projektů, kteří budou

evropských

pro akademickou obec zpracovávat vybrané projektové

návrhy z oblasti vzělávání, vědy a výzkumu využívající mezinárodních vazeb na
Partnersté subjekty. K tomu účelu bude provedeno jejich proškolení, sestaveny
databanky projektů a personálních vazeb potenciálních projektových partnerů.
Informační bázi doplní

webový portál zaměřený

na prezentaci vzdělávacích,
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výzkumných

a vědeckých

profilů fakult TUL zaměřených

na

mezinárodní

spolupráci zemí ČR a Saska.

IHI bude využívat silných mezinárodních vazeb a podílet se na iniciaci projektů
souvisejících s mezinárodními formami vzdělávání a aplikace poznatků zejména v
oblasti ochrany životního prostředí.

Technická univerzita v Drážďanech /EPC/ poskytne partnerům projektu know-how
z oblasti iniciace, zajištění financování a administrace evropských projektů, provede
školení

pracovníků

partnerských

vysokých

škol

formou

krátkodobých

střednědobých stáží a vytvoří podmínky pro rozvoj spolupráce

univerzit

Česka

a

významných

a Saska.

Realizace projektu nastaví systémové podmínky rozvoje a financování akademické
spolupráce ve významných správních centrech Česka a Saska. Společné projekty
iniciované

na

základě

vytvořeného

Euroregionálního

akademického

centra

evropských projektů povedou k akceleraci nejen rozvoje akademického prostředí,
ale i bezprostředně napojených sfér komunálních a hospodářských. Těsné spojení
univerzitních

institucí

přináší

významné

možnosti

využití

personálního,

technického i materiálního potenciálu a možnost řešení jinak neúnosně nákladných
vědeckých projektů.

Významným

výsledkem zintenzívnění mezinárodních vazeb vzdělávacích institucí

regionů Česka a Saska bude příznivý sociální dopad vyplývající z pracovní
aktivizace příhraničního území. Jedná se o regiony, které trpí odlivem mladých
vzdělaných lidí. V důsledku širokého spektra odborností partnerů projektu lze
očekávat zintenzívnění mezinárodní spolupráce v mnoha oblastech hospodářského,
sociálního a kulturního života. Tradiční vazby vysokoškolských institucí na
Podnikatelskou sféru přivedou do těchto oblastí nové prvky mezinárodní spolupráce
využívající

výhod

bezprostřední

komunikace

a

podnikatelských

Příhraničním prostředí. Významný podíl iniciovaných projektů lze

aktivit

v

očekávat z

oblasti kulturní a sociální, neboť se jedná o území bohatých hospodářských a
kulturních aktivit.
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Obrázek 6

Podporované území v rámci projektů

Cíl3/Ziel3

české dotační území
tschechisches Fördergebiet

i sasKé dolaCnl územi

J sächsisches Fördergebiet
i
'

ruch /Iflřr 10 Oei MXtnlung On KummhMon Nr. Í000/C MJ/8
Dotační unml stanoveno na úrovní statistické jednotky NUTS III
Das FOrdargablat w»d att d«i »latislischan NUTS III Fbana abgagr«n/t

f WFreistaat
"
v

(

i dotační ú/eml podle pravidlu flexibility
' Fflrdergebiet nach Mi>xil>ilitaisitt()«l(iiiu

,

CÍMMIM mo MUONAINI iwvof

OplHAmiMv

Zdroj: http://www.ziel3-cil3.eu/

•

Projekt „Přeshraniční krizový management"

Mezinárodní vysokoškolský institut vŽitavč

(IHI)

iniciuje projekt, který se v

současné dobč nachází v přípravné lázi, protože IHI hledá na obou stranách hranice
Partnerské instituce, aby mohl

být projekt podpořen v rámci Cíle3.

Cílem projektu je vytvoření „přeshraničního" prováděcího dokumentu, který by měl
zlepšit spolupráci českých, polských a německých sil integrovaného bezpečnostního
systému. Jedná se o součinnost bezpečnostních a záchranných složek jako je
personál rychlé záchranné služby, hasiči a policie.

v

rámci projektu by mělo dojít ke sjednocení systému, norem a vybavení těchto

sl

°žek, které jsou v současné době na různých úrovních vybavenosti a velmi
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rozdílné

i v souvislosti s národními předpisy. Důležitou součástí a zároveň

podmínkou je

vzájemná rychlá výměna informací.

Výsledkem projektu by mimo jiné měla být i trojjazyčná „zásahová brožura"
(manuál) a slovník se specializovanou slovní zásobou k této problematice. Projekt
má

velkou

šanci uspět a jeho realizace by jistě přispěla k bezpečnějšímu životu a

kvalitnější zdravotní péči v euroregionu.

Obrázek 7

Územní spolupráce v rámci přeshraničního

integrovaného

systému

Získávání informací v
regionálních
institucích na o c h r a n u
před k a t a s t r o f a m i

^ ^ č n á

©

databáze

(Web-Portal)

Rešerše v databázi

Zdroj: interní materiály 1111

Další aktivity Akademického koordinačního střediska:
Pořádání některých akcí

m

á j i ž svoji kaidoročni «adici, jedná se p ř e d e k o ,y.o

akce:
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*** Euroregionální

cena inovace

Akademické koordinační centrum Euroregionu Nisa se sídlem na TUL se podílelo
již pátým rokem na organizaci soutěže Cena inovace. Soutěž se koná ve

dvou

kolech, národním a mezinárodním.
Mezinárodní porota složená ze zástupců Akademického koordinačního centra
Euroregionu Nisa (ACC) a ze zástupců hospodářských komor ze všech tří částí
euroregionu posuzovala soutěžící o Cenu inovace ve třech kategoriích: Nejlepší
inovace (Best Innovation), Nejlepší partnerství (Best Partnership a Nejlepší
spolupráce

veřejného

a

soukromého

sektoru

(Best

Public

Private

Partner

Partnership).
Kategorie:
O cenu v kategorii "Best Innovation"

se ucházejí nově vyvinuté výrobky, zařízení,

služby, procesy či technologické postupy, které vykazují inovační prvek, a které se
uplatnily nebo chtějí uplatnit na trhu. Většina z přihlášených výrobků se může
prokázat osvědčením o udělení patentu, některé získaly toto osvědčení dokonce i v
cizině. V kategorii "Best Partnership"

se hodnotí především kvalita spolupráce,

která musí být stejnou měrou významná pro oba partnerské subjekty a musí
vykazovat synergické prvky. V kategorii "Best Public Private Partner

Partnership"

jsou oceňovány projekty, na kterých se společně podílí organizace veřejného a
soukromého sektoru.
V mezinárodním kole soutěží vítězné firmy s vítěznými firmami národních kol
Polské a německé části Euroregionu Nisa. Vítězové na prvních třech místech
jednotlivých kategorií získají finanční ohodnocení od 800 € do 1100 € a budou mít
Právo

používat značku INNOVATION 2007 Euroregion NeiBe-Nisa-Nysa pro

marketingové účely.
Cílem soutěže je vyjádřit veřejné uznání malým a středním podnikům za vynikající
výsledky dosažené v oblasti vývoje a uplatnění nových technologií v příhraničních
oblastech Euroregionu Nisa. V loňském roce získala tuto cenu liberecká

firma

ELMARCO jako výrobce stroje Nanospider.

63

•> Euroregionální

konference Akademického

koordinačního

střediska v ERN

Pořadatelem letošníko ročníku byla Hochschule Zittau/Görlitz, spolupořadatelem
ACC. Konference byla podpořena z prostředků Evropské unie v rámci programu
Interreg IIla.

Konference

pořádaná

vysokoškolského
v pracovních

vzdělání

v červnu

2008

v Euroregionu

skupináchAvorkshopech

problematikou

nesla

harmonizace

terciární

název

Nisa".

se

„

Internacionalizace

Panelová diskuse a jednání

soustředilo

na

otázky,

sféry vysokoškolských

které

institucí

s

v ERN

souvisejí.

Jednání ve workshopech proběhlo v oblastech:
•
•
•
•

cizí jazyky
hospodářství a ekonomie
fyzioterapie/práce
s tělesně postiženými,
pedagogika a další vzdělávání

sociální

práce

Mezi pozvanými byli zástupci ministerstev školství všech tří zemí, odborníci na
školskou politiku a zástupci komunálních orgánů. Cílem této konference byla
tematizace současného stavu školské politiky v terciární sféře zemí ERN a vytyčení
nových možností mezinárodní spolupráce v duchu Boloňského procesu, který
povede k internacionalizaci studijních programů a výstupů studia.

•

Studentské

Konference

a doktorandské
je

Akademického

součástí

sympozium

přeshraniční

koordinačního

střediska

v Jelení Hoře (PL)
spolupráce
v

ERN,

vysokých

škol

pořadatelem

je

v

rámci

Akademia

ekonomiczna we Wroclawiu. Cílem setkání je výměna zkušeností mladých studentů
a doktorandů, prezentace odborných témat a výsledků studentských vědeckých
prací. K účasti jsou zváni především studenti partnerských vysokých škol ze 3., 4. a
5. ročníků, členové studentských komor, studentských vědeckých týmů, doktorandi
a jejich školitelé.
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Během zasedání budou mít účastníci možnost představit své odborné příspěvky,
výzkumné záměry a další vlastní nebo společné aktivity z oblasti vědy a výzkumu.
Příspěvky budou zveřejněny po provedené recenzi v samostatném
studentských

•

a doktorandských

sborníku

prací.

Edice sborník u A CC JO URNA L „ Vědecká pojednání"

Sborník je vydáván jednou ročně a stal se platformou vědeckých prací pracovníků
partnerských institucí v ERN. V průběhu let se stal periodikem publikujícím kvalitní
příspěvky, protože podmínkou zveřejnění příspěvku je recenze, kterou autor musí získat od
recenzenta z jiné vysoké školy. O případném zařazení či nezařazení příspěvku může také
rozhodnout redakční rada složená ze zástupců všech partnerských vysokých škol.

Sborník je vydáván

trojjazyčně

předmětu zkoumání do sekcí:

a

příspěvky

jsou zařazeny

podle

oblasti

školství a vzdělávací politika, zdravotnictví a

sociální péče, technika a životní prostředí, hospodářství.

Další instituce v ERN podílející se na přeshraničních projektech:
Mezinárodní

centrum

Begegnungszentrum

setkávání

St.

Marienthal

-

Internationaíes

- IBZ (http://www.ibz-marienthal.de)

Tato nadace pořádá v rámci svých projektů financovaných z regionálních či
spolkových zdrojů semináře, školení a kulturní akce podporující spolupráci
školského a veřejného sektoru přispívající ke sblížení ve všech částech euroregionu.
V současné době je snaha zavést pomocí projektů cizojazyčnou a interkulturní
výchovu již do předškolních zařízení.
Možnosti vzdělávání, které nabízí IBZ pro dospělé, se orientují na prohloubení,
rozšíření nebo také obnovení jejich znalostí, schopností a dovedností. Nabídky
vzdělávání se zaměřují zejména na jedince, kteří ukončili základní vzdělání a poté
vykonávali povolání nebo pracovali v domácnosti.
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IBZ je jedním z uznávaných nezávislých zřizovatelů pomoci mládeži a jako jediné
osvědčené vzdělávací zařízení ve Svobodném státě Sasko je podporováno.

Postupnou změnou funkce původních hospodářských a průmyslových

budov

kláštera byly vytvořeny mimo jiné kanceláře pro spolupracovníky a přednáškové
místnosti. Základy tvoří smlouva o dědičném právu stavby, které opatství převedlo
na nadaci

k využívání bývalá hospodářská stavení. Kromě 14 společenských a

seminárních místností (např. se zařízením pro simultánní překlad) je k dispozici
skoro 200 míst k ubytování v elegantní jednoduchosti.

Hlavními oblastmi aktivit nadace Mezinárodní centrum setkávání Marienthal (IBZ)
jsou:
S
S
/
S
S

Vzdělávání a setkávání: Pořádání akcí pro mládež, dospělé, rodiny a
seniory
Vytvoření a rozšíření vzdělávací sítě „PONTES- Učení se v Evropě a pro
Evropu"
Ochrana životního prostředí: Pořádání akcí a realizace projektů
Regionální rozvoj: Pořádání akcí a realizace projektů
Víra v modlitbu: Pořádání akcí a realizace projektů

IBZ nabízí možnosti ekologického, politického, sociálního, náboženského

a

kulturního vzdělávání.
Zřízení Mezinárodního centra setkávání mohlo být realizováno díky tomu, že se
jiné nadace velkoryse angažovaly jako mecenáši. Veřejnoprávní

instituce a

drážďansko-míšeňská diecéze poskytly finanční podporu a četné angažované

osobnosti

z celého Německa a ze zahraničí spoluúčinkovaly bez nároku na honorář.

Mezinárodní centrum setkávání (IBZ) podporuje interdisciplinární způsob práce
regionálního rozvoje v Troj ze mí států Německo, Polsko a Česko. Zohledňuje
přitom požadavky na rozvoj regionů, měst a krajiny, které směřují k zachování
jejich udržitelného stavu.
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Vzdělávací síť „PO NT ES" (www.pontes-pontes.de)

Vzdělávací síť PONTES je přeshraničním projektem. Od roku 2003 spolupracuje
s touto sítí cca 300 partnerů z České republiky, Německa a Polska, kteří společně
pracují na rozvoji konceptů a inovací tohoto projektu za účelem

podpory

celoživotního vzdělání a rozvoje kompetencí lidí žijících v ERN. „Euroregionálními
kompetencemi" se rozumí syntéza kulturních znalostí, interkulturních kompetencí a
euroregionální identity na pozadí plánovaného odstranění omezení pohybu a pobytu
pracovníků v EU v roce 2011.

V průběhu let 2007/2008 bylo touto vzdělávací sítí uskutečněno několik projektů:

•

Projekt „Rovnost šancí mužů a žen v Euroregionu Neiße - Nisa - Nysa"

V roce 2007, který byl Evropským rokem rovných příležitostí bylo cílem tohoto
projektu Evropské unie zakotvení zrovnoprávnění žen a mužů v ERN, podpora
tohoto procesu a dále školení a odborná příprava lektorů v Euroregionu Nisa.

Během

projektu

byla

v trinacionálních

tématických

pracovních

skupinách

prodiskutována možná opatření a doporučení, diskuze se týkaly oblastí „Ženy a
hospodářství", „Ženy a politika", „Ženy a vzdělání" a „Muži a rodina". Projekt se
uskutečnil pod záštitou německého europoslance

Jürgena Schrödera. Vedení

projektu se ujal okres Löbau-Zittau, podporován svými partnery, kterými jsou
Powiat Lubanski (PL) a Liberecký kraj (CZ).
V únoru 2008 proběhla na Krajském úřadě Libereckého kraje závěrečná konference
výše uvedeného projektu, na téma „Diskuze o evropské politice rovných příležitostí
na úrovni Euroregionu". Z těchto jednání vzešla řada zajímavých podnětů a návrhů,
podnětná diskuze proběhla i v sekci „Ženy a vzdělávání". Zástupci všech tří částí
ERN

se zabývali

problematikou

rovných

příležitosti

v oblasti

vzdělávání

a

uplatnění na trhu práce. ,

Největší pozornost byla věnována uplatnění žen na trhu práce jednak v souvislosti s
ukončením vzdělání, dále žen na mateřské dovolené, resp. při jejich návratu do
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zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené, ale i žen a mužů středního věku
žijících na venkově.

Zdůrazněna byla i potřeba a rostoucí úloha celoživotního
jako

formy

dalšího

vzdělávání.

vzdělávání a e-learningu

Zúčastnění se shodli na společném zájmu

pokračovat v započatém projektu a pokud se to podaří, mohl by Euroregionu NeiBe
- Nisa - Nysa ukázat ostatním euroregionům modelové cesty pro integraci tématiky
„rovných šancí" ve všech politických oblastech i v mezinárodní spolupráci tří
sousedních zemí.

Projekt probíhal v letech 2006-2008, v roce 2007 se do projektu zapojilo i
Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa na TUL. Bližší informace
k tomuto projektu lze

získat na adrese http://www.pontes-Dontes.de/ - sekce

projekty.

•

Projekt „Euroregionální kompetenční centrum"

Projekt Euroregionální kompetenční centrum Nisa je zahrnut do činnosti agentury
PONTES a zabývá se průběhem zajišťování stability sítě PONTES a hodnocením
výsledků čtyřletého působení projektu v rámci programu „Učící se regiony

-

podpora sítí".

Euroregionální kompetenční centrum Nisa proto realizuje také propojení projektu
s oblastí „odborné vzdělání a další vzdělání".

Cíle Euroregionálního kompetenčního centra Nisa jsou:
> vytváření nových forem spolupráce
V výměna zkušeností a propojení již existujících částí sítě PONTES
V vývoj nových konceptů pro euroregionální nabídky kvalifikací pro různá
povolání (např. nabídky odborného dalšího vzdělávání)
> vývoj nových konceptů pro kvalifikaci a certifikaci euroregionálních lektorů
(euroregionální jakostní známka)
V euroregionální marketing odborných podnikových kursů včetně průzkumu
trhu (trinacionální vzdělávací portál, informační e-maily, informační dopisy
sítě, odborné publikace, euroregionální akční dny)
Kromě toho jsou pořádány v rámci projektu akce:

68

^

s

pořádání euroregionálních akčních dnü portálu Bildungsmarkt Neiße
v Görlitz
pořádání akcí zaměřených na další vzdělávání
vytváření e-learningových modulů pro získání „ euroregionálních
kompetencí"
vytvoření certifikátu pro euroregionální
kompetence

•

Konference „Kvalita ve školení a dalším vzdělávání"

s
s

Vzdělávací síť PONTES a Technická univerzita Drážďany chtějí touto konferencí
realizovat výměnu zkušeností týkající sc kvality vc vzdělávací práci v Německu,
Polsku a České republice.

Aby mohla být rozvíjena kvalita ve vzdělávacím procesu, musí být každá aktivita
plánována, realizována, vyhodnocována a musejí být vyvozovány závěry. Toto
pravidlo se vztahuje na procesy ve vzdělávacích zařízeních, i na všechny aktivity
směrované mimo tato zařízení. Předpokladem úspěchu především pro přeshraniění
spolupráci jsou jasné struktury a dobře fungující komunikace. Ke vzdělávací práci
v evropském prostoru patří také interkulturní kompetence a aspekty

Gender

Mainstreaming.

Konference se bude poprvé zabývat otázkami zajištění kvality v přeshraniěním
školení a dalším vzdělávání v Euroregionu Nisa. Bude hledat odpovědi na otázky:
Jaké metody jsou používány ve všech třech zemích? Jaké evropské a národní
jakostní požadavky musí být zohledněny? Jak mohou systémy managementu
kvality napomáhat dalšímu rozvoji organizací v oblasti vzdělávání?

Tyto a další otázky by měly být zodpovězeny během dvoudenní konference,
s cílem, aby vzájemná výměna zkušeností byla prospěšná vzdělávacím zařízením a
jejich přeshraniění spolupráci. Lze jen doufat, že budou počátkem budoucích
společných aktivit v oblasti rozvoje kvality.

Během několika let se síť PONTES stala fungující mezinárodní vzdělávací sítí
v Euroregionu Nisa a to za pomoci tří územních korporací: okresu Löbau-Zittau,
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okresu Niederschlesiseher Oberlausitzkreis a městského okresu Görlitz. PONTES
využívá výjimečný potenciál tohoto hraničního regionu pro zajištění budoucího
efektivního

vývoje

vzdělání

v

regionu

i

regionu

celkově.

V letech předcházejících vstupu České republiky do EU se Euroregion Nisa již
začal

připravovat

Euroregionu

na

podmínky

Nisa-Neiße-Nysa,

rozšířené

EU.

Společná

(tripartitní)

Rada

která je jeho nejvyšším orgánem a má za úkol

určovat hlavní směr jeho činnosti, rozhodla uzpůsobit struktury Euroregionu tak,
aby lépe odpovídaly novým výzvám.

Jako nový politický orgán byl ustanoven Evropský

konvent - což je konvent

špičkových euroregionálních politiků k výměně názorů a informací a rozvíjení
politické spolupráce. Dalším
(FOR-BE-S), jehož

novým

hlavním

orgánem je Euroregionální

posláním je

informací za účelem zvýšení bezpečnosti

koordinace

bezpečnostní

spolupráce

fórum

a výměny

a pořádku. Klíčovou roli v řešení

přeshraničních problémů pak budou mít i nadále tzv. Skupiny euroregionálních

expertů

(EUREX), které pracují

v oblastech hospodářství

a lidských zdrojů. Každou

oblast povede tzv. Euroregionální komise, která bude mimo jiné rozhodovat
o prioritách pro projekty v dané oblasti.

4.

Postavení absolventa vysoké školy na trhu práce
v Euroregionu Nisa

V definování míry nezaměstnanosti v jednotlivých částech ERN se vyskytují
metodické rozdíly a také odlišné definice, které znemožňují určení trendů a
zpracování srovnatelných závěrů. Od počátku 90. let pokračuje výrazný nárůst
počtu nezaměstnaných, rostoucí trend nezaměstnanosti byl zaznamenán v české
části o téměř 172 %, v německé části přibližně o 23 %) a v polské části se počet
nezaměstnaných zmenšil o téměř 25 %.
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Liberecký kraj má převážně průmyslový charakter. Rozvinut je zde průmysl skla
a bižuterie, výroba a zpracování plastů, strojírenství a odvětví zpracovatelského
průmyslu s úzkou vazbou na výrobu automobilů. Tradiční textilní průmysl ztratil
v důsledku útlumu v posledních letech svoje dominantní postavení a převážně
ve 2. polovině 90. let se projevil zřejmý příliv zahraničních firem, které staví
na tradicích a kvalifikované pracovní síle kraje. V posledních

letech

výrazně

posílila pozice odvětví obchodu, dopravy a cestovního ruchu.

Území Libereckého kraje je rovněž známou oblastí z hlediska cestovního ruchu.
V kraji je několik specifických území (Krkonoše - západní část, Jizerské hory.
Turnovsko - Český Ráj, Doksy a okolí, Lužické hory, Podkrkonoší), které mají
silně rozvinuté aktivity spojené s cestovním ruchem. Rozvoji cestovního ruchu
napomáhají silniční a železniční hraniční přechody i množství přechodů pro pěší
v rámci malého pohraničního styku.

Současný pracovní trh pociťuje značný nedostatek kvalifikovaných

vysokoškolských

odborníků, převážně techniků, a tato skutečnost se může stát omezujícím faktorem
dalšího růstu průmyslové výroby v České republice. Deficit techniků samozřejmě
nemůže vést ke snižování nároků na kvalitu studentů mimo jiné i z toho důvodu, že
konkurenční prostředí, jež nás obklopuje, zavazuje k odpovědnému přístupu ke
vzdělávání. Naopak tradiční textilní průmysl se potýká se značnými problémy, o
čemž svědčí i údaje o počtu absolventů, kteří se po absolvování studia v roce 2006
ucházeli o pracovní místo (viz níže).

Podle výsledků analýzy Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty UK
(SVP) zveřejněných v roce 2007 byla úspěšnost absolventů bakalářských

a

magisterských HF TUL v roce 2006 (září) velmi uspokojivá. Celkově bylo pouze 6
absolventů vedeno v kategorii „ nezaměstnaní",

z toho 2 bakaláři a 4 studenti

magisterského studia. V září 2007 se jednalo již pouze o 2 studenty magisterských
oborů

HF TUL. Tento pozitivní trend se projevil i u absolventů ostatních fakult.

Konkrétní údaje k počtu nezaměstnaných absolventů jednotlivým fakultám TUL lze
získat z následující tabulky.
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Tabulka 7

Počet nezaměstnaných

absolventů TUL v roce 2006 a 2007 (údaj k 1.9.)

Počet nezaměstnaných

2006

Stupeň studia

Bakalářský
8

TUL celkem
Fakulta strojní TUL

2007

Magisterský
15

Celkem

Bakalářský

Magisterský

Celkem

23

0

0

Fak. mechatron. a
meziobor. inž. studií
TUL
Hospodářská fakulta
TUL

2

Fakulta textilní TUL

13

Fakulta pedagogická
TUL
"

0

Fakulta architektury
TUL

0

0

0

Zdroj: http://svp.pedr.cuni.cz/svp/results.php

Vysokoškolský titul přináší svým držitelům nezpochybnitelnou výhodu na trhu
práce -

absolventi vysokých škol a vyšších odborných škol mnohem

snáze

nacházejí uplatnění a míra jejich nezaměstnanosti je výrazně nižší než míra
nezaměstnanosti

osob

s nižším

vzděláním.

Přesto

však

existují

rozdíly

v nezaměstnanosti absolventů různých oborů a různých vysokých škol. Do těchto
rozdílů se promítají různé vlivy, které škola nemůže ovlivnit, jako je např. odlišná
úroveň regionálních pracovních trhů, na které absolventi vstupují.

Zkoumání

odlišností

v nezaměstnanosti

absolventů

vysokých

škol

stojí

za

pozornost, neboť částečně odráží i rozdílnou úroveň a kvalitu škol, a vzdělávání,
kterým absolventi prošli. Nezaměstnanost tak paradoxně představuje faktor, který
má co říci jak školám samotným, tak uchazečům o studium na vysokých školách,
a je rovněž důležitým ukazatelem pro státní správu, která celý systém terciárního
vzdělávání řídí a monitoruje.
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4.1.

Role T e c h n i c k é univerzity v Liberci j a k o vzdělávací
instituce v Euroregionu N I S A

Technická univerzita v Liberci předpokládá i do budoucna další rozvoj s výrazným
zřetelem

na

s významnými

vědeckou

složku

publikačními

aktivit

výstupy.

svých

pedagogických

Nezbytným

předpokladem

vědeckovýzkumné kapacity je a bude stále intenzivnější
doktorských

a magisterských

studijních

programů

pracovníků

zapojování

do výzkumných

růstu
studentů

projektů

na

katedrách. Perspektiva pokračujícího tudia na univerzitě v sobě obsahuje velmi
zajímavou tvůrčí práci, a zároveň určitou jistotu uplatněnitelnosti v budoucím
zaměstnání.

Technická univerzita v Liberci je pokračovatelem Vysoké školy strojní, která
byla založena v rocel953 a

nabízela

studium

na jediné

fakultě - na fakultě

strojní. V roce 1960 následovalo ustanovení fakulty textilní a změna názvu na
Vysokou školu strojní a textilní v Liberci (VŠST).
jedinečnost ve výchově vysokoškolsky vzdělaných
kterou

si

udržuje

Technická

univerzita

Tím

získala tehdejší VŠST

odborníků pro textilní obory,
v

Liberci

dodnes.

Transformace Vysoké školy strojní a technické na Technickou univerzitu v Liberci
přinesla další výrazné změny. K původním dvěma fakultám přibyly v letech
1990 - 1995 další čtyři fakulty - fakulta pedagogická, fakulta hospodářská, fakulta
architektury a fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií. V roce
2004 byl založen Ústav zdravotnických studií jako samostatná jednotka při TUL.

Významně se tak

rozšířilo

spektrum nabídky studijních programů.

TUL

se postupně

přeměnila z řadové ryze technicky zaměřené vysoké školy na uznávanou univerzitu,
která spojuje prvky technického vzdělávání s prvky humanitního a přírodovědného
vzdělávání a nabízí studium bakalářských, magisterských a doktorských studijních
programů.

73

Technická univerzita se v současné době aktivně zapojuje do vytváření společného
Evropského vzdělávacího a výzkumného prostoru; spolupracuje ve vědě a výzkumu
s prestižními univerzitami a vědeckými institucemi v Evropě i ve světě.
o studium na TUL se

Zájem

každým rokem zvyšuje, v současné době zde studuje více

než osm tisíc studentů. Podrobněji se budeme zabývat postavením Hospodářské
ťakuly TUL v ERN, protože tato fakulta je s infrastrukturou euroregionu a jeho
institucemi spojena nejvíce.

H o s p o d á ř s k á fakulta T U L
Tato fakulta byla založena v roce 1992 a je třetí nejmladší fakultou TUL. V průběhu
své patnáctileté existence se transformovala v prestižní instituci, která nabízí
bakalářské, magisterské i doktorské vzdělání ve studijních programech

Ekonomika

a management,

politika

Systémové

inženýrství

a informatika

a Hospodářská

a

správa.

Díky rozsáhlým mezinárodním kontaktům má každoročně řada studentů šanci
absolvovat jeden či více semestrů na předních evropských univerzitách, například
ve švýcarském St. Gallenu, anglickém Huddersfíeldu, Leedsu a Wrexhamu, italské
Veroně, francouzské Paříži a více než pětadvaceti dalších

vysokoškolských

institucích.

Významná podpora ze strany fakulty je poskytována i krátkodobým přednáškovým
pobytům pedagogů HF TUL v zahraničí a recipročně i přednáškám předních
světových odborníků pro studenty 1IF TUL. Fakulta je zapojena do významných
programů Evropské unie, jako např. Copernicus, Erasmus a Leonardo da Vinci.

Odborné katedry HF TUL spolupracují s podnikatelskou sférou a komunálními
institucemi a řeší projekty, které se podílejí na rozvoji regionu.
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Mezi

projekty s regionální

tématikou

řešené

na TUL

v akademickém

roce

2007/2008 patřily například tyto:
•
•

•

Inovační přístup k řešení disparit na úrovni regionů
(grant Ministerstva místního rozvoje ČR)
Regionální centrum vzdělávání v oblasti znalostního a
technologického
transferu
(projekt ESF M S M T - O p e r a č n í program rozvoje lidských zdrojů)
Zvýšení efektivity vzdělávacího procesu v kontextu spolupráce univerzity a
podnikatelského
prostředí.
(projekt ESF MSMT - Operační program rozvoje lidských zdrojů)

•

Analýza nabídky produktů zdravé výživy na libereckém
(Magistrát města Liberce)

•

Inovace předmětu „Cestovní ruch " (Projekt FRVŠ)
Facilitace klastrové iniciativy odvětví cestovního ruchu v Libereckém kraji
(Specifický výzkum HF TUL)
Návrh internetové marketingové strategie pro vzdělávací proces v rámci
spolupráce univerzity a podnikatelského prostředí s využitím informačních
a komunikačních
technologií
(Specifický výzkum HF TUL)
Problematika Corporate Social Responsibility se zaměřením na lidský
kapitál, Gender Studies a environmentální
management
(Specifický výzkum HF TUL)

•
•

•

•

Výzkum důvodů transformace podnikových
(Specifický výzkum HF TUL)

činností v Libereckém

Nezastupitelnou složkou působnosti Hospodářské fakulty je
činnost.

trhu

kraji

vědeckovýzkumná

Podstatné výsledky vědecké práce jsou pravidelně prezentovány

na

mezinárodních konferencích pořádaných fakultou. Hospodářská fakulta je sídlem
Severočeské regionální sekce České společnosti pro systémovou integraci; úzce
spolupracuje s Hospodářskou komorou, se Svazem účetních, s předními bankami,
pojišťovnami a s dalšími významnými institucemi hospodářského i veřejného
života. Rozsah vědecko-výzkumné činnosti se na Hospodářské fakultě neustále
zvětšuje a rozšiřuje se tím i spektrum zdrojů, ze kterých HF svou činnost financuje.
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„Univerzita N I S A " - Neisse University ( N U )
V Euroregionu Nisa působí několik vysokých škol vychovávajících odborníky, kteří
se dobře uplatňují ve vlastních zemích. Problémy vznikají, pokud se mají uplatnit
na trhu práce v sousedních zemích a nebo v podnicích a zařízeních přeshraničního
významu. Zde jsou především dva problémy, které je nutno řešit:

>
>

Nedostatečná jazyková příprava
Malá či žádná znalost společenského, ekonomického a kulturního prostředí
sousedních zemí

Stávající učební plány těchto vysokých škol ne vždy respektují potřeby regionu a
téměř vůbec neuvažují o změnách, které nastaly po vstupu České republiky a Polska
do EU.

Spolupráce institucí vysokoškolských v ERN vedla k zahájení studijního programu,
který byl již delší dobu připravován. Na přelomu roku 2003/2004 podstoupil projekt
úspěšnou

mezinárodní

posuzovatelský

akreditaci

tým jmenovaný

(jednu z prvních
expertní

komisí

v Evropě).
„Informatik

V lednu
Plus"

2004

věnoval

postupně návštěvě zúčastněných univerzit, doprovázen pozorovateli z české a
polské akreditační komise, a konstatoval jedinečnost studijního programu/projektu.

Studijní program Systémové
komunikační

management

Liberci ve spolupráci

inženýrství a informatika,

studij ní obor Informační

a

je zřízen na Hospodářské fakultě Technické univerzity v
s Fakultou pedagogickou a se zahraničními

partnery

Hochschule Zittau/Görlitz (SRN) a Politechnika Wroclaw, Filia v Jeleniej Górze
(PL). Pro toto studium se ujal v Euroregionu název virtuální Univerzita

NISA.

Jedná se o tříletý obor s bakalářským studijním programem Systémové inženýrství a
informatika, studijní obor Informační a komunikační management. MŠMT ČR
svým rozhodnutím ze dne 22. října 2001 zřízení tohoto studijního programu po
projednání v Akreditační komisi schválilo.
Globálním
výchova

cílem

studia

vysokoškolsky

informačního
vzdělaných

a

komunikačního managementu je

odborníků,

kteří

budou

schopni

řešit
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organizační, technické a s tím související

společenské

v

širšího

Euroregionu

Nisa

ze

a ekonomické problémy

pohledu

evropské

identity.

Proto musí být zajištěny tyto předpoklady:
S vytvoření nového vzdělávacího programu, kdy studium bude rozděleno na
více škol v České republice, Německu a Polsku
S vytvoření předpokladů pro uplatnění absolventů na evropském trhu práce
s tím, že výuka na všech participujících vysokých školách bude probíhat
v anglickém jazyce
S zlepšení stávajících vzdělávacích programů zúčastněných škol a to zejména
zdůrazněním evropské dimenze v curriculu jednotlivých předmětů, hlubším
poznáním interkulturních vztahů a souvislostí a rozšířenou jazykovou
přípravou
zavádění nejnovějších poznatků do učebních plánů
S zvýšení vazby studijních programů na regionální potřeby
S projekt může být vzorem pro další, podobné regiony, zejména ty, kde jsou
tři jazykové hranice
S zajištění transparentnosti výstupů, kterou zvýší mezinárodní tým expertů,
současně s mezinárodní srovnatelností v širším evropském měřítku

Způsob studia na virtuální Universitě Nisa
Výuka je realizována na principu rotace, tedy každý ročník probíhá na jedné ze
zúčastněných vysokých škol v Euroregionu Nisa. Prvním rokem studují studenti
na Technické univerzitě v Liberci, druhým rokem na polské instituci Polytechnika
Wroclawska w Jeleniej Górze a posledním
Zittau/ Görlitz,

rokem na německé

kde také obdrží bakalářskou hodnost

Hochschule

„Dipl. Kaufmann/ Dipl.

Kauffrau".
Sylaby jsou sestavovány společně všemi zúčastněnými školami tak, aby byla
zachována návaznost a souvislost celého studia a současně byla respektována
autonomie jednotlivých vysokých škol. Při tvorbě sylabů byly vzaty v úvahu
podněty regionálních institucí i trend rozvoje regionu, zaměřený na rozvoj malých a
středních

podniků.

Studijní

program

je

koncipován

tak,

aby

umožňoval

absolventům v budoucnu širokou adaptabilitou, schopností se orientovat v nových
informacích,

přejímat

a

zpracovávat

je

novými

technologiemi.

77

Všechny učební plány jsou schvalovány vědeckými radami nebo odpovídajícími
orgány zúčastněných vysokých škol, absolvent získá diplom své vysoké školy a
kromě toho osvědčení, které bude vzájemně uznáváno. Je ustavena společná
mezinárodní vědecká rada, která schvaluje učební plány a sylaby. Tím je zajištěna
stejná úroveň studia bez ohledu na místo/zemi vzdělání, ta také schvaluje základní
otázky forem spolupráce zúčastněných vysokých škol a vytváří k tomu podmínky a
příslušné orgány.

Tyto vysoké školy v ERN garantují vzdělání studentů v přidělené části studia
poradenskou

a konzultační činnost, zejména v oblasti tvorby sylabů

podle

evropských standardů. Dále zajišťují vzdělávání studentů v přidělené části studia a
poradenskou

a konzultační činnost zejména v oblasti tvorby sylabů

podle

evropských standardů.

4.1.1.

C i z o j a z y č n é vzdělávání na H o s p o d á ř s k é fakultě T e c h n i c k é
univerzity v Liberci

Postavení

cizího

jazyka

ve

studijním

programu

Hospodářské

fakulty

Technické univerzity v Liberci
Ačkoliv existuje v České republice několik fakult ekonomického zaměření s
bakalářským

respektive

magisterským

programem,

zájem

o

studium

na

Hospodářské fakultě Technické univerzity v Liberci je stále velký a počet zájemců
o studium převyšuje každoročně několikanásobně možnosti přijetí ke studiu na této
fakultě.
Přijímacímu řízení z němčiny a jeho náročnosti je věnována velká pozornost,
protože je v zájmu fakulty získat z řad středoškoláků ty nejkvalitnější. Uchazeči o
studium podnikové ekonomiky a pojišťovnictví absolvují při přijímacím řízení
zkoušku z matematiky a z jednoho cizího jazyka, nejčastěji anglického nebo
německého.
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Výuka cizích jazyků je pak v průběhu studia dotována poměrně velkým počtem
hodin, protože student má ve studijním programu výuku dvou cizích jazyků;
v jednom
hospodářské

z nich

(Jazyk

I) získá

odbornou

slovní

zásobu

z ekonomické

a

oblasti, takže je schopen pracovat s odbornou literaturou a vyjadřovat

se k odborným tématům zvoleného oboru. Získání znalostí odborné slovní zásoby
v jednom cizím jazyce a dobrá znalost druhého cizího jazyka je tedy tak trochu
nadstandardní nabídkou, kterou Hospodářská fakulta v Liberci studentům výše
uvedených oborů bezúplatně

poskytuje.

Otázka principů a procesu výběru studentů na vysoké školy je velmi důležitá, zde se
terciární sféra velmi dotýká sociální struktury. Náplň studia, struktura akademické
profesní dráhy, formy výuky a samotné akademické „standardy" jsou utvářeny
uvnitř akademické komunity.

Přechod vysokoškolského vzdělávání směrem k masovému přináší velké množství
problémů, které mohou znamenat ohrožení akademických

standardů,

tj. dodržení

určitých akademických nároků na studenty. Masové pojetí vzdělávání

přináší

určitý problém i pro učitele, který musí své pedagogické působení přizpůsobit nové
situaci, totiž, že počet studentů vůči počtu zaměstnanců se zvýší a tím i nebezpečí,
že bude ohrožena kvalita vzdělávání. Dokonce se hovoří o možnosti zrušit přijímací
řízení na vysoké školy a přijmout tak všechny zájemce o studium, podobně jako je
to v některých zemích EU.

Katedra cizích j a z y k ů a charakteristika její činnost
Na Technické univerzitě v Liberci působí několik kateder, jejichž hlavní činnost
spočívá ve výuce cizích jazyků. Jejich pracovní profil je však zcela odlišný a jejich
studenti odcházejí do praxe vybaveni zcela odlišnými kompetencemi: jazykové
katedry při Pedagogické fakultě (katedra anglického jazyka, katedra německého
jazyka

a

katedra

románských

jazyků)

vychovávají

budoucí

učitele,

multiplikátory, od jejichž kvality se odvíjí především to, kterými

tedy

metodami
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zprostředkují žákům základních a středních škol jazykové znalosti a jaký vztah žáci
k cizímu jazyku a k interkulturnímu pojetí jazyka získají.

Katedra cizích jazyků (KCJ) při hospodářské fakultě má zcela jiné poslání - nabízí
kurzy odborného
pedagogické,
pak

jazyka

pro specializované

obory fakulty

architektury,

fakulty strojní, fakulty textilní a fakulty mechatroniky,

zajišťuje

výuku

pro

studenty

fakulty

hospodářské

fakulty

a

především

- oborů

podnikové

ekonomiky, mezinárodního obchodu, pojišťovnictví a informatiky.
Tato katedra je katedrou s největším počtem členů; celkem zde působí 27
vyučujících, z toho

10 externích

cizojazyčných lektorů, tedy

pracovníků.

Mezi

členy

katedry

patří

9

rodilých mluvčích, kteří pocházejí Velké Británie,

USA, Rakouska a Spolkové republiky Německo. Katedra pracuje v anglické,
německé, francouzské, ruské, španělské a italské sekci, přičemž největší objem
hodin je vyučován v anglickém a německém jazyce, dále pak následuje ruština, o
kterou mají zájem především posluchači kombinovaného studia. V poslední době je
na vzestupu zájem o španělštinu, katedra bohužel není schopna tomuto požadavku
vyhovět a výuku personálně zajistit.
Protože organizačně je KCJ součástí hospodářské fakulty TUL, má zde i největší
objem odučených hodin. U studentů hospodářské fakulty je do studijního programu
zařazen nadstandardní počet hodin cizího jazyka. Studenti si volí dva cizí iazvkv
v rozsahu 6 vyučovacích hodin týdně, přičemž jazyk I je provází po celou dobu
studia. Tyto dva povinné cizí jazyky mají všechny bakalářské studijní obory podniková ekonomika, pojišťovnictví, ekonomika a management mezinárodního
obchodu. Výjimku tvoří manažerská informatika, kde je povinná pouze angličtina.

Výuka cizích jazyků na hospodářské fakultě směřuje k upevnění
dovedností

a

k

rozšíření

komunikativních

schopností

jazykových

studentů.

Vedle

systematického opakování a upevňování gramatických znalostí jsou rozvíjeny
jazykové dovednosti jako poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, mluvený a
písemný projev. Absolvent by měl umět pracovat s cizojazyčnými odbornými texty
a získat základy odborné slovní zásoby ze všech důležitých
života,

oblastí

hospodářského

práce s cizojazyčnou odbornou literaturou a tiskem by mu neměla činit
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problém. Zvláštní

pozornost je

také věnována psaní

obchodních

dopisů

a

formulacím v obchodním styku.

Informace z oblasti politického a kulturního života německy mluvících zemí a reálií
mu zprostředkují sociální kompetenci,

kterou může jako budoucí manažer uplatnit

při obchodních jednáních se zahraničním partnerem, a která je nezbytnou součástí
filosofie a marketingové strategie v rámci jakékoliv zahraniční spolupráce. Právě
této kompetenci je přikládán stále větší význam.

Tabulka 8

Výuka jednotlivých cizích jazyku na Hospodářské fakultě TUL
Učitelé

Studenti

Jazyk

r

925,

1122

Anglický jazyk
Francouzský jazyk

fyzické osoby

celkem prezenční stud. celkem ženy s aprob.

f

88

T

15

88

1

9

8

578

413

8

H
5

1

Nčmecký jazyk
Ruský jazyk

168 i

145

'í

'

1

Španělský jazyk

129 [

129

7

o

o

100

99

1

1

0

Latinský jazyk

0

0

0

0

0

Jiný evropský jazyk

Of

0

0

0

0

Jiný jazyk

of

0

0

0

0

[ Český jazyk

M f

11

1

1

0

28

18

17

Italský jazyk

1304 |

10831

i 1 jazyk

426

370

2 jazyky

873 !

708

Celkem

fv tom

3 a více

1

3|

5

Zdroj: Interní materiály HF TUL

Jak je z údajů v tabulce patrné, stále převažuje

zájem studentů

o angličtinu

a

němčinu.
Tyto dva jazyky jsou také součástí přijímací zkoušky na HF TUL, přičemž podíl
celkového objemu odučených hodin a počtu studentů je mezi AJ a NJ vyjádřen
zhruba poměrem 60:40. Většinou se oba jazyky vyskytují ve společné kombinaci,
kterou si studenti volí na počátku studia. Angličtina bývá volena také v kombinaci
s jiným jazykem, což se němčiny týká pouze v několika málo případech.
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Ve srovnání s předchozím obdobím lze v posledních dvou letech pozorovat zvýšený
zájem

o výuku španělštiny.

Ruština je žádaná obzvláště v kombinované formě

studia, tedy u posluchačů studujících při zaměstnání, kde je předpoklad posluchačů
vyšší věkové skupiny, která měla ruštinu ještě jako povinný jazyk během školní
docházky.

Tabulka 9
Obor

PE
MO
PO
PI + MI
Univ. NISA
Celkem
prezenční

Počty studentů v jednotlivých
1. roč.

2. roč.

223
81
34
20
15
373

161
56
23
25
20
285

31
17
29
77

57
PE Liberec.
16
PE Jičín
14
P E Č . Lípa
87
Celkem
kom binované
362
460
Celkem H F
Zdroj: Interní materiály H F T U L

oborech na HF TUL
3. roč.

4. roč.

Prezenční studium
1 14
131
21
12
21
24
0
36
34
190
203

Kombinované studium
38
33
23

(2007/08)
5. roč.

6. roč.

162
24
15

13

201

13

64

58

Celkem
obor
791
170
126
109
69
1 265

61

33

64

58

281
56
43
380

261

236

265

71

1 645

Vysvčtlivky: PE - Podniková ekonomika, MO - Mezinárodní obchod, PO - Pojišťovnictví, PI Podniková informatika, Ml- Manažerská informatika, Univ. NISA - Univerzita NISA

Mimo výuku v prezenčním

a kombinovaném

studiu v Liberci zajišťuje KCJ i výuku

v kombinované formě studia v Jičíně a České Lípě. Jedná se spíše o jakési
„konzultační semináře", kde v rozsahu 15 hodin za semestr studenti požadavky
vyučujících zvládají především formou samostudia.

Další výuková činnost katedry spočívá ve výuce na tzv. „ Virtuální

univerzitě

NISA", na které p a r t i c i p u j í vysoké školy ze všech tří částí Euroregionu Nisa. Jedná
se o spolupráci TUL s Hochschule Zittau/Görlitz (D) a Politechnika Wroclawska,
Filia w Jeleniej Górze (PL). - podrobněji v kapitole 3.2. této práce.
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Studenti Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci mají tedy možnost
získat během studia velmi kvalitní jazykové vzdělání a odejít do praxe vybaveni
minimálně vc dvou světových jazycích. Záleží pouze na jejich osobním přístupu,
jak této šance využijí, a jak ji pak dále dokáží zhodnotit na svém pracovišti.

Vedle výuky cizích jazyků je pro členy K.CJ samozřejmostí publikační
k metodickým otázkám výuky cizího jazyka a práce na projektech.

činnost

V akademickém

roce 2007/2008 bylo na KC.I řešeno několik projektů financovaných Ministerstvem
školství ČR - Fond rozvoje vysokého školství ČR (FRVŠ MŠMT), interních grantů
HF TUL a jeden projekt financovaný ze zdrojů Evropské unie a rozpočtu ČR. Na
projektech participují studenti magisterského a doktorského studia.

Projekty FRVŠ řešené na katedře cizích jazyků HF TUL:
•
•
•

Multimediální materiály pro dálkové studium angličtiny
Poslechová cvičení on-line a elektronický slovník (http://e-learning.vslib.cz)
Multimediální kurz pro učitele jazyků

Výuka je stále více směřována k formě e-learningu a individuální přípravě studenta,
proto bylo potřeba se tomuto požadavku přizpůsobit. Pracovníky německé sekce
byla vytvořena databáze cvičení, kde si studenti mohou pomocí online cvičení
procvičit a upevnit své znalosti v gramatice, čtení s porozuměním

poslechu

s porozuměním a individuálně si vygenerovat úlohy, které jim činí problémy
nabídnuta kontrola správnosti odpovědi (Neumannová 2007). V anglické sekci se
zaměřili na přípravu studijních materiálů pro dálkové studium.
Interní granty podpořené z rozpočtu HF \ UL:
•
•

Uplatnění absolventů Hospodářské fakulty na trhu práce s ohledem na
jejich jazykové
kompetence
Výzkum praktických dovedností v komunikaci v německém jazyce ve
firmách v české části Euroregionu Nisa

Projekty interních grantů HF TUL byly zaměřeny na výzkum v oblasti uplatnění
cizího jazyka u absolventů na trhu práce a situaci ve formách v euroregionu.
Výsledky projektů pomohou vyhodnotit efektivitu sylabů a připravenost absolventů
na podmínky pracovního trhu.
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Projekt Evropského sociálního fondu (ESF):
•

Elektronická média ve výuce a e-learning v dalším profesním
(li ttp://em v. tul. cz)

vzdělávání

Tento projekt německé sekce má za cíl přispět k dalšímu vzdělávání učitelů cizího
jazyka. Nabídl dvě soustředění formou několikadenního kurzu, jejichž obsahem
byla práce s elektronickými médii, jejich využití ve výuce a v procesu učení se,
dále metodika vlastní e-learningové formy výuky a tvorba
výukových.

Kurzy

zprostředkovaly

pracovníkům

KCJ

multimediálních

znalosti

o

práci

s multimediální technikou ve výuce cizího jazyka a rozšířily jejich metodické
možnosti.

Kurz byl testován v pilotní formě koncem ledna 2008 na Hospodářské fakultě
Technické univerzity v Liberci. Znalosti a dovednosti zprostředkované tímto
kurzem budou následně

ověřovány u kombinované formy studia

programu

Ekonomika a management. Kurz bude připraven k certifikaci a absolventi kurzu
obdrží certifikát o absolvování dalšího profesního vzdělávání. Program
koncipován jako otevřený modul,

bude

s ohledem na jeho univerzální náplň ho bude

možné využít k dalšímu vzdělávání ve všech oborech a na vzdělávacích institucích
různého stupně i zaměření. Partnerskou organizací pro realizaci projektu je Centrum
vzdělanosti Libereckého kraje (CVLK).

Z prostředků projektu ESF byla vybavena učebna, která má vyučujícím KCJ
umožnit použití multimediální techniky ve výuce. Uvedení učebny do provozu
předcházelo

proškolení

spolupracovníků

KCJ

za

účelem

osvojení

si

práce

s interaktivní tabulí, vizualizérem a dalším technickým vybavením učebny.

Na univerzitní půdu patří samozřejmě i pořádání konferencí a odborných

seminářů.

Projekt ESF bude zakončen konferencí k problematice e-learningu a bude věnován
aktuálním metodám výuky cizích jazyků na odborných vysokých školách. Mezi
tradičně pořádané konference patří „Liberecké ekonomické fórum", kde v jazykové
sekci pořádá KCJ workshopy k problematice výuky cizích jazyků.
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Všechny výše uvedené projekty a aktivity přispívají ke zkvalitnění vzdělávacího
procesu na KC.I HF TUL. Přínos projektů spočívá především v rozšíření nabídky
jazykových kurzů, v použití multimediální techniky ve výuce cizích jazyků a v
posunu

pedagogických

Zkvalitňování
předpokladem

odborné

metod

směrem

úrovně

pedagogického

k individuální

pedagogických
úspěchu

přípravě

pracovníků

v podmínkách

studentů.

je

logickým

rozšiřujícího

se

vysokoškolského prostoru v evropských dimenzích.

Vědeckovýzkumnou

činností

pedagogů

je

zvyšován

odborný

kredit

nejen

samotného pracoviště KCJ, ale i Hospodářské fakulty TUL jako celku. Tímto jsou
dány podmínky pro dialog s ostatními euroregionálními respektive evropskými
vysokoškolskými institucemi a zároveň je zvyšována atraktivita TUL v nabídce
studijních možností.

Jazykové kompetence absolventa bakalářského studia H F T U L
Cílem výuky u bakalářského typu studia je upevnění jazykových dovedností a
rozšíření

komunikativních

schopností.

Vedle

systematického

opakování

a

upevňování gramatických znalostí byly rozvíjeny jazykové dovednosti jako poslech
s porozuměním, čtení s porozuměním, mluvený a písemný projev.

Absolvent bakalářského studia zvládl cca 3 000 frazeologických a lexikálních
jednotek, umí pracovat s odbornými texty a získal základy odborné slovní zásoby z
oblasti hospodářství a ekonomie. Z hlediska Evropského referenčního rámce pro
jazyky by měl absolvent dosahovat kompetence B2. Dokáže se tedy vyjádřit i
k abstraktním tématům hovoru, diskutovat spontánně na všechna obecná témata a
vést diskuzi i k odborným tématům svého oboru.

Z

odborných okruhů slovní z á s o b y jsou zde zařazena např. témata Veletrhy,

a reklama, Obchod, Import a export, Bankovnictví,

Elektronické

jejich

Energie

ochrana,

Transport

a doprava,

prostředí, Svět práce a firemního

Turismus,

výstavy

zpracování

a ochrana

dat a

životního

prostředí.
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E-learning a online testy j a k o součást j a z y k o v é přípravy studenta H F
TUL
V rámci grantu FRVŠ „Online testy a cvičení

ve výuce německého odborného

jazyka" byl podpořen projekt, na jehož realizaci se podílel výzkumný tým z KCJ
HF TUL a katedra aplikované matematiky na Pedagogické fakultě TUL. Na základě
této mezioborové spolupráce vznikl systém parametrizovaných jazykových testů a
cvičení z německého jazyka přístupný na internetu.

Cvičení jsou zaměřena na procvičení základních gramatických jevů, přičemž
student má možnost okamžité kontroly správnosti své odpovědi. Cvičení jsou
koncipována metodou multiple choice (výběr ze čtyř variant) a formou tvořených
odpovědí.

Nově

vytvářený

systém

parametrizovaných

jazykových

provozován na LINUX-ovém serveru a je přístupný pomocí

testů

a

cvičení

je

internetu. Systém je

budovaný na HTML-technologii, využívá databázový systém SQL a programovací
jazyk PERL. Klasická metoda procvičování gramatiky tak byla rozšířena o metodu
alternativní, která přispívá

k autonomnímu

učení a je plně v souladu s pojetím

přípravy studenta vysoké školy.

Zpřístupnění testů v elektronické podobě by mělo přispět

ke zkvalitnění

německého jazyka na katedře cizích jazyků a k zefektivnění

učebního procesu

strany

výuky
ze

studenta.

Řešitelský tým původně zamýšlel použít pro tvorbu testů systém parametrizovaných
úloh, který je využíván v Laboratoři pro matematické modelování technologických
procesů na katedře aplikované matematiky, avšak vzhledem k technickým potížím
se serverem byly testy implementovány v nově budovaném systému e-learning,
který je

přístupný

publikační a testový

na
modul

internetové

adrese

http://e-learning.tul.cz

a

obsahuje

(Neumannová, Nejdlová, Koudelka 2007).
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Předmětem procvičování/testování jsou tyto okruhy:
•
•
•
•

sémantická a překladová cvičení
gramatika, tj. cvičení na morfologii, syntax a lexikologii
čtení s porozuměním
poslech s porozuměním

Všechny zadané úkoly by měly pomocí rychlé analýzy vést k absolutní stupnici
obtížnosti. Pak je totiž možné sestavit náhodnou volbou pro každého studenta
vlastní test. Student si k dané problematice vygeneruje cvičení či test spolu se
správným řešením (klíčem). Student, tedy uživatel systému, má k dispozici pouze
omezený

počet

variant

testů.

Plnohodnotný

přístup

k systému

mají

pouze

registrovaní uživatelé systému.

Pro individuální

studium a nácvik poslechu s porozuměním a čtení s porozuměním

byla vytvořena databáze cvičení na webu, která pracují podobným způsobem jako
výše uvedený zdroj. Technicky však bylo umístění náročnější, protože se jedná o
databázi textů a poslechových cvičení. Způsob vygenerování a kontroly cvičení
funguje obdobně jako u gramatických cvičení. (httn://turho.cdv.tul.cz').

4.1.2.

J a z y k o v á kvalifikace a její v ý h o d y , nástroje pro u z n á v á n í
mezinárodních jazykových zkoušek

Geografická poloha Libereckého kraje a existence Euroregionu Nisa přeshraniční
spolupráci

v rámci

euroregionu

prakticky

předurčují.

Obzvláště

ze

strany

německých podnikatelů a firem přicházejí nabídky na spolupráci a velká část našich
studentů má zájem najít zde své uplatnění.

Sekce německého jazyka na KCJ na tuto skutečnost reagovala rozšířenou nabídkou
specializovaných kurzů - „Němčina s certifikátem" (NE2); tento kurz připravuje
studenty

cíleně

na

2.

stupeň

mezinárodně

platného

certifikátu

odborného
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německého

jazyka

(http:daf.tul.cz),
zaměřen

Prufung

Wirtschaftsdeutsch

úroveň Cl Evropského

na potřeby

obchodního

International

referenčního

prostředí

-

PWD,

rámce. Obsah semináře je

a zprostředkovává

komunikativní

strategie v oblasti mezinárodní hospodářské spolupráce.

Společný evropský referenční r á m e c pro j a z y k y ( S E R R )
Tento nástroj vznikl jako důsledek potřeby transparentně vyjádřit úroveň zvládnutí
cizího jazyka a jednotlivých jazykových kompetencí.
základě jakési

škály

pokročilost

a

dosaženou

Pokouší se definovat na

úroveň jazykových

znalostí

evropských jazyků.

Rozdělení pokročilostí podle SERR:
AI
A2
B1
B2
Cl
C2

- Beginner (úplný začátečník)
- Elementary (začátečník)
- Pre+Intermediate (mírně až středně pokročilý)
- Upper-Intermediate (vyšší pokročilý)
- Advanced (vyspělý)
- Proficiency (odborník)

Dosažené úrovně zvládnutí jazykových kompetencí mají mezinárodní označení a
jsou charakterizovány takto:
AI
Rozumí známým výrazům z každodenního života a základním frázím zaměřeným
na uspokojování konkrétních potřeb a umí je také používat. Umí představit sebe a
ostatní a klást jiné osobě otázky například o tom, kde žije, o lidech, které zná, a o
věcech,

které má, a sám

na podobné otázky

také odpovídat.

Dokáže

se

jednoduchým způsobem domluvit za předpokladu, že druhá osoba mluví pomalu a
zřetelně a je připravena pomoci.
A2
Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho
bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování,
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místopis, zaměstnání). Může komunikovat při jednoduchých a rutinních úkolech,
které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných
záležitostech. Umí s pomocí jednoduchých výrazů popsat aspekty svého vzdělání,
bezprostřední okolí a bezprostřední potřeby.

Rozumí hlavním bodům jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se
setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací,
které se mohou vyskytnout při cestování v oblasti, kde se mluví daným jazykem.
Píše jednoduché souvislé texty o dobře známých tématech nebo o tématech, která
ho zajímají. Umí popsat zážitky a události, sny, naděje a ambice a stručně
zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.

B2
Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak
o abstraktních tématech, včetně odborných diskusí ve svém oboru.

Dokáže

konverzovat s určitou mírou plynulostí a spontánnosti, která umožňuje běžné
rozhovory s rodilými mluvčími bez napětí pro některou ze stran. Píše jasně
podrobné texty o řadě různých témat a vysvětluje svůj názor na aktuální problémy a
uvádí výhody a nevýhody různých možností.

Cl
Rozumí řadě různých náročných a delších textů a rozeznává jejich skrytý význam.
Vyjadřuje se plynně a spontánně bez příliš zřejmého hledání slov. Užívá jazyk
flexibilně a efektivně pro společenské, studijní a profesní účely. Píše jasné, dobře
strukturované podrobné texty o složitých tématech, přičemž používá různé nástroje
pro uspořádání, členění a soudržnost svého pojednání.

C2
Rozumí bez námahy téměř všemu, co slyší nebo čte. Umí shromažďovat informace
z různých ústních a písemných zdrojů a tyto informace znovu uspořádat do
souvislého celku. Umí se vyjadřovat spontánně, velmi plynně a přesně, rozlišuje
jemné významové odstíny i ve složitějších situacích.
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Goelliův institut (GI) pečuje v rámci jazykové politiky o šíření a výuku německého
jazyka ve světě a podporuje ho různými aktivitami a programy. Mezi činnosti GI
patří pořádání odborných seminářů a školení pro pedagogy, vydávání učebnic a
pedagogických materiálů, konání jazykových zkoušek a vydávání osvědčení a
certifikátů. Vyučujícím němčiny na všech

úrovních poskytuje mimo jiné i

poradenskou činnost, studentům i pedagogům poskytuje stipendia na jazykové
kurzy a semináře. Vzdělávací instituce i jednotlivce informuje na požádání o
aktuálních učebních materiálech, které poskytuje často bezplatně nebo za velmi
výhodných podmínek.

Z iniciativy GI vznikla stupnice, která zařazuje různé úrovně jazykových zkoušek z
němčiny podle kritérií SERR takto:
Obrázek 8

Stupně zkoušek a výstupy jazykových kurzů (GI)

GOfThE J O

INSITUTgM

Prüfungen des Goethe-Instituts
C2
Großes Deutsches Sprachdiplom (OOS)

Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)
Zentrale Oberstutenprütung (ZOP)

^
-

C1

Prüfung Wirtschattsdeutsch
International (PWD)
Zentrale Mittelstutenpriilung (ZMP)

Zertifikat Deutsch (ZD)

Allgemeinsprachlich

Berufssprachlich

Zdroj: goethe-institut.de
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Označení pomocí stupnice A1-C2 je mezinárodní,
srozumitelný,

všem vyučujícím cizích

nástroj pro vyjádření dosažené míry jazykové

kompetence.

jazyků

Užívá se

pro vyjádření kompetencí získaných u všech cizích jazyků a nejčastěji se s ním lze
setkat v tzv. Jazykovém pase tedy „Europass".

P r o j e k t G o e t h o v a Institutu v P r a z e
V minulých letech byl GI řešen projekt, jehož cílem je umožnit
znalostí cizích jazyku vysokoškolských
školách a univerzitách nefdologického

srovnatelnost

absolventů na různých evropských

vysokých

charakteru.

Na tomto mezinárodním projektu spolupracoval tým vysokoškolských pedagogů
z Německa, Francie, České repubiky, Slovenska, Polska a Itálie. Mezi řešiteli
projektu byla zastoupena také TUL.

Výstupem projektu jsou dva produkty:
1. Rámcové kurikulum (1998-2000)
2. Učební materiál, který vychází z Rámcového kurikula (2000-2004)
Projekt byl členěn do čtyř fází:
I.
Vypracování rámcového kurikula
II.
Zkušební íaze rámcového kurikula
III.
Sběr materiálu
IV.
Produkce/didaktizace učebního materiálu

1.

Rámcové kurikulum

Rámcové kurikulum výuky německého jazyka na školách nefilologického zaměření
bylo samozřejmě nutné zpracovat ve spolupráci s ostatními vysokými školami
v České republice. Vzhledem ke vstupu České republiky do Evropské unie bylo
třeba sladit znalosti odborného jazyka absolventů

VŠ, z tohoto důvodu

na

rámcovém kurikulu spolupracovaly nejen vysoké školy v ČR.
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Do projektu byly dále zapojeny vysokoškolské instituce zc Slovenska, Polska,
Německa, Francie a Itálie. Výsledným produktem je „Rahmencurriculum des
studienbegleitenden

Deutschunterrichts

an

tschechischen

und

slowakischen

Hochschulen und Universitäten" (Kol. autorů, Rahmencurriculum 2002). Rámcové
kurikulum je základním

materiálem

pro plánování

a realizaci

výuky

němčiny

v předmětu odborné jazykové přípravy v souladu s potřebami příslušné vysoké školy
a s ohledem na místní

podmínky.

S ohledem na specifické rysy vysokoškolského studia platí pro výuku německého
jazyka v předmětu odborná jazyková příprava tyto principy:
•
•
•
•
•

komunikativnost
orientace na studenta
interkulturní aspekty
odborná a profesní orientace
autonomie v učení se jazyku

Kurikulum klade důraz na:
•
•
•
•
•
•
•

2.

sociální cíle výuky
novou roli učitele jako partnera
orientaci na obor
nová kritéria hodnocení znalostí
práce na projektech
plánování vyučovací jednotky ve spolupráci učitel- student
podporuje sebehodnocení studenta

Učební materiál a j e h o didaktizace

Ve spolupráci s Goethovým Institutem a nadací Roberta Bosche (Robert BoschStiftung) vznikl učební materiál, který metodicky čerpá z principů, cílů, metod a
obsahu Rámcového kurikula.

Učební materiál zpracovaný německou sekcí katedry cizích jazyků HF TUL je
zařazen do učebnice, která byla publikována pod názvem „V Evropě studovat,
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pracovat, žít". (Kol.: Mít dcutsch.. 2004). Učebnice vznikla opět ve spolupráci
vysokých škol České a Slovenské republiky. Polska, Německa, Francie a Itálie.

Učebnice obsahuje tři větší tematické celky:
1. Vysoké školy a univerzity
2. Evropský integrační proces
3. Perspektivy a technologie budoucnosti

K podkladům

pro tvorbu

výukového

materiálu

bylo

na základě

požadavku

Technické univerzity v Liberci zpracováno téma „Euroregion Nisa".

Učební materiál má vzhled pořadače, což by mělo naznačit, že jednotlivé kapitoly
na sebe nenavazují, nemusí být probírány návazně a vyučující se případně může
zaměřit pouze na témata, která odpovídají obsahem oboru té které vysoké školy.
ť^í|oni tohoto uitebntlio mnteriniii.it? ro^víiet odpovídaiíeí komunikativní s e h o p n o s l í
a řečové dovednosti, umožnit osvojeni relevantních znalostí o jazyce a o funkci

jtizyku, seznámil studenty s kulturou národa studovaného jazyka, rozvíjet

sociální

kompetence a rozšířit schopnosti studei ita v rámci mterkulturních kompetencí.

Výsledkem několikaletého úsilí řešitelů tohoto projektu j e velmi zdařilý učební

materiál který je skutečně velmi univerzálně použitelný v různých zemích EU a na
různých typech odborných vysokých škol. Zaměření disertační práce neumožňuje
zabývat se výsledky projektu podrobněji,

informaci

nabízí publikace, která

z projektu vznikla (Rahmencurriculum des studienbegleitenden Deutschunterrichts

an tschechischen und slowakischen Hochschulen und Universitäten).

Výstupy jazykových zkoušek z jednotlivých jazyků musí být srovnatelné mezi
sebou navzájem. Následně je uvedeno srovnání výstupů z německého a anglického
jazyka.
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Tabu I ka 10

Rozdělení zkoušek podle CEF Rudy Evropy pro N.J a A.)

Deutsch
AI
A2

Grundbaustein Deutsch als Fremdsprache (GBS DaF)

til

Zertifikat Deutsch (ZD)

B2

Zertifikat Deutsch (ZD)

Cl

Zentrale Mittelstufenprüfung

C2

Zentrale Oberstufenprüfung

(ZMP)
(ZOP) a Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)

English
AI

-

A2

Key English Test (KET)

B1

Preliminary English Test (PET)

B!

Business English Certificate Preliminary (BEC Preliminary)

B2

First Certificate in English (FCE)

B2

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Cl

Certificate in Advanced English (CAE)

Cl

Business English Certificate Higher (BEC Higher)

C2

Certificate of Proficiency in English (CPE)

i
i

Zdroj: www.insuil.C7.

Dalším mezinárodně uznávaným nástrojem pro vyjádření výše dosažené jazykové
úrovně je Europass. Je to soubor dokumentů, které usnadňují transparentnost
kvalifikací a kompetencí a zlepšují tak profesní a studijní mobilitu v evropském
trhu pracovních příležitostí.

Europass je tvořen pěti dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.

Europass-životopis
Europass-jažykový pas
Europass-mobilita
Dodatek k diplomu
Dodatek k osvědčení

94

Základem portfolia Europassu je životopis, ke kterému se váží ostatní dokumenty
Europassu. Záleží na rozhodnutí každého občana, které z nich si pořídí. Europass je
určen všem, kteří se chtějí ucházet o zaměstnání v evropském prostoru, převážně ho
využívají studenti, uchazeči o zaměstnání i zaměstnavatelé. Jeho pořízení je
bezplatné, formuláře je možné získat z internetu (http://www.europass.cz/).

Rozhodutí o využívání tohoto nástroje přijal Evropský parlament a Rada EU dne
15.12.2004, účinnosti nabyl k 1. 1.2005 a je závazný pro všechny členské státy EU.

V každé členské zemi jsou postupně ustavována Národní centra Europass (National
Europass Centre - NEC), která realizují a koordinují všechny potřebné činnosti.
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy pověřilo tímto úkolem Národní ústav
odborného vzdělávání (NÚOV), který zřídil jako svoji součást Národní centrum
Europass ČR (NCE ČR).

v

5.

Vzdělávací politika v České republice a mezinárodní
aspekty

5.E

Situace ve vzdělávací politice v terciární sféře

Názory na účel a kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdělávání se mezi
poskytovateli a uživateli mnohdy diametrálně liší.

Ze strany studentů je ke vzdělání bohužel leckdy přistupováno jako k poskytované
službě,

kterou

lze automaticky

nárokovat.

K tomu

přispívá

i fakt, že je

vysokoškolské vzdělání v ČR doposud poskytováno zcela zdarma a proto studenti
tuto „vymoženost" nedokáží dostatečně ocenit. Naopak by to mohlo být do jisté
míry hodnoceno jako kontraproduktivní prvek, který s sebou nese ze
studenta menší míru náročnosti vůči vyučujícímu
sobě

strany

a jeho metodám a nakonec i vůči

samotnému.
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V jiných evropských zemích jako je například Německo nebo Rakousko, se na
financování

vysokoškolského

vzdělávání

studenti

podílejí

formou

jakéhosi

administrativního poplatku (Studiengebůhren), který je v jednotlivých německých
spolkových zemích různě vysoký a může dosahovat až do výše 500 Euro zajeden
semestr.

Zavedení poplatku za studium lze do jisté míry chápat jako motivační prvek, který
přispívá k odpovědnějšímu přístupu ze strany studenta ke studiu a motivuje studenta
k lepším výkonům.

V rámci diskuze na toto téma studenti sami potvrdili skutečnost, že by je poplatek
motivoval k lepším výkonům, a že by rozumně stanovená výše poplatku jejich
studium

neohrozila. Naopak

vzdělávacího

procesu

na

by mohla přispět

vysoké

škole.

ke kvalitnějším

Obzvláště

studenti

podmínkám

technických

a

přírodovědných oborů, kde jsou vysoké nároky na vybavení učeben, laboratoří a
výzkumných pracovišť, by uvítali možnost vylepšit finanční rozpočet fakulty a
zvýšit tak kvalitu výuky.

Postavení univerzity ve společnosti
Již v minulosti měly univerzity výsadní

společenské

postavení

a disponovaly

významnými privilegii. Jejich vliv na společenské dění byl nesporný. Brzy po svém
založení se staly, vedle státu a papežství, třetí mocností. Stát (impérium) a církev
(ecclesia) získaly podporu univerzit (studium), kde byla vyučována věda a kde
vládla moudrost (sapientia). Není tomu jinak ani dnes; vysokoškolské instituce,
obzvláště ty regionální, hrají v komunální a sociální politice bezesporu velmi
důležitou roli a podílejí se nepřímo na rozvoji regionu a jeho strukturách.

V současné době stojí univerzity na jakémsi rozcestí; zatím nelze hovořit o krizi, ale
mnohé univerzity znovu hledají svůj profil, aby dostály společenské objednávce a
dokázaly obstát v konkurenci jiných univerzit. Narůstající
rostoucí specializace,

osamostatňování

diferenciace

věd,

nových dílčích oblastí vědy jsou mimo jiné

důvody, kdy se universitas literarum jako jednota vzdělanosti rozpadá. Profesoři
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jsou často specialisty v úzkých specifických oborech a

stále hrozí nebezpečí, že

intenzívním výzkumem ztratí kontakt se studenty. Vztah mezi „akademickým
učitelským úřadem" a vědeckým výzkumem se stal problematickým, navíc k tomu
přispívá i masově přijímaní uchazeči na vysoké školy.

Napětí mezi akademickým vzděláním a úzce profesním vzděláním se projevuje
v nutnosti změnit dosavadní

učební plány i metody vzdělávání.

Profil absolventa

vysoké školy se také mění v souladu s potřebami pracovního trhu.

Existuje zde snaha řešit tuto situaci ve vzdělávacím procesu materiálním a
personálním rozvojem stávajících univerzit a schvalováním nových studijních
programů, vytvářením paralelních kateder, intenzívní péčí o studenty i doktorandy.
Smysl univerzitního vzdělání na rozdíl od vzdělání získaného na jiné, respektive
odborné, vysoké škole má zaručovat jakási
odborným

vyváženost

mezi

všeobecným

vzděláním.

Naléhavým úkolem současných vysokých škol a univerzit je hledání modelu
kurikula,

a

řešení

které vyváženě a účelně zahrne všechny podstatné složky univerzitního

vzdělávání a zároveň odpovídá na výzvy související s podstatným

rozšířením

dostupnosti univerzit.

Takový model musí zohlednit nejméně tři složky:

>

Strukturace

studiu

Studium nesmí být jen mechanicky rozděleno do částí, musí zahrnovat profilové
předměty v bakalářském stupni na „základní", tedy povinné pro všechny studenty a
„pokročilé", které si zvolí ti studenti, kteří předpokládají pokračování studia
v navazujícím magisterském programu. Tento model umožňuje různé cesty studia
dle volby teoretických a prakticky orientovaných předmětů, které studenta připraví
na pracovní trh.
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Důležitou podmínkou je výběrovost

do navazujícího magisterského a zvláště

doktorského programu a návaznost jednotlivých

>

stupňů terciárního

vzdělávání.

Vedení/řízení vysoké školy

Nedostatek studijních míst na univerzitách vedl a mnohdy stále vede k přezíravosti
ve vztahu ke studentům, nedostatečné sebereflexi některých pedagogů a jejich
jakémusi rutinnímu přístupu ke vzdělávacímu procesu.

Zejména v magisterských studijních programech je potřeba uplatňovat v práci se
studenty

více individuální

přístup,

což mnohdy vzhledem k počtu studentů ve

skupině není možné. Bohužel se zde neustále promítá závislost kvality

vzdělávacího

procesu na finančních limitech školy.

>

Motivace ke studiu

Důležitou součástí studia je konkurence vysokých škol, která by měla podněcovat
univerzity k soutěživosti o kvalitní uchazeče. Stavět mohou přitom na historicky
podmíněném kreditu (věhlasu), hlavním kritériem se však nepochybně stane
současná kvalita a úroveň školy, vztah ke studentům, jejich uplatnění na pracovním
trhu. S t í m

souvisí i organizace

bakalářských

programů

respektive

zrušení

přijímacích

zkoušek

do

Tento trend opět koresponduje spotřebou přijmout ke

studiu co největší možný počet uchazečů z důvodů získání potřebných financí od
ministerstva školství. Vzdělání by mělo být dostupné pro všechny uchazeče s tím,
že k „selekci" dojde ve vyšších

ročnících.

Již v současné době lze na vysokoškolských institucích pocítit tento trend, což se
s největší pravděpodobností odrazí na kvalitě výuky a na snížení úrovně výstupů
vzdělávání. Ve výuce c i z í c h jazyků na HF TUL je tato tendence velmi patrná j i ž
dnes; ,v rostoucím počtem studentů ve skupinách
účasti na jazykovém

vzdělávání

se snižuje možnost jejich

aktivní

a také výsledky souhrnných zkoušek vykazují

zhoršení úrovně. Celkově je managementem fakult upřednostňován finanční aspekt,
což se již dnes jeví jako kontraproduktivní.
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5.2.

Prognózy v terciárním vzdělávání

Vytváření podmínek pro zahraniční styky svých fakult a pracovišť, zaměstnanců a
studentů má každá univerzita zakotveno ve svém statutu. Co však lze chápat pod
pojmem „vytváření podmínek"? Jsou to mezinárodní smlouvy, výměnné programy
jako např. ERASMUS/SOKRATES , účast na mezinárodních konferencích, stáže a
podobně.

Je však nutno si uvědomit, že reálná spolupráce a reálná komunikace mezi
vědeckými pracovišti se nedá řídit shora. Při práci vysokoškolských pracovišť
v kontextu mezinárodních vazeb je nutná především aktivita jednotlivých
kateder,

kteří svými kontakty a osobním

členu

přístupem pomáhají studentům k

výzkumné činnosti, ke vstupu do průmyslové sféry, nebo jsou jim nápomocni při
hledání kontaktů s budoucími zaměstnavateli.

Rostoucí význam mezinárodních kontaktů
Ve společnosti, kde dochází ke každodennímu styku se zahraničím, ať už se jedná o
studenty nebo pedagogy, není místo pro xenofobii a člověk je konfrontován

s

Jinakostí" a je otevřenější k přijímání nového.

Budoucnost

je

ve znamení

týmové

(mezinárodní)

spolupráce,

mezinárodní spolupráce a „otevření se novému" neobejde.

která se

bez

Toto je také jeden

z důvodů, proč by studenti v rámci studia měli absolvovat minimálně jeden semestr
na zahraniční vysoké škole a v cizojazyčném prostředí. Nedílnou součástí jazykové
výuky jsou i reálie a znalost cizojazyčného prostředí.

A k t i v n í s p o l u ú č a s t s t u d e n t a na v z d ě l á v a c í m p r o c e s u
Je úkolem právě univerzity vytvořit pro studenty prostředí, kde se může student
aktivněji podílet na výuce, aby mohl spolu s ostatními rozvíjet své učební a osobní
schopnosti a dovednosti. Takový způsob výuky, který je sice z krátkodobého
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ekonomického hlediska jistě méně efektivní, vede však k vytváření tvůrčího
prostředí

faktory

zdůrazňujícími

osobnostní

charakter

tohoto

prostředí.

Takové prostředí, kultivované výchovnými prostředky, vytváří pak akademické
prostředí,

které připraví na pracovní

trh vysokoškolské

absolventy, jejichž

„adaptabilita" a „flexibilita" není nastavena pouze na aktuální společenské potřeby,
ale má dlouhodobější, a proto i rentabilnější, a z ekonomického hlediska výhodnější
charakter.

Propojenost oborů
Budeme-li chápat univerzitní vzdělání jako propojení oborů, neobejde se toto
vzdělávání bez vědomí historických souvislostí. Univerzitní vzdělanost
přesahovat

by měla

rámec nejen zvoleného oboru, ale v souvislostech teritoriálních i rámec

nám důvěrně známého regionu, je tak přesahem i ve smyslu jazyka a kultury.

Euroregion k péči o tyto vazby přímo vyzývá. Chce-li tedy univerzita
intenci dlouhodobého

naplnil

záměru, musí reflektovat sebe sama nikoli jen jako instituci,

ale musí se i rozhodnout, zda chce vzdělávat studenta kompetentního v nějakém
úzce specializovaném oboru, či studenta široce vzdělaného, schopného přesahovat
hranice

svého

oboru,

vztahujícího

se

ke

vzájemným

a oborovou

znalost

přesahujícím souvislostem.

Uplatnitelnost absolventů a flexibilita
Vycházíme-li z publikace Dlouhodobý

záměr

vzdělávací

a vědecké,

výzkumné,

vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol MŠMT (dále jen
Dlouhodobý záměr) patří mezi priority českého vysokého školství v oblasti státní
politiky vysoká

míra

uplatnitelnosti

absolventu

vysokých

škol na trhu

práce.

V souvislosti s tím se často objevuje výraz „flexibilní", „adaptabilní" a „společnost
výkonu".
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Právě zástupci zaměstnavatelů absolventů vysokých škol poukazují na
připravovat

vysokoškolské

absolventy

na změny v požadavcích

nutnost

na výkon, které je

mohou očekávat až po nástupu do praxe. Pro takové změny, které se dějí nejen
v souvislosti se změnami technologií, změnami ekonomického prostředí, změnou
výroby

v souvislosti

se změnou

investora,

ale

i v souvislosti

se

změnami

v celospolečenském klimatu (např. opatření v souvislosti se zvýšeným nebezpečím
terorizmu) je třeba, aby vysokoškolský absolvent byl dostatečně

flexibilní

a

adaptabilní v oblasti svého výkonu.

Tuto potřebnou schopnost či kompetenci absolventů nelze získat přidáváním hodin
výuky či rozšiřováním vzdělávání. Jde o schopnost,
v souvislosti

s rozvojem osobnosti,

s pochopením

kterou

souvislostí

student

získává

a kontextů ve vztahu

k věcem a situacím, v nichž se nachází.

Nelze

však

vycházet

z toho,

že

vysokoškolské

absolventy

s požadovanými

schopnostmi, které jim umožní se plně uplatnit na trhu práce, vysoká škola „vyrobí"
naprogramovatelným vzděláním, konkrétně změřitelným. V této souvislosti sehrává
svoji roli výchovná

složka,

která je (i na vysoké škole) při rozvoji osobnosti

neodmyslitelná (Vašutová 2002).

Toho jsou si vědomi i významné dokumenty týkající se vysokého školství jako je
Dlouhodobý

záměr

i Aktualizace

upozorňuje na důležitost

širšího

koncepce
základu

reformy

vzdělání

vysokého

školství,

i u profesně

která

orientovaných

bakalářů právě v zájmu jejich větší flexibility při uplatnění v praxi. Není zde však
specifikováno, co se tímto širším vzděláním myslí. S otázkou širšího vzdělávání
souvisí osobnostní rozvoj studentů a důležitost osobního přístupu pedagogů ke
studentům.

Internacionalizace a harmonizace vzdělávacího procesu
Příští období bude proto vyžadovat radikální změnu českého vzdělávacího
a zejména podstatné zvýšení úrovně českých učitelů a vzdělavatelů.

systému

V prvé řadě i u

nich půjde o jejich „internacionalizaci" a „evropeizaci" a jejich vyšší

odpovědnost
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vůči budoucí uplatnitelnosti jejich absolventů

v praxi, respektive zaměstnatelnosti

jejich absolventů.

Je nutné připravit vysoce kvalifikované vzdělavatele, kteří budou znát i politiku a
praxi regionů v Evropské unii, a kteří také budou schopni naučit účastníky procesu
regionálního rozvoje efektivně se podílet na regionálním managementu rozvoje
lidských zdrojů (Lidské zdroje 1999). Tato publikace konstatuje mimo jiné i
skutečnost, že politika zaměstnanosti

není dostatečně provázána s celkovou

hospodářskou, sociální a vzdělávací politikou vlády ČR a s principy platnými
v členských zemích EU.

Národní plán zaměstnanosti z roku 1999 přijal některá opatření, která mají nastavit
motivační

mechanismy

směřující

k dosahování

rovnováhy

mezi

strukturou

kvalifikace absolventů škola trhu pracovních příležitostí. Postupně bude klást stále
větší důraz na klíčové dovednosti

související

zejména se schopností aktivně

používat informace a komunikovat s okolím - i mezinárodně, což nepřímo vyžaduje
j azykovo u kompetenci.

Další f o r m y vzdělávání
Stále více poroste role národního a nadnárodního firemního

vzdělávání.

Zejména

velké a úspěšné nadnárodní firmy budou stále více poskytovat své specifické
vzdělání ve svých mezinárodních centrech, aby u svých zaměstnanců dosáhly
vysokého stupně firemní kultury. Zvyšuje se také role distančního vzdělávání, které
se stává stále více internacionálním. Příprava na zkoušky a různé testy může být
pružnější a intenzivnější, protože studující mohou čerpat ze široké palety zejména
elektronických zdrojů. Bude snadnější a atraktivnější získat
mezinárodně

akreditované

tituly nebo certifikáty

tímto způsobem

potvrzující dosažení určitého

standardu znalostí a dovedností v daném oboru.
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S radikální změnou v procesu vzdělávání souvisí i pojetí přístupu ke vzdělávání; na
významu

bude

stále

více nabývat

chápání

celoživotního vzdělávání a vzdělávání formálního

vzdělávacího

procesu

v kontextu

i neformálního.

6.

V ý z k u m j a z y k o v ý c h znalostí u s t u d e n t ů H F T U L

6.1.

F o r m u l o v á n í cílů, charakteristika cílové skupiny, použité
nástroje šetření

Šetření uskutečněná v rámci disertační práce byla zaměřena na hledání odpovědí na
otázky, které se staly aktuálními v souvislosti

se změnou

společenských

a

ekonomických podmínek po vstupu České republiky do Evropské unie. Absolventi
hospodářských oborů, tedy i absolventi Hospodářské fakulty TUL, jsou vystaveni
novým

podmínkám

trhu

pracovních

příležitostí

ale

i

mnohem

většímu

konkurenčnímu prostředí.

Disertační práce si vytyčila několik cílů. Hlavním cílem je zodpovězení výchozích
otázek a ověření pracovních hypotéz formulovaných v úvodní částí této práce (kap.
1.1.). Do této skupiny cílů jsou zařazeny otázky týkající se jazykové vybavenosti a
připravenosti absolventů HF TUL s ohledem na jejich uplatnitelnost v pracovním
světě a na jejich místo ve specifických podmínkách Euroregionu Nisa.

S tím souvisejí i dílčí cíle, jako je nalezení odpovědí na otázky vztahující se ke
znalostem jednotlivých jazykových kompetencí studentů (čtení s porozuměním,
poslech, mluvený a psaný projev) a ke vztahu a postavení německého jazyka
v souvislosti

s angličtinou resp. jiným

cizím jazykem

ze strany

požadavku

zaměstnavatelů.

Druhá skupina cílů souvisí bezprostředně s kvalitou sylabů německého jazyka na
katedře cizích jazyků IIF TUL. Cílem je ověřit si, zda hodinová dotace, výběr
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učiva, organizace a způsob výuky odpovídají jsou dostatečně efektivní a odpovídají
současným požadavkům kladeným na absolventy po absolvování studia. Nalezení
odpovědí na tyto otázky povede k aktualizaci a ke zkvalitnění sylabů německého
jazyka a budou přijata potřebná opatření. Tato část šetření zároveň poskytne prostor
pro seberetlexi studentů a jejich autoevaluaci ve vztahu k přípravě na jazykovou
výuku.

Cílovou skupinu tvořili studenti, kteří v akademickém roce 2003/2004 absolvovali
přijímací řízení
roce

2006/2007

na HF TUL a po absolvování tříletého studia se v akademickém
v rámci

souhrnné

zkoušky

z německého

jazyka

zúčastnili

závěrečného testu. Jednalo se tedy o stejnou skupinu respondentů, což umožnilo
porovnat výsledky jejich jazykových znalostí v časové ose s odstupem tří let.

Nejvhodnějším výzkumným

nástrojem

pro získání a vyhodnocení

potřebných

výsledků z přijímacího řízení a závěrečné zkoušky je standardizovaný

didaktický

test. V testu byla použita varianta

uzavřených

úloh s výběrem

více

odpovědí,

z nichž jen jedna je správná. Databáze otázek a odpovědí byla vytvořena v aplikaci
MS Excel. Otázky z této databáze byly vybrány pomocí makra naprogramovaného
v jazyce Visual Basic for Applications do testu, který je psán v aplikaci MS Word;
v rámci jedné otázky je možné náhodně zvolit pořadí otázek i pořadí odpovědí. Při
tomto sestavování testů vzniká automaticky i databáze správných odpovědí.

Testy obsahují buď přímo tabulku s rámečky, ve kterých respondenti křížkem
označí zvolené odpovědi nebo jsou opatřeny tzv. odpovědním listem. Vyplněné
odpovědní listy byly skenovány pomocí skeneru se speciálním softwarem, který z
již

vytvořené

databáze

správných

odpovědí

vytvoří

databázi

úspěšnosti

respondentů. Z výsledné databáze lze vytvářet další analýzy podle respondentů i
podle otázek pomocí aplikace MS Access a maticových vzorců v aplikaci MS Excel
(obr. 9).

Standardizované testy vytvářené tímto systémem byly respondentům předkládány
v tištěné podobě. Systémy existující na trhu většinou vytvářejí a vyhodnocují testy
v elektronické podobě a respondentům jsou předkládány pomocí počítačových sítí.
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Vyplňování testů přímo do předtištěných dotazníků však umožňuje větší kontrolu
nad respondenty, takže jsou objektivnější, a snižuje nároky na vybavení učeben
výpočetní technikou.

Na IIF TUL a většině českých univerzit nejsou k dispozici učebny vybavené
takovým množstvím počítačů napojených na potřebnou síť, aby mohli všichni
uchazeči o studium absolvovat test v jednom termínu. Nezanedbatelné jsou také
nároky na zabezpečení celého systému proti útokům prostřednictvím počítačových
sítí.

6.2.

Charakteristika vstupních znalostí studentů H F T U L

Problematika

přijímacího

řízení je často diskutovanou otázkou. V poslední době

zaznívají úvahy o tom, že by mohlo být v budoucnu přijímací řízení na vysoké
školy zcela z r u š e n o jako je tomu například v různých zemí západní Evropy, a že by
tak byla dána příležitost všem zájemcům o studium. Vysoké školy by tento postup
jistě uvítaly z důvodů finančních dotací ze strany MŠMT, ale zcela určitě by takové
rozhodnutí přineslo spoustu dalších problémů souvisejících s kapacitou učebních
prostor a kolejí, s nedostatečným množstvím pedagogických pracovníků, s nárůstem
administrativy a tak podobně. Za stávajících podmínek ale není tato úvaha reálná.

S přípravou a organizací přijímacího řízení na vysokou š k o l u j e spojeno velké úsilí.
Umožňuje však výběr nejlepších uchazečů a tím je zárukou určité kvality přijatých
posluchačů. Pro vysoké školy, kde počet zájemců o studium mnohokrát převyšuje
možnosti dané školy, je tento způsob „selekce" prozatím

nejspolehlivějším

kritériem výběru.

V rámci přijímacího řízení na Hospodářskou fakultu TUL absolvují uchazeči vedle
matematiky i přijímací zkoušku z jednoho cizího jazyka, jedná se o němčinu nebo
angličtinu.

Studovat

mohou

obory

podniková

ekonomika,

ekonomika

a

management zahraničního obchodu, pojišťovnictví a podnikatelská informatika.
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Předložená disertační práce se zaměřuje na výsledky testů z německého jazyka,

nabízí

však

celkové srovnání výsledků s angličtinou,

aby bylo možné získat

představu o počtech, zájmu studentů a úrovni znalostí v jednotlivých jazycích.

6.2.1.

A n a l ý z a v ý s l e d k ů p ř i j í m a c í h o řízení z n ě m e c k é h o j a z y k a

na H F T U L ( 2 0 0 3 / 2 0 0 4 )

Výsledky přijímacího řízení poskytují informaci o úrovni vzdělání, se kterým
studenti ze střední školy na vysokou školu přicházejí, většinou však dále nejsou

podrobeny další hlubší analýze a přijetím stanoveného počtu studentů ke studiu je
přijímací řízení skončeno.

Na základě těchto úvah vznikl společný projekt dvou pracovišť HF TUL - katedry

cizích jazyků a katedry informatiky. Řešitelka si vytyčila cíl - podrobit analýze
výsledky

přijímacího

testu

z německého

Hospodářskou fakultu TUL v akademickém

jazyka

při

přijímacím

řízení

na

roce 2003/ 2004 a zaměřit se na

vyhodnocení jednotlivých jazykových kompetencí - znalosti gramatiky, slovní

zásobu, situační cvičení a na porozumění čtenému. Předložená disertační práce
hodnotí úspěšnost jednotlivých úloh v přijímacím testu a následně se zaměřuje na
problematické jazykové jevy. Optimálním řešením bylo spojení výzkumníků zvíce

oborů, V tomlo případě se jedná O odborníky z oblasti

jazykovědy a experty na

statistické zpracování dat.

Výsledky při jímacích jazykových testů jsou zároveň východiskem pro tvorbu sylabu
na vysoké škole,

protože návaznost učiva při výuce jazyku je nezbytná. Test odhalil

slabiny jednotlivých jazykových kompetencí, na které je potřeba se v průběhu

studia zaměřit.
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Výsledky grantového výzkumu
V akademickém roce 2003/2004 se k přijímací zkoušce na hospodářskou fakultu
dostavilo celkem 1255 uchazečů o studium, z toho 872 studentů absolvovalo
přijímací test z anglického a 383 studentů z německého jazyka (ukázka vstupního
testu viz příloha 9.1.).

Graf I

Rozdělení uchazečů podle počtu dosažených

hodů

(2003/2004)

R o z d ě l e n í u c h a z e č ů dle p o č t u d o s a ž e n ý c h b o d ů
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Počet bodů

Přijímacího testu z německého jazyka se tedy zúčastnilo celkem 383 studentů; při
analýze byla pozornost soustředěna na vyhodnocení výsledků těch studentů, kteří
dosáhli z maximálního počtu 100 bodů 51 bodů nebo více.

Tuto skupinu respondentů tvořili studenti, kteří měli šanci na přijetí ke studiu na HF
TUL. Průměrný počet dosažených bodů 63,97 bodů u těchto studentů činil, což je
výsledek velmi uspokojivý. Celkové rozložení dosažených bodů v NJ se pohybuje
v rozmezí 35-95 bodů, což svědčí o náročnosti jazykového testu a zároveň
potvrzuje jeho validitu.
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Tabulka 11

Rozdělení uchazečů podle nadpolovičního množství hodů v testu z německého
(NJ) a anglického jazyka (A.J) - akademický rok 2003/2004

Počet testů Počet testů
Hodové
AJ
NJ
hodnocení

0 až 50
51 až 100
Celkem

420
452

138
245

872

383

Získané
body (%)
AJ

Získané
body (%)
NJ

48,17

36,03
63,97

51,83
100

jazyka

100

Celkem bylo analyzováno 383 testů z německého jazyka a 872 testů z anglického
jazyka. Tento poměr zároveň dokumentuje zájem o jednotlivé jazyky a počty
studujících v jednotlivých jazycích (AJ:NJ=40:60). Z této tabulky vyplývá údaj, že
z celkového počtu studentů získalo 63,97% více než polovinu možných bodů.

Analýza testů byla zaměřena na:
•

Celkový výsledek testů z německého jazyka (průměrný
dosažených bodů, rozložení úspěšně zodpovězených otázek)

počet

•

Vyhodnocení znalosti jednotlivých jazykových kompetencí
s porozuměním, slovní zásoba, situační cvičení, gramatika)

(čtení

•

Vyhodnocení dílčích úloh v jednotlivých částech (nejlépe zvládnuté
úlohy, problematické úlohy)
Kvalitu zpracování testu, tedy kvalitu zadání jednotlivých otázek
(chybně formulovaná otázka, zavádějící formulace, atp.)

•

Test

z německého jazyka

vyhodnotil

znalosti

studentů

v těchto

základních

jazykových kompetencích:
I.
IL
III.
IV.

Leseverstehen (čtení s porozuměním)
Situationen (situační cvičení)
Lexikalische Einheiten (cvičení na slovní zásobu)
Grammatische Strukturen (cvičení na gramatiku)
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Tabulka 12

Vyhodnocení testu z německého jazyku podle výsledků v jednotlivých
kompetencích - akademický rok 2003/2004
Číslo
otázky

Sekce

jazykových

Počet
otázek v
sekci

Body za
otázku

1 až 30

15

2

30

31 až 50
Lexikalische Einheiten 51 až 70
71 až 85
Grammatische
Strukturen
Celkem

20
20

1
1

56,15
67,47

20,14

20

15

2

30

51,02

27,45

100

57,48

100

Leseverstehen
Situationen

70

Body za
sekci

20

% správně % získaných
zodpovězen
hodii
ý
ch otázek
52,41

28,20
24,20

Z tabulky vyplývá, že nejlepších výsledků bylo dosaženo ve slovní zásobě,
nejhorších v gramatickém učivu.

6.2.2.

Shrnutí výsledků analýzy testů p ř i j í m a c í h o řízení na
HF TUL

Celkově lze řící, že výsledky analýzy potvrzují reálnou situaci, která

nastává

po

přijetí uchazečů na vysokou školu.

S

uspokojivých odpovědí bylo dosaženo především ve slovní zásobě (znalost
jednotlivých slovíček bez porozumění kontextu, memorované vazby, apod.)
a v situačních cvičeních, kde bylo možné v některých případech správnou
odpověď vyrozumět z kontextu

^

deficity se projevily ve znalostech gramatiky (nedostatky v základních
gramatických strukturách jako jsou např. předložkové vazby sloves a
přídavných jmen, minulé časy sloves, trpné rody, skloňování podstatných
jmen, zájmena přivlastňovací, a jiné). Tyto nedostatky bylo možné
pozorovat především v testech studentů, kteří dosáhli celkově slabších
výsledků, a tedy nepatří do skupiny potenciálních budoucích studentů HF.
Další problematickou kompetencí je čtení s porozuměním. Tentokrát patří
k nedostatkům i u studentů, kteří dosáhli celkově 50 a více bodů, a tedy
budou přijati ke studiu.

109

Výsledky této analýzy jsou objektivním ukazatelem zvládnutí učiva střední školy.
Lze je využít jako základ pro další plánování
deficitu v jazykových

učiva na HF a pro cílené

odstranění

znalostech z NJ u přijatých posluchačů ke studiu na HF TUL,

jehož cílem je další systematický rozvoj jejich jazykových kompetencí.

V následné tázi pak lze výsledky testů využít pro inovaci sylabů německého

jazyka

na KCJ a jako základ pro rozšíření nabídky o speciální kurzy, např. přípravné kurzy
k odborným jazykovým zkouškám (Zertifikat Deutsch Fůr den Beruf, Zertifikat
Wirtschaftsdeutsch atp.).

Do budoucna se nabízí možnost širší analýzy k zachycení trendu a prognóz - pro
srovnání lze vyhodnotit i výsledky přijímacího řízení z předchozích dvou let a
stanovit tak tendenci jazykové úrovně zájemců o studium na HF TUL v časové ose.

Celkový

výsledek

testů potvrdil, že zpracování

s pedagogicko-didaktickými

zásadami

testování,

testů

z NJ

protože

bylo

v souladu

průměrný

počet

dosažených bodů v NJ je 63,97 z celkového počtu 100. Testy lze tedy považovat
optimálně

formulované,

protože

četnost

správných

odpovědí

je

za

rozložena

rovnoměrně okolo středu a lepších výsledků bylo dosaženo spíše v části nad 51
bodů (viz Graf 1 a Tabulka 11).

Studenti Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci mají tedy možnost
získat během studia velmi kvalitní jazykové vzdělání a odejít do praxe vybaveni
minimálně ve dvou světových jazycích. Záleží jenom na jejich osobním přístupu,
jak tuto šanci využijí, a jak ji pak dále dokáží zhodnotit na svém pracovišti.
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Tabulka 13 Celkové vyhodnocení testů z německého jazyka podle jednotlivých
(akademický rok 2003/2004)
Kompetence Číslo
otázky

LV
SIT
LE
GR

Počet
otázek
v sekci

Celkový
počet
otázek

Celkový počet
správně
zodpovězených
otázek

15
20
20

5745
7660
7660

3011
4301
5168

15

5745

2931

70

26810

15411

1-30
31-50
51 -70
71-85

Celkem

kompetencí

Správně Počet
zodp.
bodů
za 1
otázky
(v %) otázk
u
52,41
2
56,15
1
67,47
1
2
51,02

Počet
bodů za
celou
sekci

57,48

Celkový Získané
počet
body
získaných (v %)
bodů

30
20
20

6022
4301
5168

28,20
20,14
24,20

30

5862

27,45

100

21353

100

Vysvětlivky: LV = Leseverstehen (čtení s porozuměním), SIT = Situationen (situační cvičení)
LE = Lexikalische Einheiten (slovní zásoba), GR = Grammatik (gramatické úlohy)

Ve 245 testech z NJ bylo dosaženo více než 50 bodů = 63,97 %.
Ve 138 testech z NJ bylo dosaženo méně než 50 bodů = 36,03 %.

Z výsledků šetření vyplývá, že u otázek uvedených v následující tabulce je potřeba
přehodnotit jejich formulaci a podrobit je další podrobnější analýze, neboť u nich
bylo dosaženo minimálního počtu možných bodů:

Tabulka 14 Otázky, ve kterých studenti získali nejmenSipočet

Číslo otázky
1,8. 11, 1 3 , 2 0 . 2 1 . 2 2 . 2 7
42, 50
52, 55, 58, 64
75, 79, 80, 83, 84

Kompetence
Leseverstehen
Situationen
Lexikalische Einheiten
Grammatische Strukturen

Již na první

pohled je

hodů

patrné, že nejvíce problematických

s kompetencí čtení s porozuměním

^

otázek

souvisí

a gramatické struktury, přestože v těchto

kompetencích byl celkově získán nej vyšší počet možných bodů. Jako možné
vysvětlení se jeví skutečnost, že kompetenci čtení s porozuměním není na středních
školách dostatečně věnována pozornost a že studenti mají problém dát otázku do
kontextu s textem, ke kterému se otázka vztahuje. Prosté porozumění zadání resp.
formulaci otázky ještě nezaručuje její správné zodpovězení, neboť porozumění
obsahu otázky nekoresponduje s jejím „ usouvztažněním" s obsahem textu. Jinými
slovy: studenti někdy nedokáží chápat obsah textu v

souvislostech.
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Nedostatek pochopení a následného zařazení informací v širších souvislostech se
projevuje jako obecný deficit českého vzdělávacího systému. Studenti vztahují
informaci k dané skutečnosti v dané situaci, ale nedokáží ji zevšeobecněně přenést
do jiné (podobné) situace.

6.3.

Charakteristika výstupních znalostí z n ě m e c k é h o j a z y k a u
absolventů HF T U L

Cílem výuky v bakalářském typu studia je upevnění jazykových dovedností a
rozšíření

komunikativních

schopností.

Vedle

systematického

upevňování gramatických znalostí byly rozvíjeny jazykové

opakování

dovednosti jako

a

poslech

s porozuměním, čtení s porozuměním, mluvený a písemný projev.

Profil absolventa
Absolvent předmětu Jazyk I bakalářském studiu HF TUL by měl ovládat cca 3 000
frazeologických a lexikálních jednotek, umět pracovat s odbornými texty a získat

ekonomie; měl by
disponovat znalostí psaní obchodních dopisů a formulací v obchodním styku, mít
základy odborné slovní zásoby z oblasti hospodářství a

informace z oblasti politického a kulturního života německy mluvících zemí a znát i
jejich reálie.

Po ukončení šestého semestru se studenti bakalářského

studia

podrobí

poměrně

náročné zkoušce, která sestává zčásti písemné i ústní a kompetence profilu
absolventa ověřuje.
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Požadavky k souhrnné zkoušce z německého jazyka:
•
-

•
-

Písemná část:
test (gramatika, odborná slovní zásoba, čtení s porozuměním, samostatný
písemný projev - 2x)
seminární práce (samostatná práce na téma z oblasti studijního oboru
v rozsahu cca 5 stran, student si volí téma seminární práce sám)
Ústní část:
reprodukce neznámého textu zaměřeného na obor studia
diskuse k seminární práci
konverzace na odborné téma

Právě písemná část souhrnné zkoušky (test) poskytuje ze všech částí zkoušky
nejobjektivnější informace. Studenti používají místo jména své interní identifikační
číslo a vyhodnocení testuje svěřeno počítačovému programu.

6.3.1.

Analýza výsledků závěrečné zkoušky z německého jazyka

na H F T U L v a k a d e m i c k é m roce 2 0 0 6 / 2 0 0 7
Závěrečná zkouška z Jazyka I je pro absolventy bakalářského studia

zkouškou

souhrnnou, tedy požadavky z n í vyplývající zahrnují učivo probrané během celého
studia. Písemnou část zkoušky absolvují všichni studenti 3. ročníků společně,
podobně jako tomu bylo u přijímacího řízení, aby bylo dosaženo maximální
objektivity a byla rovnocenným výstupem jejich studia. Požadavky na výstupní
znalosti jsou směřovány zásadně na odborný jazyk respektive na hospodářskou
němčinu.

Do okruhu odborných tematických celků v sylabu Jazyka 1 patří:
•
s
S
^
•
•
•

WERBUNG, MESSEN, AUSSTELLUNGEN/ Reklama, veletrhy vvstavv
y
HANDEL/Obchod
IMPORT, EXPORT
BANKEN/ Bankovnictví
DATENVERARBEITUNG, -SCHUTZ/ Elektronické zpracování dat
TRANSPORT, VERKEHR/ Transport, dopravní prostředky
TOURISMUS
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/
/

/

LANDWIRTSCHAFT/Zemědělství
ENERGIE, INDUSTRIE, ARBEITSWELT/ Energie, průmysl, svět práce
KONJUNKTUR, WÄHRUNG, BÖRSE/ Konjunktura, měna, burza
HAUSHALT, STEUERN/ Rozpočet, daně
EUROPÄISCHE UNION/ Evropská unie
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION/ Prezentace firmy

Součástí sylabu je \ procvičování

komunikativních

kompetencí, které jsou ze strany

zaměstnavatele a v praktickém provozu firmy požadovány nejvíce. Jsou důležitější
než pasivní znalost velkého množství slovní zásoby a jejich zprostředkování je také
mnohem náročnější:

•

Korespondence

- psaní obchodního dopisu: formulace poptávky, objednávky, potvrzení
objednávky, potvrzení příjmu zboží, vyjádření stížnosti, vystavení účtu,
formulace žádosti o kredit, aj.
•

Mluvený

projev

- vysvětlení pojmu, vedení diskuse, komentář k tabulkám, grafům a jiný
statistickým údajům, popis místa, prezentace projektu aj.
•

Poslech s

porozuměním

- poslech textů, trénink porozumnění slyšenému
•

Čtení s

porozuměním

- práce s odbornými texty, trénink porozumnění čtenému

Cílovou skupinou pro toto šetření byli studenti třetích ročníků hospodářské fakulty,
kteří během studia získali odbornou kvalifikaci z oblasti podnikové ekonomiky,
managementu a pojišťovnictví.

Testu se celkově zúčastnilo 41 studentů, k dispozici byly dvě varianty testů varianta A, B. Všechna zadání byla formulována formou „multiple choice",
výběrem jedné správné odpovědi ze čtyř možností.
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Tabulka 15

uchazeč

Počet dosažených bodů v jednotlivých

Varianta

Část 1-3

Část 4

variantách testů

| celkem

|

Hodnocení

BODY

neprospel/a

do 70 bodů

03000002

A

47

25

03000005

B

57

28

85

3 70-78

03000006
03000007
03000010
03000054

B
B
B

50
49
59

26
28
30

76
77
89

2 79-88

A

54

30

84

03000056

A

50

22

72

03000057

A

44

23

67

03000060

A
A

50

A
B

26
24
20
19

76
74

03000066
03000074

50
45
50

65
69

03000084

A

46

30

76

03000095

A

49

22

71

03000096
03000099
03000104

B

58
60
50

88
89

03000122

B
A
B

30
29
28

57

25

78
82

03000136

A

57

27

84

B

52

79

B

55
42

27
27

82

26

68

10
17

49 !!!
71

03000059

03000143
03000146

72

03000153

A

03000160

39

03000163

A
B

03000165

B

49

17

66
82

05000444
05000446

A
B
A

53
46
58
54

29
27
26
29

73
84
83

05000447

A

46

29

75
71
90

03000181
0500059

A

54

05000448

A

43

28

05000449

B

29

05000451

A
B

61
44

26

72
86
82

47

22

69

A

47

27

74

05000463
05000471

B
B

48
49

23
30

71
79

05000474

A

37

23

60 !!!

05000479

B

48

25

73

05000452
05000453
05000457

B
B

05000462

57
56

28
29

1 89-100

Maximálně počet získaných b o d u j e 100 bodů, pro absolvování testu byl stanoven
minimální počet 70 bodů.
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Tabulka 16

Rozložení výsledku podle známek

Známka
1
2
3
Neprospěl/a
Celkem testů

Počet testů
3
12
17
8
41

Vyjádřeno v %
7,3
29,3
41,5
19,5
100,0

Z údajů v tabulce 16 lze vyčíst, že téměř polovina studentů získala v testu známku
3 (41,5%) a téměř jedna třetina známku 2 (29,3%). Tento výsledek je uspokojivý
vzhledem ke skutečnosti, že pro absolvování testu byla stanovena poměrně přísná
kritéria - student musel získat minimálně 70 bodů z celkových 100 bodů, aby
v písemné části uspěl.

Analýza výsledků závěrečného testu sledovala několik cílů:

•
•
•

konkretizace rozsahu nedostatků ve znalostech odborného německého
jazyka
ověření efektivity sylabů
využití moderních informačních technologií k diagnostikování znalostí

•

studentů
navržení možnosti řešení pro zlepšení stávající situace

Výsledky závěrečného testu (viz Příloha 9.2.) vypovídají o znalosti jednotlivých
jazykových kompetencí u absolventů bakalářského studia a tvoří dobrou
pro další

základnu

výzkumy.
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6.3.2.

Shrnutí výsledků z á v ě r e č n é z k o u š k y z n ě m e c k é h o j a z y k a

Na základě vyhodnocení výsledku testu byla zmapována úspěšnost studentů při
řešení jednotlivých úloh a test zároveň poskytl informaci o zvládnutí kompetencí
jako celku. Procentuální rozložení jednotlivých částí testů odpovídá požadavkům
stanoveným normou Goethova institutu (Gl).

Test obsahoval čtyři části a vyhodnotil znalosti studentů v těchto základních
jazykových kompetencích:
I.
II.

Leseverstehen (čtení s porozuměním) - 30%
Fachwortschatz (odborná slovní zásoba - hospodářství, ekonomika,
bankovnictví, elektronické zpracování dat, etc.) - 10%
Grammatische Strukturen (cvičení na gramatiku) - 30%
Aufsatz (2x volné téma ke zvolenému oboru) - 30%

III.
IV.

V ý s l e d k e m šetření byly z í s k á n y t y t o ú d a j e :
1. celkový výsledek testů z německého jazyka (průměrný počet dosažených bodů),
2. celkový výsledek jednotlivých jazykových kompetencí (čtení s porozuměním,
odborná slovní zásoba, gramatika, volné téma),
3. vyhodnocení jednotlivých úloh v dílčích částech (nejlépe zvládnuté úlohy,
problematické úlohy),
4. kvalita zpracování testu (chybně formulovaná otázka, zavádějící formulace,
atp.).

Při analýze testu se řešitelka soustředila na vyhodnocení výsledků těch studentů,
kteří dosáhli minimálně 50 % úspěšnosti. Jejich výsledky převážně korespondují
s výsledky dosahovanovými již v průběhu studia.

S

uspokojivé odpovědi vykazovala především II. část testu - odborná slovní
zásoba, která se v testu vyskytovala jako součást kontextu (nikoliv
samostatně); v některých zadáních byl záměrně kladen důraz na rozlišování
malých významových rozdílů, avšak a i zde bylo dosaženo dobrých
výsledků. Studenti disponují poměrně rozsáhlou slovní zásobou a jsou ve
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většině případů schopni bez větších problémů komunikovat na jakékoliv
odborné téma z oblasti hospodářství.
Dalších dobrých výsledků dosáhli studenti v I. části testu - ve čtení
s porozuměním. Tato kompetence byla průběžně procvičována během celého
studia s tím, že v praxi najde nejčastější uplatnění při práci s odbornou
literaturou.
•/ deficity studenti vykazují opakovaně ve znalostech gramatiky (nedostatky
ve složitějších gramatických strukturách). Mezi nejčastější nedostatky patří
vazby infinitivu s „zu", tvary trpných rodů (typické pro odborný styl), tvary
silných sloves v minulých časech, předložkové vazby sloves a přídavných
jmen. Nejvíce byly tyto nedostatky patrné ve IV. části testu, tedy
v písemném projevu.
Nedostatky se projevily v nesprávném formulování intencí v písemném
projevu, jako např. vyjádření žádosti, zdvořilostní formulace a obraty, atp.

Jednou z hypotéz pro zdůvodnění tohoto opakujícícho se deficitního stavu by
mohla být skutečnost, že v současné době existuje ve výuce cizích jazyků trend
přehlížet

resp. tolerovat

gramatické

chyby,

soustředit

pozornost

spíše

na

komunikativní přístup řečníka a do jeho projevu nezasahovat. Tato tendence se
projevuje obzvláště ve výuce u zahraničních lektorů. Ze strany studentů je vůči
vlastním chybám v projevu taktéž přinejmenším laxní přístup a většinou malá
ochota

chyby

odstranit,

obzvláště

pokud

nejsou

přímou

překážkou

v komunikaci.

Poněkud negativně se na výsledcích závěrečného testu projevilo opatření, kdy u
předmětu Jazyk 1 došlo k redukci vyučovacích

hodin z původních čtyř hodin

týdně na polovinu, při zachování původní náročnosti výstupů. Prostor pro
procvičování gramatiky a obecného jazyka tak byl zredukován a výuka se
soustředila převážně na odborný jazyk. Gramatika je samozřejmě také součástí
odborného

jazyka, ale již není prostor na její samostatné a cílené procvičování.
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6.4.

V y h o d n o c e n í dotazníku u absolventů b a k a l á ř s k ý c h a
m a g i s t e r s k ý c h oborů, s e b e r e f l e x e studentů

6.4.1.

Analýza výsledků dotazníku

V rámci interního grantu HF TUL řešeného v průběhu roku 2007 byly výzkumné
práce zaměřeny na zjištění stavu a výsledků jazykové přípravy absolventů během
studia na HF TUL. Výsledky výzkumu budou dále sloužit jako základ
zvyšování

halily

výuky německého jazyka

pro

na katedře cizích jazyků a pro další

systematickou jazykovou přípravu studentů na podmínky pracovního trhu.

Charakteristika dotazníku
Dotazník byl rozdělen podle typu otázek do tří částí.

První část byla zaměřena na údaje k osobě respondenta jako např. pohlaví, délka
studia, atp. Ve druhé části se otázky týkaly sebereflexe studentů v souvislosti se
znalostmi získanými na SS - typ studované SŠ, počet hodin cizího jazyka týdně.
Třetí část dotazníku byla pro potřeby analýzy nejdůležitější, týkala se studia na VŠ
a otázky byly směřovány ke zjištění znalostního stavu dotazovaných; týkaly se
průběhu a kvality výuky NJ, počtu konzultací během semestru a důvodu pro jejich
využití, náročnosti přípravy vyučujících ale i studentů na hodiny NJ, pracovní
atmosféry v hodinách, využití výukových materiálů a elektronických médií ve
výuce a sebehodnocení studentů v jednotlivých jazykových kompetencích.

Otázky byly směřovány i na očekávání studentů ve vztahu k uplatnění cizího jazyka
v budoucím zaměstnání a byl zde dán prostor i pro vyjádření jejich názoru případně
představy ohledně o ideálního počtu hodin a nabídky specifických kurzů NJ.

M e t o d a v y h o d n o c o v á n í dat z dotazníků
Data byla do tabulky vložena a vyhodnocena programem MS Excel. Zdrojová
tabulka v Excelu měla 102 řádků (vždy pro jednoho respondenta) a 55 sloupečků

119

(vždy pro jednu otázku v dotazníku). V buňkách tabulky byla písmena A, B, C, ...
znamenající označení odpovědi u dané otázky. V případě, že respondent zaškrtl více
než jednu možnost, byla do tabulky zapsána první ze zaškrtnutých odpovědí.
V případě, že respondent neoznačil žádnou z možností, byla do tabulky zapsána
nula - 0.

Tabulky se souhrnnými údaji za všechny dotazníky byly vyhodnocovány pomocí
maticových vzorců v Excelu. Příklad těchto vzorců ukazuje Obrázek 9:

Obrázek 9
^

Maticový vzorec zjišťující počet mužů mezi respondenty
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Metoda rozboru maticového vzorce:
Buňka B1 je název listu, na kterém je analyzovaná tabulka.
Buňka B2 je pořadí řádku, na kterém začínají data analyzované tabulky.
V buňce B3 je pořadí posledního řádku s daty analyzované tabulky.
Buňka A5 j e název sloupečku patřícímu v analyzované tabulce otázce o pohlaví
respondentů.
Buňka C8 je obsah buněk analyzované tabulky, jehož četnost maticovým vzorcem
zjišťujeme. Znamená to, že když respondent zaškrtl první čtvereček otázky o
pohlaví, znamenalo to, že je muž, a do excelovské tabulky na listu s označením
„List2" bylo zapsáno písmeno A.
Buňka Cl je maticový vzorec, který odráží počet výskytů hodnoty A ve sloupečku
B na listu s označením „List2".
Buňka J7 j e vzorec „=SUMA(C7:I7)'\ který sčítá výsledky maticových vzorců o
pohlaví.
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l

K
•
Vadných

Buňka K7 je vzorec „—$B$3-$B$2+1-J7" vyjadřující počet dotazníků, které měly
otázku o pohlaví nevyplněnou.
Výhodou této reprezentace je snadné zjištění souhrnů odpovědí na další otázky.
K tomu je zapotřebí pouze zkopírovat oblast A5:K8 na jiné místo excelovského
listu a změnit písmeno B zkopírované z buňky A5 na označení jiného sloupečku
analyzované tabulky. Má-li nová otázka více než dvě možnosti odpovědí, je nutné
maticový vzorec zkopírovat směrem napravo a pod něj napsat další písmena C, D,...
znamenající zaškrtnutí 3.,4,...čtverečku (Neumannová, Nejedlová, Koudelka 2007).

6.4.2.

Vyhodnocení výsledků dotazníku

Nástrojem pro zjištění potřebných údajů byl dotazník, který obsahoval 55 otázek ve
formě „ multiple choice", tedy výběru jedné z několika možných odpovědí, přičemž
dotazníkové akce se celkem zúčastnilo 102 respondentů, z toho 26 mužů a 76 žen.

Tento výsledek přináší pouze nejzajímavější zjištění z dotazníkového šetření a je
chápán jako výsledek pilotní studie, která bude v budoucnu dále ještě rozpracována.

Mezi nej významnější fakta zjišťovaná dotazníkem patří:
^
y
/
S
S
S
•/
/

jazyková vybavenost studentů před zahájením studia na HF TUL
typy úloh, které činí studentům největší a nejmenší problémy
kvalita výuky na HF TUL
kvalita sylabů NJ
technické vybavení učeben
využívání elektronických médií ve výuce
jazyková vybavenost studentů po ukončení studia na HF TUL
očekávání studentů ve vztahu k uplatnění německého jazyka na pracovním
trhu

Dále byl zjišťován rozdíl v požadavcích

a názorech studentů, kteří německý jazyk

buď pravidelně mimo školu používají nebo jej hodlají v praxi uplatnit, a požadavky
studentů, kteří takové ambice nemají.
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Výsledkem analýzy dotazníku bude inovace sylabů německého jazyka a případné
rozšíření výukové nabídky o specializované kurzy, jako jsou například přípravné
kurzy k odborným mezinárodně uznávaným jazykovým zkouškám -

Zertiťikat

Wirtschaftsdeutsch (ZWD), Deutsch fur den Beruf (DfB), a jiné.

Šetření se zaměřilo na tyto okruhy:
a) Jazyková vybavenost studentů před zahájením studia na HF TUL
Zhruba 8 8 %

respondentů přichází na HF TUL z obchodní akademie

nebo

gymnázia, přičemž na střední škole (SŠ) absolvovali výuku NJ většinou v rozsahu 3
hodin týdně. 7 6 % respondentů z N J maturovalo. 63 % respondentů hodnotilo své
znalosti NJ po absolvování SS jako průměrné. Tabulka 17 přináší podrobnější
informaci ohledně jazykových kompetencí studentů před zahájením studia na HF
TUL.

Tabulka 17

Jednotlivé jazykové kompetence na střední škole v % respondentů

Největší problémy na SŠ
poslech s
Čtení s
porozuměním porozuměním
69
6

mluvený
projev
18

písemný
projev
7

Nejmenší problémy na SŠ
čtení s
poslech s
porozuměním porozuměním
2
47

b) Typy úloh, které činí studentům největšípopř.

mluvený
projev
23

písemný
projev
28

nejmenšíproblémy

Dotazníkem se řešitelka pokusila zjistit, zda a jak se jazykové kompetence uvedené
v Tabulce 18 v průběhu studia na HF TUL vyvíjely. Rozdíly ve zvládání

některých

kompetencí se mezi ženami a muži v průběhu studia na HF TUL zvětšovaly.

Konkrétně se jedná například o mluvený projev: na TUL činí největší problémy
12 % mužů a 34 % žen, zatímco v průběhu studia na SŠ se výsledky mezi oběma
skupinami lišily o pouhá 3 %. Další výraznější rozdíl mezi muži a ženami na HF
TUL je v čtení s porozuměním, kde jej přiznalo jako nejproblematičtější 23 % mužů
a pouze 7 % žen. U mužů bylo nej výraznějším posunem oproti SŠ zhoršení se
v čtení s porozuměním. U žen bylo nej výraznějším posunem oproti SŠ zhoršení se
v mluveném projevu. Souhrnné výsledky pro muže i ženy jsou v Tabulce 18.
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Tabulka 18

Jednotlivé jazyková kompetence na TUL v % respondentů

Největší problémy na TUL
mluvený
čtení s
poslech s
porozuměním porozuměním projev
28
11
57

c) Kvalita jazykové

písemný
projev
4

Nejmenší problémy na TUL
čtení s
poslech s
porozuměním
porozuměním

vyučujícího

písemný
projev

20

27

výuky ita HF TUL

Většina studentů hodnotí přístup vyučujícího
přípravu

7

46

mluvený
projev

NJ kc studentům jako spíše dobrý a

NJ na výuku většinou jako průměrnou. Možnost konzultací

s vyučujícím je hodnocena převážně jako odpovídající potřebám studentů. Většina
respondentů si přeje, aby týdenní dotace NJ na TUL činila 4 až 5 hodin a počet
semestrů, kdy absolvují výuku NJ, byl 6 a více. Obsah učebních

materiálů

je

hodnocen jako spíše nevyhovující až spíše vyhovující. Větší prostor než dosud by
měl být věnován procvičování mluveného projevu. Odbornému jazyku je v sylabu
NJ věnován dostatečný prostor. Tabulka 19 ukazuje názor respondentů na prostor
věnovaný

výuce jednotlivých

jazykových

kompetencí.

Výsledky z této tabulky lze

interpretovat tak, že by bylo žádoucí poskytnout ve výuce větší prostor pro poslech
s porozuměním a písemný projev.
Tabulka 19
Názor respondentů na prostor pro jazykové kompetence ve výuce na HF TUL v %
Poslech s
Čtení s
Prostor věnovaný
Písemný
porozuměním
porozuměním
Mluvený projev
kompetenci je
projev
18
j
17
16
velmi malý
Malý
Průměrný
Nadbytečný

25

45

60

26
11

12

36
44
3

44
36
4

d) Jazyková vybavenost studentů po ukončení studia na HF TUL
Své znalosti NJ po absolvování TUL hodnotí většina respondentů jako částečné.
Podrobnější informace přináší Tabulka 20.
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Tabulka 20

Sebereflexe studentu TUL v jednotlivých jazykových kompetencích na TUL v %

Ctění s
porozuměním

Hodnotí své
znalosti jako

8

Velmi slabé
Částečné
Dobré

40
49

Výborné

3

Poslech s
porozuměním
34
48

Mluvený projev

Písemný
projev

19

11

46

18

32

39
46

0

3

4 !!!

e) Očekávání studentů ve vztahu k uplatnění německého jazyka v budoucím
zaměstnání
17 % respondentů využívá NJ mimo školu často nebo pravidelně, 10 % respondentů
potřebovalo NJ při studiu v zahraničí. 80 % respondentů považuje za nejpotřebnější
kompetenci v budoucím zaměstnání mluvený projev. Další výsledky jsou uvedeny
v Tabulce 21.
Tabulka 21

Potřeba cizího jazyka na pracovním trhu v % dle očekávání

Potřeba NJ v budoucím zaměstnání
Potřeba jiného cizího jazyka v budoucím zaměstnání
Student by chtěl ve svém budoucím zaměstnání NJ
používat.

f ) Posun v jazykové

respondentů

určitě
ano

spíše
ano

17
61

44
30

37
8

7

28

28

35

9

určitě
spíše ne ne
1

vybavenosti studentů 5. ročníku oproti 3. ročníku

Čtení s porozuměním činí největší problémy 21 % respondentů ze 3. ročníku a jen
6 % z 5. ročníku. Mluvený projev činí největší problémy 21 % respondentů ze 3.
ročníku a 33 % z 5. ročníku. To může znamenat, že ve čtení s porozuměním se
studenti během studia buď výrazně zlepšili nebo je ve vyšších ročnících studia
méně náročné, a v mluveném projevu se zhoršili nebo náročnost této kompetence ve
vyšších ročnících podcenili.

Pro jednotlivé jazykové kompetence bylo zjištěno, že studenti 5. ročníku oproti
studentům

3.

ročníku

si přejí

prostor

pro

čtení

porozuměním

a

poslech

s porozuměním spíše rozšířit a pro mluvený a písemný projev požadují spíše méně
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prostoru. Vyplynulo to zodpovědí na otázku „Jakému typu Úloh by měl být během
výuky věnován větší prostor než dosud? "

V dotazníku byly také otázky zjišťující názor na prostor
procvičování

jednotlivých jazykových

kompetenci

skutečně

věnovaný

a zodpovědí na ně vyplývá, že

studenti 5. ročníku oproti studentům 3. ročníku si přejí více prostoru pro poslech
s porozuměním a mluvený projev a méně prostoru pro čtení s porozuměním a
písemný projev. Takže nejvíce důvěryhodný je požadavek 5. ročníku dát více
prostoru poslechu s porozuměním a zredukovat prostor pro písemný projev.

Metodu porovnání výsledků studentů 3. a 5. ročníku ukazuje Tabulka 22. Stupeň
míry zvládnutí znalosti je vyjádřen koeficientem, ten je vynásoben procentem počtu
respondentů. Součiny koeficientů a procent za stejný ročník a kompetenci jsou pak
sečteny. V posledním sloupečku Tabulky 22 je uveden rozdíl těchto součtů pro
každou kompetenci. Kladné rozdíly znamenají, že u dané kompetence došlo ke
zhoršení jejího zvládnutí
sebehodnocení

Tabulka 22

u studentů

5. ročníku. Tedy nejvíce

mluveného projevu a poslechu s

se

zhoršilo

porozuměním.

Porovnání sebehodnocení studentů 3. a 5. ročníku
Suma
(% *

Kompetence
Čtení s
porozuměním

Poslech s
porozuměním

Mluvený
projev

Písemný
projev

Student
hodnotí
jako

% * koeficient
Ročník
3
5

[%]
Ročník
Koeficient

5

3

koeficient)
Ročník
3
5

velmi slabé

1

9

8

9

8

částečné

2

39

42

79

83

dobré
výborné

3
4

48

48

3

3

145
12

143
12

velmi slabé

1

27

38

27

38

částečné

2

48

48

97

95

dobré

3

24

14

73

42

výborné

4

0

0

0

0

velmi slabé

1

9

25

9

25

částečné
dobré
výborné

2

48

46

97

92

3

42

25

127

74

4

0

5

0

18

1

II

Ú

46

7-1
127

11
83
138

2

36

6

velmi slabé
eásleCnó
dobré

2
3

12
.16
42

výborné

4

9

3.-5.
roč.

245

246

-I

197

175

22

233

209

24

248

238

10

g) Rozdíl v požadavcích

studentů, kteří německý jazyk buď pravidelně

školu používají nebo plánují v praxi jej uplatnit, od potřeb
studentů (motivovaní a nemotivovaní

Předmětem zkoumání byly také odlišnosti

mimo

ostatních

studenti)

v požadavcích

studentů,

kteří jsou ke

studiu NJ nadprůměrně motivováni, protože jej již ve svých aktivitách mimo
vysokou školu používají nebo to do budoucna plánují či očekávají. Jejich motivace
je vyjádřena požadavkem absolvovat výuku u rodilého mluvčího.

7 4 % těchto studentů se domnívá, že počet

rodilých

mluvčích

na KCJ

není

dostačující. Ve skupině ostatních studentů (kteří NJ neužívají aktivně) si to myslí
52 % respondentů. Mezi motivovanými studenty je také výrazně větší touha učit se
NJ u rodilého mluvčího.

Co se týče procvičování

jednotlivých

jazykových

kompetencí,

motivovaní studenti

chtějí oproti ostatním studentům věnovat větší časovou dotaci čtení s porozuměním
a poslechu s porozuměním, méně času pak procvičování mluveného a písemného
projevu.

V názoru na prostor pro odborný jazyk, nabídku odborných témat a obsah
materiálů

učebních

se motivovaní studenti téměř neliší od ostatních, studenti jsou s nimi

většinou spokojeni.

Tabulka 23 vyjadřuje názor, že motivovaní studenti jsou spokojenější s tématy ve
výuce NJ, přejí si stávající nabídku rozšířit a mají konkrétnější představu o tom, co
by mělo být ve výuce změněno.
Tabulka 23

Vyhodnocení odpovědí respondentů na otázku „Pokutl bych nabídku učiva
ovlivnil, navrliovat(a)
bych..."

Počet odpovědí
nemotivovaní
motivovaní
některá témata vynechat
nabídku neměnit
'ozšířit nabídku o další témata
Nevím

5
10

19
2

molil(a)

% od iovědí
motivovaní
nemotivovaní

19

14

12
23
10

28
53

30
19
36

6

16
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Další názory studentů na výuku N.l jsou přehledně vyjádřeny ve výsledcích
následujících grafů.
Graf 2

Obsah učebních materiálu je

zcela nevyhovující
spíše nevyhovující
spiše vyhovující
zcela vyhovující

Graf 3

Otázka: „ Je nabídka odborných

témat

dostatečná?"
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Graf 4 Otázka: „Dat/a byste raději přednost výuce u rodilého

mluvčího?"

Dal/a byste raději přednost výuce u rodilého mluvčího?
28%

• určitě ne
• spiše ne

Výsledky výzkumných prací autorky sledují zkvalitňování
školách

a zkvalitnění

Umožňují zapojení

studijních
studenta do

programu
procesu

po

B

spíše ano

m

určitě ano

vzdělávání na

vysokých

i metodické

stránce.

obsahové

vzdělávání, jsou

příspěvkem

i k

celoživotnímu učení

Absolventi

terciárního

vzdělávání

mají

na

trhu

pracovních

příležitostí

nezpochybnitelnou výhodu - daří se jim mnohem snáze najít zaměstnání a míra
jejich

nezaměstnanosti

je

výrazně

nižší

než

míra

nezaměstnanosti

osob

s ukončeným nižším vzděláním.

Přesto však existují rozdíly v nezaměstnanosti
oborů a různých

vysokoškolských

absolventů

různých

typů škol a promítají se sem i různé vlivy, které vzdělávací

instituce nemůže ovlivnit; patří mezi ně například odlišná úroveň regionálních trhů
práce, na které absolventi vstupují.
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Zkoumání

odlišností

v nezaměstnanosti

absolventů

vysokých

škol

stojí

za

pozornost, neboť částečně odráží i rozdílnou úroveň a kvalitu škol a vzdělávání,
kterým absolventi prošli. Nezaměstnanost

tak představuje

faktor, který má co říci

jak školám samotným, tak uchazečům o studium na vysokých školách, a je

rovněž

důležitým faktorem pro státní správu, která celý systém terciárního vzdělávání řídí
a monitoruje.

7.

Závěr

7.1.

Dosažení cílů disertační práce, verifikace h y p o t é z

Znalost cizího jazyka hraje při výběru zájemců o pracovní místo často i rozhodující
roli, protože oblast Euroregionu Nisa je silně zasažena vlivem cizího kapitálu
zahraničních

investorů, kteří zde zakládají firmy a vytvářejí lak

pracovní

příležitosti, což do jisté míry předurčují demografické a sociální podmínky a s tím
související sociální problémy v euroregionu (nezaměstnanost, kriminalita, a sociální
patologické jevy).

V rámci pracovní mobility však často dochází k odlivu vzdělanostního potenciálu
české části euroregionu do jiné, resp. německé

z

části euroregionu, která je pro

absolventy obzvláště technických oborů finančně zajímavější. Samozřejmě je
snahou tyto absolventy v regionu udržet.

Na základě trendu tržních mechanizmů lze předpokládat, že do budoucna
zájem zahraničních
příhraničních

investorů směřován spíše na investice v ekonomicky

oblastech,

bude

slabších

tedy že např. německé firmy budou nabízet pracovní

příležitosti v české a polské části ERN a pro jejich chod budou hledat management
rekrutovaný mimo jiné i z absolventů TUL. Lze předpokládat, že management
těchto nadnárodních firem bude mezinárodní, což klade nové nároky na profil
absolventa

VS.
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Podobná situace již existuje např. ve firmě Škoda Auto Mladá Boleslav, kde velká
část absolventů TUL absolvuje v rámci studia svoji praxi a později zde nachází i
zaměstnání. Od absolventa vysoké školy je zde v každém případě očekávána velmi
dobrá jazyková vybavenost a ve většině případů i znalost odborného cizího jazyka.
Znalost cizího jazyka zde hraje zcela určitě významnou roli.

Jednoznačně lze konstatovat, že výsledky výzkumu splnily očekávání řešitelů a že
výzkumného

cíle

bylo

dosaženo.

v jednotlivých jazykových
deficitních

kompetencí

S ohledem

kompetencích

budou

na

zjištěnou

učiněna

úroveň

opatření

znalostí
k posílení

a bude posílena hodinová dotace na jejich procvičování.

Výsledky dosažené šetřením budou uplatněny v praxi a zabudovány do sylabu
německého jazyka.

Výsledky šetření uvedené v disertační práci poskytly celou řadu informací, které,
jak již bylo řečeno, budou předmětem dalšího zkoumání. Přesto lze již v této fázi
výzkumu jednoznačné

definovat stav a vývojové tendence jednotlivých

kompetencí a verifikovat

jazykových

hypotézy.

P r o d a n ý v ý b ě r byly u č i n ě n y t y t o z á v ě r y :
1. V průběhu bakalářského studia je věnována velká hodinová dotace práci s
textem, tedy porozumění

čtenému, a rozvoji odborné slovní zásoby (hospodářská

témata). Zde je také zaznamenán posun směrem ke zdokonalení

což objektivní

výsledky testu potvrzují. V dotazníku ale někteří studenti uvádějí subjektivní
sebehodnocení, že u nich

ve

čtení s porozuměním dochází ke zhoršení této

dovednosti. Výsledky testů však zlepšení potvrdily.
2. Většina dotazovaných se shodla na názoru, že největší deficity jsou
v poslechu
respondenti

s porozuměním,
za

méně

vykazovány

oproti tomu psaný a mluvený projev považovali

problematický.

V oblasti

sebehodnocení

kompetencí studentů je však potřeba

zdůraznit

subjektivní

jednotlivých

charakter

jejich

výpovědí, který nemusí vždy korespondovat s názorem vyučujících.
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3. Studenti uvádějí, že ve svém budoucím zaměstnání
potřebovat

mluvený

projev,

budou pravděpodobně

nejvíce

a proto si zřejmě přestávají věřit. Uvítali by vyšší

hodinovou dotaci na procvičování mluveného projevu, pro který sylabus j i ž prostor
neposkytuje. Z odpovědí je patrné, že právě tito studenti

by navýšení

hodinové

dotace uvítali. Naproti tomu velká část studentů si v této kompetenci nedostatky
vůbec nepřipouští.

Lze očekávat, že absolventi magisterského studia zaujmou na základě svého
ukončeného vzdělání pozici ve vyšším managementu, což předpokládá
cizího jazyka resp. mluveného projevu,

4. Nabídka odborných
na HF

TUL

používaným

např. v obchodním

témat v sylabu a celkové hodnocení

potřebnost

jednání.

výuky německého

jazyka

vykazují poměrně dobré výsledky, existují však výhrady

učebním materiálům.

vůči

Oblast hospodářství j e velmi dynamická a údaje a

fakta pozbývají rychle na aktuálnosti. Mnozí vyučující pracují s neaktuálními
učebními materiály, což činí výuku neatraktivní.

5. Zajímavou část výzkumu tvoří postoj
rodilých

mluvčích.

studentů

k možnosti

navštěvovat

kurzy u

Oproti oěevávání řešitelů nevyzněla touha navštěvovat kurzy u

rodilých mluvčích jednoznačně; výsledek sice vyzněl ve prospěch cizinců, ale byl
velmi

těsný.

Pravděpodobně

s pedagogickými

kvalitami

zde

sehrává

zahraničních

svoji

lektorů,

roli
které

zkušenost
mnohdy

studentů

nepřevyšují

atraktivnost výuky u rodilého mluvčího.

6.

Sylabus

bakalářských

magisterských
programů

programů

má

obsahovou

návaznost

na

sylabus

a je logickým pokračováním rozvoje dalších kompetencí.

Je zaměřen na nácvik poslechu s porozuměním, což je nejobtížnější dovednost.
Kompetence procvičované během bakalářského studia jsou obsahem

souhrnné

zkoušky na konci 5. semestru, ke které průběžně směřují.

7. Předpokladem pro stanovení

priorit

sylabu

j e skutečnost, že pokud budou

absolventi bakalářských programů v rámci svého uplatnění na pracovním trhu
přicházet v pracovním procesu do styku s němčinou, budou ji pravděpodobně
nejvíce potřebovat „pasivně", tedy např. při práci s literaturou související s jejich
profesí, například v překladech odborných textů a odborné literatury.
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8. V rámci globalizace a mobility pracovních sil dochází mimo jiné i ke
sjednocování

vzdělávacích

pravidla pro uznávání
Společný

evropský

navštěvovat

profilů (např. strukturované studium) a jsou nastavena

výstupů resp. diplomů
referenční

specializované

rámec

a jazykových

(SERR).

zkoušek

V dotazníku

kurzy vnímána velmi pozitivně

jako např.

byla

možnost

a bylo projeveno přání

rozšířit nabídku kurzů o další kurzy vedoucí k přípravě na mezinárodně uznávané
zkoušky - např. kurz obchodní korespondence.

Hospodářská fakulta TUL již nabízí svým studentům v bakalářských oborech
nadstandardní

počet

hodin

výuky

cizích jazyků,

všichni

studenti

absolvují

minimálně dva cizí jazyky, podstatnou část tvoří výuka odborného jazyka
(hospodářská němčina). Navíc mají studenti možnost absolvovat
připravující je na mezinárodně

bezplatně

uznávané zkoušky z odborného jazyka -

Deutsch fůr den Beruf (ZDfB) -

úroveň B2 a Zertifikat

kurzy

Zertifikat

Wirtschaftsdeutsch.

(Z W D ) - úroveň C L

9. Většina dotazovaných
investoval

neprojevila

ochotu do jazykového

vzdělávání

mimo VŠ

volný čas a finanční prostředky, ačkoliv více než polovina z nich

předpokládá potřebu cizího jazyka v budoucím zaměstnání. Někteří respondenti již
mají

zkušenost

s pobytem

v cizojazyčném

prostředí

v rámci

zahraničních

výměnných pobytů během studia, ale nejsou ochotni věnovat se studiu cizího
jazyka nad rámec možností nabízených vysokou školou.
10. Absolvent

bakalářského

i magisterského

dobře vybaven ve dvou světových jazycích.

studia odchází z HF TUL

relativně

Pokud bude mít ochotu dále na sobě

pracovat a dále se v cizích jazycích zdokonalovat, budou pro něho tyto znalosti na
trhu práce konkurenční výhodou. Angličtina se sice stala univerzálním jazykem
mezinárodního byznysu, avšak v příhraničních
Německo

si němčina ponechala

oblastech se Spolkovou

i v oblasti podnikatelských

republikou

aktivit své

výhradní

11. Znalost minimálně dvou cizích jazyků je přímo podmínkou pro dobré

uplatnění

postavení.

absolventa

vysoké školy.

Důležité místo ve výčtu kompetencí zastává i rozvoj

osobních a sociálních kompetencí, tedy schopnost rychle se orientovat v měnícím se
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prostředí a v nových úkolech a komunikovat při týmové (mezinárodní) spolupráci.
Vysokoškolsky vzdělaný absolvent bude mít v budoucnu šanci uplatnit se pouze za
předpokladu, že vykáže nejen znalosti z oboru, ale i celkový přehled, schopnost
kritického myšlení a schopnost flexibilně se přizpůsobit potřebám a podmínkám
evropského trhu.
12. Ze způsobu zpracování volného tématu „Sclireiben
Regionalpolitik
politice

in der Euroregion

v Euroregionu

Sie eineit Aufsatz Uber die

Nisa-Neifie-Nysa/Napište

Nisa-Neifie-Nysa"

úvahu o

vyplynulo, že většina

hodlá po ukončení vysoké školy zůstat v Libereckém

regionální

dotazovaných

kraji, najít zde uplatnění a tím

se podílet na rozvoji regionu. Potvrzuje se tak hypotéza, že euroregionální
vysokoškolské instituce mají podíl na hospodářském rozvoji euroregionu, mají vliv
na zaměstnanost a spolupodílejí se na pracovním trhu.

13. Jazyková vybavenost jako celek je u většiny absolventů HF TUL na dobré

úrovni. Absolventi

schopni zvládnout obecnou liOllVgtHCi 11» b ě / M

jsou

hospodářská témata a vykazují dohrou úroveň v hospodářské nčinčinč. Jejich
jazykové

tvoří

vybavení

odpovídá

současným

požadavkům

ze

strany

zaměstnavatelů.

Závěry výzkumného

týkají právě

této

šetření však mají do jisté míry omezenou platnost,

skupiny respondentů,

právě v tomto

akademickém

protože se

roce a právě na

Hospodářské fakultě Technické univerzity v Liberci. Nelze z výsledků šetření
vyvodit obecně platný závěr pro všechny absolventy všech hospodářských oborů
v České republice.

Aby mohly být výsledky šetření zobecněny, musela by být analýza uskutečněna i na
dalším v z o r k u jiné vysoké školy, resp. jiných vysokých škol v ČR, a musela by být
potvrzena
pedagogika,
který

by

opakovaným
prakticky
mohl

pravděpodobnostní

šetřením

v těchto

nikdy není výsledkem

např.
řešení,

učitel

použít

vycházející

ve

oborech,

výzkumu
své

mezi

něž

obecně platný

praxi,

ze zjednodušených

ale

patří

algoritmus,

většinou

výzkumných

i

pouze
modelů

složité reality... " (Pelikán 2004, s. 31).
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Výsledky výzkumu nenašly jednoznačnou odpověď na všechny otázky, a proto
hodlá řešitelka ve výzkumné práci pokračovat. Doposud zůstávají otevřené

otázky

týkající se vlivu evropského vysokoškolského prostoru na kvalitu terciárního
vzdělávání v

České republice a otázky související s rolí České republiky

v integrovaném vysokoškolském prostoru Evropské unie.

V tomto ohledu bude potřeba zaměřit výzkumné metody cíleně na zjištění dat
k dané problematice a vycházet ze statistických údajů oficiálních institucí. Zjištění
potřebných dat a jejich vyhodnocení však bohužel časově překračovalo rámec
daných možností, a proto bude této části výzkumu věnována další resp. samostatná
etapa výzkumných prací.

V a l i d i t a a reliabilita v ý z k u m u
Vnější validita výzkumu je průkazná mimo jiné tím, že pro výzkum byl zvolen
reprezentativní

vzorek respondentu.

Pouze v této skupině studentů bylo možné

diagnostikovat posun ve znalostní

úrovni během studia. Jedná se o totožnou

skupinu studentů, která absolvovala na počátku studia přijímací test a na konci
studia závěrečný test. Výsledky bylo možno hodnotit v časové ose tří let. Vnitřní
validitu potvrzuje jednoznačná interpretace výsledků vycházející z konkrétních
údajů (Pelikán 2004).

Reliabilita
nezávislých

neboli spolehlivost výzkumu byla zajištěna

dvou na sobě

metod. Objektivní výsledky didaktických testu byly ověřeny resp.

doplněny pomocí výsledků dotazníku,
studentů.

použitím

Vzhledem

k anonymitě

který obsahoval i subjektivní sebereflexi

dotazníku

existuje reálný

předpoklad,

že

respondenti odpovídali pravdivě a že jejich postoje a názory vyjadřovaly jejich
skutečné stanovisko.

Na závěr je třeba říci, že z celkového pohledu je výuce cizích jazyků na HF TUL
věnována poměrně velká časová dotace (oproti ostatním předmětům) a že by
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studenti měli sami více investovat do sebevzdělávání

- i případně návštěvou jiných

institucích (jazykové školy, kurzy) respektive absolvovat jinou formu vzdělávání
(zahraniční stáže, online kurzy, atp.).

Stalo se bohužel samozřejmostí, že studenti očekávají „vzdělávací servis" zdarma a
pouze na „své" vysoké škole. U většiny studentů bohužel chybí ochota
vzdělávání

investovat,

do

což koresponduje s celospolečenským postojem k otázce

vzdělávání v našem státě. Investice do vzdělání jako hodnoty bohužel není zatím
společensky

dostatečně

doceněna,

což je

nakonec

patrno

i v

hodnocení

vzdělavatelů, tedy učitelů, a v jejich společenském uznání (Vašutová 2003).
V rámci boloňského procesu a vytvoření evropského vysokoškolského prostoru je v
dokumentech vydaných MSMT a Radou Evropy zmiňován požadavek
multikulturní

společnosti

investice do celoživotního

Výsledky
zkvalitnění

projektu

a důraz je

na vzdělanostní

společnost

zkvalitňování

programů

vzdělávání

po obsahové

na

i metodické

vysokých
stránce.

školách,
Umožňují

zapojení studenta do procesu vzděláváni, jsou příspěvkem i k celoživotnímu

7.2.

a na

vzdělávání.

sledují

studijních

kladen

vytvoření

učení.

Zhodnocení výsledků, přínos práce

Přechod ze školy do zaměstnání je jedním z nejdůležitějších mezníků v lidském
životě. Obavy však vyvolává zejména vysoká nezaměstnanost

mládeže.

Nezaměstnanost absolventů škol je výrazně ovlivněna několika faktory - celkovou
ekonomickou
pracovních
i vzdělanostní

situací

v zemi,

míst a poptávkou

celkovou

nezaměstnaností,

po pracovních

nabídkou

silách. Zároveň je

volných
ovlivněna

a oborovou strukturou absolventů škol, přičemž úroveň dosaženého
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vzdělání se stává stále důležitějším faktorem, který má vliv na jejich profesní
kariéru.

Problematika přechodu ze školy do zaměstnání se řadí mezi klíčová témata
současného sociálního výzkumu a společenského zájmu. Výzkumy ukazují, že na
ekonomický a společenský úspěch jedince

mají stále menší vliv faktory jako je

příslušnost ke společenská třídě, národnost či pohlaví. Jejich vliv sice zůstává
významný, avšak je stále

více determinován

kvalitou

vzdělání

a

sociálními

kompetencemi.

Právě z tohoto důvodu je hlavním cílem předložené disertační práce komplexní
analýza a srovnání znalostního stavu jazykového vzdělání studentů na počátku
jejich studia na vysoké škole a při vstupu do zaměstnání, zhodnocení dosaženého
jazykového vzdělání a jeho vliv na uplatněnitelnost v zaměstnání (Rýdl 2003).

S ohledem na specifické podmínky Euroregionu Nisa řeší disertační práce problém
z euroregionálního

hlediska, předkládá

však

některé závěry, které mají pro

absolventy ekonomických oborů obecnou platnost.

Výsledky analýz poskytují materiál a statistické údaje, které budou součástí dalších
šetření

autorky.

Poskytují

ale

důležité

informace

i pro

výzkumy

dalších

zainteresovaných institucí - např. Agentura regionálního rozvoje, Centrum dalšího
vzdělávání Libereckého kraje. Krajský úřad Libereckého kraje, Krajská a okresní
hospodářská komora v Liberci, Pracovní úřad v Liberci atp. - a tím se podílejí na
zlepšení společenských a ekonomických podmínek mladých lidí při vstupu na
euroregionální trh pracovních příležitostí.

Závěry a doporučeni,

jež z této analýzy

vzdělávací

na Hospodářské

koncepce

vyplývají, přispějí
fakultě

ke zlepšení

TUL a významně

postavení a šance jejích absolventů při hledání pracovního

tak

jazykové
ovlivní

místa.
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8.

Summary

Language qualification of economic students on the labour market. Specific
patterns of the euro-region Nisa
The author of this dissertation

points out the parallels between

language

competence of graduates of the bachelor study and the master programmes at the
Faculty of Economics of the Technical University in Liberec and their chances on
the labour market. The dissertation highlights the significance of foreign language
training for the economic graduates living in the euro-region, where the job offer is
strongly influenced by foreign investors.

The exclusive amount of hours in language teaching certainly increases the
attraction of those subjects whose aim is to educate specialists having, on base of
their competence of two world languages, better success prospects on the labour
marked.

The research methods (tests and questionnaires) whose results are presented in this
dissertation have confirmed that the students of the Faculty of Economics of the
Technical University in Liberec should be capable to deal with foreign technical
texts and to possess a certain vocabulary of all economic important branches. They
should be able to master the work with foreign technical literature without
significant problems and thereby get the condition for further education within their
speciality field.

The geographic position of Liberec district and the existence of the euro-region
Nisa practically predestines co-operation transgressing borders. In this region, job
offers are mainly made by German entrepreneurs and firms and a big part of the
students are interested in them. Specially in such firms, many of them would like to
find their future employment and to begin their professional career. It depends on
their personal access how they make use of their education possibilities and how
they will enforce them within their professional career.
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Kurzfassung
Bedeutung der Frenulsprachenkompetcnz der Absolventen wirtschaftlicher
Fachrichtungen auf dem Arbeitsmarkt. Specifika der Euroregion Neiße
Die Autorin zieht die Parallelen zwischen den Sprachkompetenzen der Absolventen
der Bakkalaureus- sowie der Magisterprogramme an der Wirtschaftsfakultät der
Technischen Universität Liberec und deren Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Die
Dissertation betont die Wichtigkeit der fremdsprachlichen Ausbildung bei den
Hochschulabsolventen

der

betriebswissenschaftlichen

Fächer

in

spezifischen

Bedingungen einer Euroregion, wo der Stellenmarkt stark unter dem Einfluss
ausländischer Investoren ist.

Die exklusive Stundenzahl des Fremdsprachenunterrichts an der Wirtschaftsfakultät
der Technischen Universität Liberec erhöht sicherlich die Nachfrage nach diesen
Fächern und macht sie attraktiver; ihnen wurde zum Ziel die Ausbildung eines
Spezialisten,

der

aufgrund

seiner

sprachlichen

Kompetenzen

in

zwei

Fremdsprachen bessere Chancen auf dem Stellenmarkt haben wird.

Die explorativen Forschungsmethoden (Test, Umfrage) deren Ergebnisse in der
Dissertation präsentiert werden, haben ergeben, dass der Absolvent die Fähigkeit
besitzen sollte, mit den fremdsprachigen Fachtexten arbeiten bzw. umgehen zu
können, er sollte ohne weiteres den elementaren Fachwortschatz aus allen wichtigen
Gebieten der Wirtschaft beherrschen. Die Arbeit mit fremdsprachiger Fachliteratur
dürfte ihm

keine

größeren

Schwierigkeiten

bereiten

und

ihm

somit

eine

Weiterbildung im Berufsfach ermöglichen.

Von der geographischen Lage des Bezirkes Liberec sowie der Existenz der
Euroregion Neiße-Nisa-Nysa her wird eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit
praktisch

vorgegeben.

In

dieser

Region

kommen

Angebote

zu

einer

Zusammenarbeit vor allem seitens der deutschen Unternehmer und Firmen und eine
große Anzahl unserer Studierenden ist daran auch sehr interessiert; gerade bei
diesen Firmen würden viele von ihnen gerne ihre künftige Stelle finden und ihre
berufliche Karriere starten. Es obliegt völlig ihrer persönlichen Wahl bzw. ihrer
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Einstellung, wie sie ihre Chancen im Studium nützen und wie sie diese dann weiter
in ihrem künftigen Berufsleben zur Geltung kommen lassen werden.

Resumé
Jazyková kvalifikace vysokoškoláků ekonomického směru na trhu pracovních
příležitostí. Specifika Euroregionu Nisa.
Autorka disertační práce dává do souvislosti vztah mezi jazykovými kompetencemi
absolventů bakalářského a magisterského studia Hospodářské fakulty Technické
univerzity v Liberci (HF IUL) a jejich šancemi na pracovním trhu. Disertační práce
zdůrazňuje důležitost cizojazyčného vzdělávání u vysokoškolských absolventů
ekonomických směrů v euroregionu, kde je nabídka pracovních míst silně ovlivněna
přílivem zahraničního kapitálu.

Exkluzivní počet hodin cizojazyčné výuky na Hospodářské fakultě v Liberci jistě
zvyšuje atraktivitu těchto oborů, jejichž cílem je vychovat specialisty, kteří budou
mít na základě svých jazykových kompetencí ve dvou světových jazycích
příznivější vyhlídky uspět na trhu pracovních příležitostí.

Explorativní metody výzkumného šetření (test a dotazník), jejichž výsledky jsou v
disertační práci prezentovány, potvrdily, že absolvent HF TUL by měl být schopen
umět pracovat s cizojazyčnými odbornými texty a měl by ovládat elementární
odbornou slovní zásobu ze všech důležitých odvětví hospodářského života. Práci s
cizojazyčnou odbornou literaturou by měl zvládnout bez větších obtíží a tím mít i
předpoklady pro další vzdělávání ve svém oboru.

Geografickou polohou Libereckého kraje a existencí Euroregionu Nisa-Neiße-Nysa
je přeshraniční spolupráce prakticky předurčena. V tomto regionu přicházejí
pracovní nabídky především ze strany německých podnikatelů a firem a velká část
absolventů o ně také jeví zájem; právě u těchto firem by mnozí z nich rádi našli své
budoucí zaměstnání a zde odstartovali svoji profesní kariéru. Záleží zcela na jejich
osobním přístupu, jak svých studijních příležitostí využijí a jak je pak budou
schopni uplatnit ve svém profesním životě.
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Test přijímacího řízení z n ě m e c k é h o j a z y k a
na H F T U L ( 2 0 0 3 / 2 0 0 4 )

Technische Universität in Liberec
Wirtschaftsfakultät
Aufnahmetest - Deutsch

Teil:

Erreichte Punkte:

max

I. Leseverstehen
II. Situationen
III. Lexikalische Einheiten
IV. Grammatische Strukturen

30
20
20
30

I. Leseverstehen
I. Text

Eine Zukunft namens WWW
Fast jeder Haushalt wird in einigen Jahren mit einem PC ausgestattet sein. Franz Huber wird
gemütlich in seinem Sofa Platz nehmen und dem TV-PC diktieren: "Verbinde mich mit dem
Supermakt", "ORF 2" oder auch "Kurier-Online bitte". Der Internet-Terminal gehorcht a u f s Wort
und das Internet selbst wird weit mehr können, als wir es heute für möglich halten, denn das WWW
wird zum Multimedia-Netz.
"Schon jetzt gibt es digitales Fernsehen. Digital ist auch das Internet, also ist die logische Folge, dass
beides zusammenwächst", meint Peter Rastl, Chef des EDV-Zentrums der Universität Wien. Rastl
gilt als der "Internet-Pionier" schlechthin, er hat das WWW in Österreich heimisch gemacht.
600.000 Haushalte hängen derzeit am WWW. Spätestens im Jahr 2005 wird ein Internet-Anschluss
so selbstverständlich sein wie ein Telefon.
Das Internet wird nicht nur digitales Fernsehen ermöglichen, sondern auch Video on demand:
Man lädt sich den neuesten James-Bond-Streifen in seinen PC-Fernseher.
Auch am Bildungssystem wird der Wandel des Internets nicht spurlos vorübergehen.
Unterrichtsmaterial wird in Computerspiele gepackt. Computerspiele muss man nicht mehr in den
Geschäften kaufen, man kann sie im WWW ausleihen und sogar gegen andere User spielen.
Die Online-Plauderei, die Chat Räume der Zukunft, werden mit Video ausgestattet sein. Man wird
das Gegenüber auch sehen können.
Online-Shopping wird noch stärker boomen. Einkaufen im Netz - ob Lebensmittel, Bücher oder
auch Reisen - wird alltäglich.
Damit das alles eintreten kann, wird sich das Internet aber grundlegend ändern müssen. Es muss
schneller werden, denn der Boom - weltweit hängen 153,5 Millionen Menschen am Netz - sorgt für
Status. Wenn in der linken unteren Ecke "5 Prozent von 32K" steht, weiß man, dass man noch lange
warten muss. Der Datenstau soll durch "Internet 2" aufgelöst werden. Das Supemetz,
vom
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Amerikaner Douglas Van Houweling entwickelt, ist 20.000 Mal schneller als ISDN. Es läuft derzeit
an 37 Universitäten und wartet auf den weltweiten kommerziellen Einsatz. "Beim Internet -2 - Netz
werden Software-Programme wichtige Dateninhalte vor weniger wichtigen durchlassen" Das
bedeutet: Informationen - etwa eine Teleoperation - werden sofort durchs Netz gelassen Für Videos
CDs oder wichtige Verträge wird man warten oder zahlen müssen. Das Internet der Zukunft wird
nicht mehr kostenlos sein. Rastl: "Wer künftig gute Information will, muss zahlen." Denn Internet 2
ermöglicht digitale Bibliotheken. Der Zugriff wird leichter und schneller. Aber nur gegen Gebühr.
Was steht im Text? Kreuzen Sie die richtige Antwort an!
1.

a) Peter Rastl findet das Internet nicht schlecht.
b) Peter Rastl hat sich für die Verbreitung des Internets in Österreich eingesetzt
c) Peter Rastl hat das Programm „Internet - Pionier" an der Universität Wien eingeführt
d) Peter Rastl ist Chef des Progrmmes „Internet - Pionier" im EDV-Zentrum der Universität
Wien.

2.

a) 600 000 I laushalte warten auf den Internet-Anschluss
b) Spätestens im Jahr 2005 werden 600 000 Haushalte an das Internet angeschlossen sein
c) 600 000 Haushalte sind jetzt an das Internet angeschlossen.
d) Im Jahr 2005 werden 600 000 Haushalte am WWW hängen.

3.

4.

Man kann Computerspiele
a) in WWW-Geschäften ausleihen.
b) im Internet ausle.hen.

c)

in Geschäften gegen andere User spielen
d) und andere User in Geschäften ausleihen.

Die Online-Shopping
a) von Lebensmitteln, Büchern und Reisen wird immer mehr abnehmen
b) treibt alle Geschäfte in den Konkurs.
c) boomt beim Reisen.
d) von Lebensmitteln, Büchern und Reisen wird immer mehr zunehmen.

5.

Der Datenstau soll durch „ Internet 2"
a) abgelehnt werden.
c) abgebrochen werden.
b) abgeschafft werden.
d) abgerissen werden.

6.

a)
b)
c)
d)

7.

a) Internet
b) Internet
c) Internet
d) Internet

8.

a)
b)
c)
d)

Das Supemetz wird an 37 Universitäten eingesetzt.
Das Supernetz wartet auf den Einsatz an 37 Universitäten.
Das Supernetz wird ISDN genannt.
ISDN wartet auf den weltweiten kommerziellen Einsatz.
2 unterbricht digitale Bibliotheken.
2 macht digitale Bibliotheken möglich.
2 erzeugt digitale Bibliotheken.
2 erstellt digitale Bibliotheken.

Der Zugriff ins
Der Zugriff ins
Der Zugriff ins
Der Zugriff ins

Internet
Internet
Internet
Internet

wird
wird
wird
wird

preisgünstig sein.
etwas kosten.
gegen Gebühr nicht möglich sein.
gegen Gebühr kostenlos sein.

2. Text

KSS kämpft gegen schlechtes Image
Mit einer Plakataktion will die Konferenz Sächsischer Studierendenschaften (KSS) das
schlechte Bild der Studenten in der Öffentlichkeit geraderücken.
„Wer nie studiert hat, der sieht in Studenten oft Langschläfer und Kneipengänger, die dem Staat auf
der Tasche liegen", meint Sina Schneider, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit vom StuRa
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(Studentenrat) der Uni Leipzig. „Wir wollen aber allen klar machen, dass Studenten wichtig sind und
als spätere Anwälte, Lehrer, Ärzte oder Ingenieure von jedem einmal gebraucht werden."
Hintergrund der Aktion sind Stellenkürzungspläne der sächsischen Landesregierung. 1715 Stellen
sollen bis 2009 im Freistaat gestrichen oder umgewandelt werden. Um für eine bessere
Bildungspolitik zu kämpfen, sind die Universitäten auf Zustimmung in der Öffentlichkeit
angewiesen - schließlich entscheidet jeder an der Wahlurne, welcher Politik er seine Stimme gibt.
Deshalb milssten Studenten als ein wichtiger Teil der Gesellschaft anerkannt werden, der zwar auch
mal lange schlafe oder in die Kneipe gehe, aber für einen Abschluss auch hart arbeiten müsse, so die
KSS.
So werden zwei Wochen lang 1375 Plakate in allen sächsischen Hochschulstandorten in öffentlichen
Räumen aushängen, das ganze kostet rund 10 000 Euro.
(Text: nach J. Dehmel: ad-rem.de- 10. Ausgabe, 08.05.2002, Dresden)
Was steht im Text?
9. Wie viele Stellen werden gestrichen?
A- 1715
B- 2009

C- 1375

D-keine

10. Wofür kämpfen die Studenten und die Universitäten?
A- für die sächsische Landesregierung
B- für eine bessere Bildungspolitik
C- für mehr Stellenkürzungen
D- für mehr Schlaf
/ 1. In allen sächsischen Hochschulstandorten werden in öffentlichen Räumen
aushängen.
A- Taschen
B- Wahlurnen
C- Plakate
I)- Stellenkürzungspläne
12. Manche Menschen denken von Studenten, dass sie
A- dumm
B- Anwälte, Lehrer, Ärzte oder Ingenieure
C- geizig
D- Langschläfer und Kneipengänger
13. Wie viel Geld gibt die KSSfür die Plakataktion aus?
A- rund 2009 Euro
B- nichts
C- rund 10 000 DM

sind.

D- rund 10 000 Euro

14. Wer will die Stellen streichen?
A- die Lehrer
B- die sächsischen Landesregierung
C- die Studenten
D- die Konferenz Sächsischer Studierendenschaften (KSS)
15. Was
ABCD-

ist das Ziel der Plakataktion?
mehr Studenten in die Kneipen zu bringen
das schlechte Bild der Studenten in der Öffentlichkeit zu verbessern
die Stellenkürzungspläne bekannt und beliebt zu machen
mehr Spaß für Studenten zu erreichen

II. Situationen
Was können Sie auch sagen?
16. Mein Geld reicht nicht für eine Eigentumswohnung.
a) Ich kann mir eine Eigentumswohnung leisten.
b) Für eine Eigentumswohnung habe ich nicht genug Geld.
c) Ich bin reich, aber trotzdem kaufe ich eine Eigentumswohnung.
d) Ich habe eine Eigentumswohnung.
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17. Die Kosten für Zement sind stark gestiegen.
a) Wer bauen will, muss sehr stark sein.
b) Der Hausbau ist in den letzten Jahren sehr teuer geworden.
c) Früher war ein Hausbau wesentlich teurer.
d) Das ist ziemlich teuer.
18. Es kommt nicht in Frage, dass wir im Auto Ubernachten.
a) Frag doch mal, wer mit uns im Auto schlafen will.
b) Wir schlafen auf alle Fälle im Auto.
c) Ich bin unbedingt dagegen, dass wir im Auto schlafen.
d) Wenn du willst, schlafen wir im Auto.
19. Bei dem Ferienjob ist für mich die Höhe des Lohnes am wichtigsten.
a) Ich bekomme bald einen guten Ferienjob.
b) Bei meinem Ferienjob ist mir die Bezahlung das Wichtigste.
c) Ich nehme jeden Ferienjob.
d) Das Geld spielt bei meinem Ferienjob nur eine kleine Rolle.
20. Wenn das neue Produkt keinen Erfolg hat, müssen 200 Arbeiter gehen.
a) Wenn das neue Produkt keinen Gewinn bringt, bekommen 200 Arbeiter mehr Geld.
b) Wenn das neue Produkt ein Misserfolg wird, werden 200 Arbeiter entlassen.
c) Wenn das neue Produkt schlecht ist, müssen 200 Arbeiter laufen.
d) Wenn die 200 Arbeiter viel laufen, hat das neue Produkt viel Erfolg.
21. Er passt auf den I lund auf.
a) Er ist mit dem Hund zufrieden,
c) Er wartet, bis der I lund Unsinn macht.
22. Ich finde die Idee nicht schlecht,
a) Ich finde schlecht eine Idee,
c) Ich habe eine gute Idee.

b) Er wartet auf den Hund,
d) Er bleibt bei dem Hund, damit der Hund
keinen Unsinn macht.
b) Ich finde, die Idee ist gut.
d) Ich suche nur gute Ideen.

23. Er geht abends immer im Stadtpark spazieren.
a) Er geht jeden Tag abends im Stadtpark spazieren.
b) Oft geht er abends im Stadtpark spazieren.
c) Abends geht er gewöhnlich nicht im Stadtpark spazieren.
d) Er macht abends manchmal einen Spaziergang im Stadtpark.
24. Sie macht diese Arbeit selbst.
a) Sie möchte nicht, dass ein anderer diese Arbeit macht.
b) Sie lässt diese Arbeit machen.
c) Sie macht sogar diese Arbeit.
d) Selbst diese Arbeit macht sie!
25. Hast du ein bisschen Zeit?
a) Hast du viel Zeit?
c) Hast du wenig Zeit?

b) Hast du ein paar Minuten Zeit?
d) Hast du eine Zeitung?

Wie wäre die richtige Reaktion?
26. Was ruft er, nachdem er 20 Minuten gewartet hat:
a) Schließlich kommst du!
b) Am Ende kommst du!
c) Zu Ende kommst du!
d) Endlich kommst du!
27. Auf dem Tisch liegt eine Zeitung, die Sie gern lesen möchten. Sie sagen zu Ihrem
Freund:
a) Gib mir bitte mal die Zeitung!
b) Kann ich die Zeitung behalten?
c) Die Zeitung abonniere ich.
d) Lese ich diese Zeitung?

28. Ihr Chef ist sehr beschäftigt, aber Sie müssen mit ihm unbedingt sprechen. Sie sagen zu
ihm:
a) Kann ich Sie kurz haben?
b) I laben Sie einen Moment Zeil? Ich möchte Sie kurz sprechen.
c) Ich will mit Ihnen sprechen, haben Sie Lust?
d) Ich will mit Ihnen nicht sprechen, geht es?
29 . Sie fühlen sich schon seit gestern nicht wohl. Sie beklagen sich darüber bei Ihrem
Kollegen:
a) Ich habe mich gestern beim Training verkältet.

b) Ich bin erkaltet und habe Halsschmerzen.
c) Ich bin seit gestern sehr gekühlt.
d) Du kannst dir nicht vorstellen, wie kalt ich heute bin.
30. Was sagen Sie, wenn Ihre Freunde zu Besuch kommen?
a) Wollt ihr Ihnen nicht setzen?
b) Wollt ihr euch nicht setzen?
c) Ich kann Ihnen hier Platz nehmen.
d) Wenn ihr Lust habt, könnt ihr Platz
geben.
31. Ihr Lehrbuch ist so schlecht, dass man es nicht mehr gebrauchen kann. Was sagen Sie?
a) Das Buch ist total erholt!
b) Da können Sie sich drauf verlassen!
c) Das Buch ist überholt.
d) Was war denn?
32. Sie wollen wissen, ob die Tankstelle Stadtpläne hat und Sie fragen:
a) Ich will wissen, ob Sic einen Stadtplan kaufen.
b) Kaufen Sie Stadpläne?
c) Ich will jetzt einen Stadtplan verkaufen.
d) Gibt es bei Ihnen einen
Stadtplan zu kaufen?
33. Ihr Freund sagt, er habe Äpfel für nur 5 Cent pro Stück gekauft. Sie glauben das nicht
und sagen:
a) Das bezweifle ich aber! b) Das ist ganz unsicher,
c) Das könnte sein.
d) Keine Ahnung.
34. Sie sind Zeuge bei einem Unfall und werden von der Polizei gefragt, was Sie gesehen
haben.
a) Das ist nicht sicher.
b) Es ist nicht sicher, ob ich hier war.
c) Ich erinnere mich, dass der Radfahrer
d) Möglicherweise ist der Radfahrer
nicht nach rcchts geguckt hat.
schuld.

35. Sie haben Ihren Wagen auf einem Parkplatz abgestellt. Als Sie wiederkommen, war er
weg!
Sie sagen zu einem Bekannten:
a) Ich frage mich, ob der Wagen weg ist.
b) Mir ist nicht klar, ob der Wagen weg ist.
c) Du weißt doch, er war nicht hier!
d) Ich weiß ganz genau, dass der Wagen hier stand!

III. Lexikalische Einheiten
Wühlen Sie Jen richtigen Ausdruck!
36. Eine Aktiengesellschaft ist keine natürliche, sondern eine juristische
a) Persönlichkeit
b) Figur
c) Gestalt
d) Person
37. Herr Wagner ist bei uns für die Buchführung zuständig. Er ist
a) Bücherwurm

b) Buchhalter

c) Buchhändler

d) Buchmacher

38. Der Chef sagt zum Angestellten: Sie sind fristlos
a) verlassen

b) erlassen

c) unterlassen

d) entlassen
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39. Welches Wort passt nicht zu den anderen?
a) Devisenbörs
b) Aktienbörse c) Wertpapierbörse
d) Geldbörse
40. Ein Arbeitsvertrag kann von beiden Seiten gelöst werden. Das passende Verb dafür heißta) künden
b) kündigen
c) kundgeben
d) erkundigen
41. Wo befindet sich der Koffer? In einem
a) Schloss
b) Schließfach

c) Schlussfach

d) Schlüsselfach

42. Was schlägt er in die Wand?
a) eine Nadel
b) einen Fingernagel

c) einen Nagel

d) einen Nabel

43. Wer unter 18 ist, ist minderjährig. Wer über 18 ist, ist
a) minderwertig
b) volljährig
c ) mehrjährig

d) ganzjährig

44. Bald müssen wir alle von hier Abschied
a) nehmen
b) geben

d) machen

c) s a g e n

45. Guten Tag, hier ist Müller! Kann ich bitte Herrn Mayer
a) reden
b) sagen
c) m e j n e n

Welches Wort ist gleich oder ähnlich?
46. Er bekam einen Anruf.
a) ein Telefon
b) eine Auskunft

c) einen Aanruf

47. Ich habe die Absicht, nach Frankreich zu fahren
a) den Plan
b) die Zeit
c)
48. Ich habe bloß
a) einfach

10 Euro.
b) nur

das Ge)tj

c) mindestens

d) sprechen

d) eine Telefonnummer

d) die Möglichkeit

d) leider

49. Die Produkte der Industrie sind nicht immer gut.
a) Erzeugnisse
b) Erlebnisse
c ) Erzählungen

d) Entdeckungen

50. Das Buch ist sehr spannend.
a) interessant
b) fiei/Jig

c) dumm

d) langweilig

Wie heißt das Gegenteil ?
51. Ist dieser Geldschein echt ?
a) wirklich
b) richtig

c) wahr

d) falsch

52. Ein Student mietet
a) vergleicht es

c) vermietet es

d) bietet es an

ein Zimmer,
b) leiht es

53. Auf einem Flugplatz landen Flugzeuge,
a) starten
b) parken
54. Er hatte immer Erfolg.
a) Fehler
b) Misserfolg

c) bewegen sich d) befinden sich

c) Missverständnisse

d) Glück

c) hinaus

d) herauf

55. Du gehst hinein und er geht
a) herüber

b) hinunter
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IV. Cramniatischc Strukturen
Kreuzen Sie die riehlige Form an:
56

-

Du

a) kannst

Ursula auf keinen Fall etwas verraten. Ich will sie überraschen
b) darfst
c) musst
d) möchtest

57. Kannst du mir mal dein Lineal leihen? Ich habe
vergessen
a) meines
b) mein
c) meinen
'

d) meine

58. Ich halte den Lärm nicht mehr aus. Hab Geduld,....einer Woche werden die
Bauarbeiten beendet sein.
a

>seit

b

>'»

c) um

d) bei

59. Der Verkehr auf der Autobahn München -Stuttgart läuft wieder normal
Die Bauarbeiten
bereits seit einer Woche abgeschlossen
a) würden
b) haben
c)sind
60. Ich bedauere,
a) ich dich gestern nicht getroffen zu haben
c) ich dich gestern nicht zu treffen habe.

d)

werden

b) dich gestern nicht getroffen zu habe
d) dich gestern nicht getroffen zu haben.

61. Nachdem er die Schule
a) verlassen hatte

begann er eine Lehre als Bankkaufmann
b) verließ
c) veHässt

62

Scr
ich esse trotzdem eine Kleinigkeit
b) entweder / oder
c) w e d e r / n o c h
" d) z w a r / a b e r

-

lch h a b e

a) u n d / a b e r

d)

^

^

^

noch keinen Hun

63. Sei doch endlich mal still. Du ....mich andauernd, wenn ich etwas sage
a) unterbrechest
b) unterbricht
'
c ) unterbrachst

d) unterbrichst

64. Haben Sie schon die Reifen
? Ich glaube, es fehlt etwas Luft
a) kontrolliert haben
b) kontrollieren
c) kontrolliert
'

d) kontrolliert war

65. Die heutigen Autos sind
a) sicherer als die alten
c) mehr sicher als den alten
'

...
b)
d)

. ,
, .
sicherer als den alten
„,„ . ,
,
. ,. ,
am sichersten als die alten

66. Als wir uns dem Spielplatz näherten, kamen uns viele
a) lachende
b) lachenden
c) gelachte

Kinder entgegen
* d) gelachen

67. Ist das deine I lose? - Nein, das ist die I lose meiner
Schwester
a) jüngerer
b)jünger
c)jüngeren
'
68. Warum fährst du denn nach Köln? a) um
b) weil
69. Hast du heute Nacht besser
a) schlafen konntest
c) schlafen gekonnt
70. Letztes Jahr
a) steigen

d)jüngere

dort ein paar alte Freunde wiederzusehen
c) damit
d) dass

? Ja, ich habe eine Schlaftablette genommen.
b) schlafen können
d) geschlafen können

die Preise nur um drei Prozent.
b) steigt

C)

stiegen

d) gestiegen

9.2.

U k á z k a a n a l ý z y p ř i j í m a c í h o řízení

Tabulka 24 Celkové vyhodnocení testů z německého jazyka podle správnosti odpovědí
pozn.: zelená-kladné hodnocení, červcná-negativní hodnocení

A

Počet
použití
otázky

h

Četnost
Četnost
správných správných
odpovědí odpovědí
(v %)

c

Výpočet

Sloupec

Otázka č.

с
<u

cl

(2003/2004)

Počet
použití
otázky
v testu
s úspěšnos
tí více než
50 bodů

Četnost
správných
odpovědí
v testech
s úspěšnos
tí více než
50 bodů

%

%

správných
odpovědí
v testech
s úspěšnos
tí více než
50 bodů

správných
odpovědí
v testech s
úspěšností
do 50 bodů

e

/

g

h

100 *
f/e

100 *
(c-./)/(/>
-e)

100 *
d b

Rozdíl v %
správných
odpovědí
mezi testy
s úspěšnos
tí do 50
bodů a
více než
50 bodů

/

g-h

1

198

22

11.1 1

138

17

12,32 !!

8,33

3,99

2

198

76,26

138

112

81,16

65,00

16,16

j

198

151
179

90,40

138

131

94,93

80,00

14,93

4

198

135

68,18

138

109

78,99

43,33

35,65

5

198

161

81,31

138

125

90,58

60,00

30,58

6

198

123

62,12

138

97

70,29

43,33

26,96

7

198

96

48,48

138

75

54,35

35,00

19,35

18,18
77,86

138

26

18,84

16,67

2,17

100

85

85,00

60,00

25,00

8

198

9

140

36
109

10

140

115

82,14

100

93

93,00

55,00

38,00

11

140

121

86,43

100

89

89,00

80,00

9,00

12

140

96

68,57

100

77

77,00

47,50

29,50

93,57

100

96

96,00

87,50

8,50

100

57

57,00

20,00

37,00

100

73

73,00

30,00

43,00

8,97

32,15

D

13

140

131

СЛ
t<L>

14

140

65

15

140

85

46,43
60,71

16

185

51

27,57

107

44

41,12

17

185

82

44,32

107

69

64,49

16,67

47,82

18

185

88

47,57

107

68

63,55

25,64

37,91

19

185

97

20

185

54

52,43
29,19

107
107

66
32

61,68
29,91

39,74
28,21

21,94
1,70

21

185

35

18,92

107

16

14,95!!

24,36

-9,41 !!!

22

185

110

59,46

107

69

64,49

52,56

11,92

23

185

55

29,73

107

47

43,93

10,26

33,67

24

243

124 •

51,03

145

100

68,97

24,49

44,48

25

243

178

73,25

145

87,59

52,04

121

49,79

29,59

9,47

63,45
9,66 !!!

35,55
33,86

23

145
145

127
92
14

9,18

0,47

203

83,54

145

130

89,66

74,49

15,17

>

К
СЛ
1)

26
27
28

243
243
243
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383

297

77,55

245

221

78

383

184

48,04

245

158

79

383

140

36,55

245

100

80

383

83

21,67 !

245

62

25,31 !

81

383

321

83,81

245

222

90,61

71,74

18,87

82

383

224

58,49

245

188

76,73

26,09

50,65

42,03

-9,78 !!!

90,20

55,07

35,13

64,49

18,84

45,65

40,82

28,99

11,83

15,22

10,09

83

383

137

35,77

245

79

32,24

84

383

229

59,79

245

154

62,86

54,35

8,51

85

383

270

70,50

245

205

83,67

47,10

36,57

Poslední sloupeček Tabulky 24 vychází z těchto předpokladů:
6. Dobrý student napíše test na více než 50 bodů.
7. Dobře formulovaná otázka je zodpovězena dobrým studentem dobře.

Pokud je podle této logiky „dobrými" studenty zodpovězena otázka správně v méně
procentech případů (viz sloupeček g) než je procento případů, kdy je tato otázka
zodpovězena správně studenty se slabším výkonem (viz sloupeček /?), pak může být
problém v zadání úlohy. Formulace
k nepochopení

otázky mohla byla zavádějící

a mohla

vést

úlohy.

Nemusí to nutně znamenat, že zadání takové otázky je nesprávně formulováno, ale
ukázalo se, že tento test je vhodným indikátorem otázek (nízká nebo záporná
hodnota ve sloupečku /'), které je pravděpodobně vhodné přehodnotit.
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V ý s t u p n í j a z y k o v ý test z n ě m e c k é h o j a z y k a n a H F T U L
(2006/2007)

Wirtschaftsfakultät
Abschlußtest - 3. Studienjahr
Deutsch
Datum:
Name:

Tei,:

erreichte Punkte:

max

I. Grammatische Strukturen
II. Fachwortschatz
III. Lese verstehen
IV. Schriftliche Kompetenz

30
10
30
30

gesamte Punktzahl:
bestanden mit Note:
Korreektur durchgeführt von:

100

(Unterschrift des Pädagogen)

I. Grammatische Strukturen
Wühlen Sie Jus richtige Wort bzw. den richtigen Begriff:
1.
Zu unser
groß
Bedauern können wir Ihre Rechnung nicht begleichen.
a) -en/-en
b) -em/-en
c) -em/-em
d) -er/-en
2.

4.

Einige Händler durften bis 18 Uhr 30 geöffnet
a) hatten
b) haben

c) werden

d) worden

Was sie unternimmt,
a) gelingt

c) gelangt

d) gelungen

ihr.
b) gelingen

Ist Deutschland ein Einwanderungsland oder ist es
a) kein
b) keiner
Die Exportc sind
a) entgegen

c)

kejne

dem Vorjahreszeitraum erheblich zurückgegangen.
b
)
c) gegenüber

d) keines

d)dagegen

6.

Wir überweisen Ihnen den Rechnungsbetrag,
1
a) sofort
b) alsbald

7.

Der Minister behauptet, dass drastische Maßnahmen
a) müssten getroffen werden
c) getroffen werden müssen
b) getroffen hätten
d) würden getroffen

die Sendung bei uns eintrifft,
c) sobald
d) als
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8.

Die Zeitung berichtet: "Deutschland ist als Investitionsland wieder attraktiv.
Die Zeitung berichtet, Deutschland
als Investitionsland wieder attraktiv.
a) werde
b) sei
c) würde
d) sei ... gewesen

9.

Die Sekretärin buchte den Flug nach Moskau .
Der Flug nach Moskau
von der Sekretärin
.
a) wird - gebucht
c) wurde - gebucht
b) wird - gebucht werden
d) war - gebucht werden

10.

Der Hauptgeschäftsführer wird die Filiale in Madrid eröffnen.
Die Filiale in Madrid
vom Hauptgeschäftsführer _
a) wird - eröffnet
c) war - eröffnet werden
b) wird - eröffnet werden
cl) wurde eröffnet

.

Ergänzen Sie:
11.

Die Einnahmen sind

15 Prozent gesunken.

12,

Nächste Woche wird Sie

1 3.
14.

Das Angebot haben wir Ihrer A nzeige
Die Firma hat mehrmals um Zahlungsaufschub

15.

Hätte er Geld, so

16.

Wenn sie rechtzeitig

China fliegen;

er

(einnehmen).
(bitten),
(mehr investieren können).
, wäre die Antwort schon da gewesen

(schreiben).
17.

Dieses Stadion hat eine bekannte Firma gebaut. Dieses Stadion

von einer

bekannten Firma
18.

Wir waren in Berlin

das Brandenburger Tor

19.

Du warst bestimmt im Kino,

(ohne - sehen).
zu Hause

(statt -

studieren).
20.

Es wird noch

dauern ( 11/2 hod. - vypsat slovy).

IL Fachwortschatz
Wählen Sie die richtige Antwort:
1. Der Kredit ist
a) der Verlust
b) der Profit
2.

3.

c)

das Darlehen

Unser Beraterteam gibt je nach Bedarf spezielle
a) Rat
b) Ratschläge
c ) Raten

d) der Gewinn
.
d) Räte

Dank der Geldautomatcn verfügen Sie jederzeit Uber
a) Kleingeld
b) Bargeld
c) Taschengeld
Dank der
Unternehmens teil.
a) Mitsprache

nehmen

die

b) Selbstbeteiligung

Gesellschaft mit
a) beschränkter

Haftung.
b)restriktiver

Arbeitnehmer

d) Wechselgeld
am

Entscheidungsprozess

des

c) Mitbestimmung

d)Selbstbestimmung

c) begrenzter

d) limitierter

Ergänzen Sie das passende Wort:
6. Was wird in dieser Fabrik
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der Industrieländer wird im kommenden Jahr weiter ansteigen.

7.

Das Wirtschafts...

8.

Der Franchisenehmer zahlt dem Franchisegeber eine

9.

Die

...bilanz vergleicht den Warenimport und -export eines Landes.
...konten überwiesen.

10. Gehälter werden vom Arbeitgeber auf

III. Lesevcrstclien

Tourismus: Sehnsucht nach dem Süden

Text I

FRANKFURT a.M. Die Deutschen werden in diesem Jahr ihr Reisebudget um mindestens vier
Prozent aufstocken. Dies prognostiziert die Dresdner Bank. Die Konjunktur habe zwar etwas an
Fahrt verloren, dennoch dürfen die erste Stufe der Steuerentlastung, die Erhöhung des Kindergeldes
sowie eine geringe Teuerung den Haushalten wieder größere Möglichkeiten geben, mehr Geld
auszugeben, erwarten die Fachleute. Sie rechnen mit einer Zunahme des privaten Verbrauchs um
vier Prozent. Da der Urlaub nach wie vor einen großen Stellenwert unter den Freizeitaktivitäten
einnehme, werde der Anteil der Reiseausgaben am Konsum mindestens konstant bleiben.
Vom Fernweh der Bundesbürger profitieren in erster Linie die europäischen Nachbarn. Laut der
Analyse haben Spanien und Italien gute Chancen, ihre Position als beliebteste Auslandsziele zu
verteidigen. Mit der Einführung des Euro können aber Mitglieder der Währungsunion nur noch eine
größere Nachfrage auf sich ziehen, wenn sie die Preise senken oder die Leistungen verbessern, heißt
es in der Analyse des Frankfuter Geldhauses.
Als Nutznießer des gemeinsamen Geldes selten die Autoren auch die hiesige Tourismuswirtschaft.
Sie leide künftig innerhalb des Euroraums nicht mehr unter den Aufwertungen der heimischen
Währung, durch die sich ihre Angebote in der Vergangenheit häutig verteuerten.
(nach: Frankfurter Rundschau)

Was resultiert aus dem Text?
1. Der Dresdner Bank nach würden die Deutschen in diesem Jahr
a) mehr Geld für ihre Freizeit ausgeben.
b) Ihr Reisebudget weniger als im vorigen Jahr erhöhen.
c) Ihr Reisebudget auf vier Prozen ihrer Gesamtausgaben bringen.
d) Mindestens vier Prozent ihrers Reisebudgets einsparen.
2.

Diese Prognose basiert auf der Tatsache, dass
a) die Konjunktur nie so günstig gewesen ist.
b) Immer mehr Kinder in Deutschland auf die Welt kommen.
c) Die Lebenshaltungskosten nur mäßig gestiegen sind.
d) Der Staat dem Steuerzahler immer mehr in die Tasche greift.

3.

Der
a)
b)
c)
d)

Anteil der Reiseausgaben am Konsum bleibt konstant, weil
der private Verbrauch konstant bleibt.
Die Reiseagenturen immer billigere Tarife anbieten.
Die Deutschen auf den Urlaub großen Wert legen.
Reiseausgaben und Urlaubsbudget nicht gemeinsam haben.

Ergänzen sie die richtige Antwort:
4. Die Sehnsucht der Bundesbürger kommt besonders
5.

In

6.

Die

der

Währungsunion

Tourismuswirtschaft

würde

profitiert

es

eine

von

zugute.
größere

der

Nachfrage

gemeinsamen

geben,

Währung,

wenn

weil
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7.

Die

Aufwertung

der

heimischen

Währung

war

nicht

selten

die

Ursache

für

der Angebote.

Text II

Siemens wächst wieder im Inland

Mit einem Plus von 6 Prozent hat Siemens in den drei Monaten von Oktober bis Dezember
vergangenen Jahres den Auftragseingang im Ausmaß des abgelaufenen Geschäftsjahres ausgeweitet.
Kamen die Bestellunen in den letzten Jahren vor allem aus dem Ausland, so ist erstmals wieder das
Inland bestimmend. Die Aufträge aus Deutschland kletterten um 20 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro.
Jenseits der Grenzen stagnierte das Ncugeschäft nahezu. Die veränderte Lage ist allerdings auf
mehrere inländische Großaufträge zurückzuführen. Die weitere Entwicklung bleibt somit
abzuwarten. Im Ausland steht einer Steigerung der Bestellungen aus den USA um 43 Prozent ein
Rückgang in der Region Asien/Pazifik um 27 Prozent gegenüber.
Auf Umgliederungen der Siemens AG ist die Zunahme der weltweiten Belegschaft um 6 prozent auf
436 000 Personen zurückzuführen. Im Inland wurden zum Jahresende unverändert 194 000
Mitarbeiter beschäftigt. Der Gewinn nach Steuern hat sich im ersten Quartal um 12 Prozent auf 319
Millionen Euro verbessert. Das Arbeitsgebiet Energie ist dabei wieder in die schwarzen Zahlen
zurückgekehrt. Das M inus der Verkehrstechnik hat sich, wie auf Anfrage erklärt wurde, verringert.
Zum Ergebnis des Ilalbleiterbereiches, des größten Verlustbringers im abgelaufenen Geschäftsjahr,
wurden keine Angaben gemacht.
Für das Gesamtjahr hält Siemens an den Prognosen des Konzernchefs fest. Umsatz und Gewinn
sollen zweistellig zunehmen - wobei der Profit sich etwas besser entwickeln soll.
(Frei bearbeitet nach: Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch)
IVas resultiert aus dem Text?
1. Die Siemens AG hat
a) seit Dezember ein Auftragsplus verzeignet.
b) Innerhalb von drei Monaten die Auftragslage verbessert
c) Ein Auftragsminus verzeichnet
d) Drei Monate Zeit, um aus den roten Zahlen zu kommen.
2.

Was wird außerdem festgestellt?
a) Die Bestellungen kamen im letzten Jahr überwiegend aus dem Ausland.
b) Siemens hat in den lezten Jahren mehr im Inland verkauft.
c) Die Firma hat zum ersten Mal weniger im Ausland als im Inland verkauft.
d) Die Auslandsaufträge kommen den Inlandsaufträgen erstmals gleich.

3.

Bei
a)
b)
c)
d)

der Siemens AG
hat man eine Zunahme der deutschen Belegschaft festgestellt.
Hat man eine Zunahme der weltweiten Belegschaft um 436 000 Personen festgestellt.
Hat der inländische Personalbestand weder zu- noch abgenommen.
Werden in Deutschland immer weniger Mitarbeiter beschäftigt.

Ergänzen Sie sinngemäß:
4.

Die

5.

Dank

Lage

der

Umgliederungen

_ _
6.

sich

bei

der

Siemens

verändert,

AG

hat

weil

sich

Bereich

verbessert.

Über Ergebnisse im Halbleiterbereich gibt es keine Angaben, jendenfalls ist gewiß, daß dieser
Bereich die markantesten

7.

hat

Laut

^

verzeichnet.
nehmen Umsatz und Gewinn zu.
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IV. Schriftliche Kompetenz
1. Schreiben Sic einen Aufsatz über die Regionalpolitik in der Euroregion Nisa-Neiße-Nysa.
2.

Verfassen Sie einen Brief an die Redaktion der Wochenzeitschrift "Wirtschaftswochc und
erwähnen Sie dabei Folgendes:
žádost o bezplatný odbčr časopisu po dobu 1 roku,
zdůvodněni: jste studentem/studentkou ekonomických oborů, časopis potřebujete ke studiu
vyjádřete Váš zájem o časopis
(Beachten Sie die Form eines Briefes).
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9.4.

Dotazník pro studenty bakalářských a magisterských
oborů (2006/2007)

Dotazník ke studiu NJ na KCJ HF TUL, prosím zakřížkujte 0
1. Pohlaví:

a) muž O

b) žena •

2. Ročník:

a) 3 •

b) 5 •

3. Typ absolvované střední školy: a) gymnázium •

b) OA •

c) SOŠ •

d) jiný •

4. P r ů m ě r n á týdenní dotace hodin NJ na SŠ činila .... hodin:
a) 0 - I •

b) 2 - 3 •

c) 4 - 5 •

5. Byl NJ Vaším maturitním jazykem?

d) 6 a více •

a) ano •

b) ne •

6. Vaše znalosti v NJ po absolvování SŠ byly:
a) žádné •

b) částečné •

c) průměrné •

e) výborné

•

7. J a k ý typ úloh Váni na SŠ činil nejvčtší p r o b l é m y ?
a) čtení s porozuměním •

b) poslech s porozuměním

c) mluvený projev •

d) písemný

•

projev •

8. Jaký typ úloh Vám na SŠ činil ncjmenSí problémy?
a) čtení s porozuměním •

b) poslech s porozuměním

c) mluvený projev •

d) písemný projev •

•

9. Upřednostnil/a jste studium na HF TUL před jinou VŠ?
10. NJ studu ji na TUL jako:

a)

I . jazyk •

11. Na TUL studuji jiný jazyk:

a) AJ •

a) ano •

b) ne •

b)2. jazyk •
b)

FJ •

c) RJ •

d) jiný •

12. P r ů m ě r n á týdenní dotace NJ na VŠ činí hodin:
a

) ° -

| D

b) 2 - 3 •

c) 4 - 5 •

d) 6 a více

•

13. Jaká byla Vaše účast na hod. NJ na TUL?
a) méně n. 55% •

b) 56 - 70% •

c) 71 - 85% •

d) 86 - 1 0 0 % D

14. J a k ý typ úloh Vám činí nejvčtší p r o b l é m y ?
a) čtení s porozuměním •
c) mluvený projev •

b) poslech s porozuměním
d) písemný projev

•

•

15. Jaký typ úloh Vám činí nejmenší problémy?
a) čtení s porozuměním •

b) poslech s porozuměním

c) mluvený projev •

d) písemný projev

•

•

16. J a k Vás výuka NJ na T U L připravila na závěrečnou zkoušku?
a) vůbec •

b) nedostatečně •

c)

průměrné

•

d) výborně

•

17. Kolik hod in týdně jste věnoval/a přípravě na výuku NJ?
a)0-in

b) 2 - 3 •

c) 4 - 5 •

d) 6 - a více •

18. J a k hodnotíte přístup vyučujícího NJ ke s t u d e n t ů m při výuce?
a) určitě dobrý •

b) spíše dobrý •

c) spíše špatný

•

d) určitě špatný

•

19. Jak hodnotíte přípravu vyučujícího NJ na výuku?
a) žádná •

b) nedostatečná •

c) průměrná

•

d) výborná

•
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20.

Považujete počet rodilých mluvčích NJ na KCJ za dostačující? a) ano •

21.

Dal/a byste radčji přednost výuce u rodilého mluvčího?
a) určitě ne •

22.

b) spíše ne •

e) dobrou

b) špatnou •

b) malý •

c)průměrný •

b) malý •

d) nadbytečný

c)průměrný •

b) malý •

d) nadbytečný

•

prostor:

c)průměrný •

d) nadbytečný

Během výuky je věnován procvičování psaného projevu
b) malý •

•

prostor:

Během výuky je věnován procvičování mluveného projevu

a) velmi malý •
27.

•

prostor:

Během výuky je věnován procvičování poslechu s porozuměním

a) velmi malý •
26.

d) spíše dobrou

Héliem výuky je věnován procvičování čtení s porozuměním

a) velmi malý •
25.

c) spíše špatnou •

•

a) velmi malý •
24.

d) určitě ano •

Jakou zkušenost máte s výukou NJ u rodilého mluvčího?
a) žádnou •

23.

c)spíše ano •

b) ne •

•

prostor:

c)průměrný •

d) nadbytečný

•

Možnost konzultací s vyučujícím NJ je:
a) nedostatečná •
d) nadbytečná

b)celkem dostatečná •

c) odpovídající potřebám studentů

•

•

28. Možnost konzultací u vyučujícího NJ využívám:
a) vůbec ne •
29.

b) cca I x ročně •

•

b) seminární práce •

c) strach ze zkoušky •

d) jiné důvody

•

b) částečné •

c)dobré •

d) výborné

•

Kolik hodin by dle Vašeho názoru měla činit průměrná týdenní dotace NJ na TUL?
a

32.

d) několikrát za semestr

Vaše znalosti v NJ po absolvování TUL hodnotíte jako:
a) žádné •

31.

I x za semestr •

Důvodem mých konzultací jsou:
a) neporozumění učivu •

30.

c)

>°-

| D

b

2

>

-

3

°

c) 4 - 5 •

d) 6 a více

•

Kolik semestrů by dle Vašeho názoru měla trvat výuka NJ na TUL?
a

) ° -

| D

b

>

2

-

3 D

c) 4 - 5 •

d) 6 a více •

33. J a k é m u typu úloh by měl být během výuky věnován větší prostor než dosud?

34.

a) čtení s porozuměním •

b) poslech s porozuménfm

c) mluvený projev •

d) pfsemný projev

Q

Je věnován v sylabu NJ dostatečný prostor odbornému jazyku?
a) určitě ne •

35.

D

b) spíše ne •

c)spíše ano •

d) určitě ano •

Je nabídka probíraných odborných témat dostatečná?
a) určitě ne •

b) spíše ne •

c)spíše ano n

d) určjtě gno

n

36 Pokud bych tuto nabídku mohl/a ovlivnit, pak bych...
a) některá témata vynechal/a •

b) nabídku neměnjI/a

c) rozšířil/a nabídku o další témata •

d)

nevím

n

•

37 Obsah používaných učebních materiálů považuji za
a) zcela nevyhovující •
c) spíše vyhovující •

b) spíše

nevyhovující •

d) zcc|a

vyhovující •
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38. Preferuji zařadit výuku NJ na:
a) ráno •

b) dopoledne •

c) odpoledne •

39. Optimální kapacita studentů pro výuku NJ by měla být
a) do 5 •

b) 6 - 10 •

d) je mi to jedno •

studentů:

c) 11 - 15 •

d) 16 a více •

40) Technické vybavení učeben pro výuku NJ považuji za:
a) zcela nevyhovující •

b) spíše nevyhovující •

c) spíše vyhovující •

d) zcela vyhovující •

41. Zúčastnil/a jste se jinde výuky NJ nad rámec povinné výuky NJ?
a) ne •

b) vnitřní jazyková škola •

c) jazyková škola •

d) jiná instituce •

42. Navštěvoval/a jste na TUL doplňující nabídku kurzů NJ jako například Němčina
s certifikátem I a Němčina s certifikátem II?
a) ano •

b) ne •

43. Získal/a jste během studia na TUL doklad prokazující znalosti NJ?
a) žádný •

b) malá státní zkouška •

c) velká státní zkouška •

d) Žert i fikat Deutsch als Fremdsprache •

e) Zertifikat Deutsch fůr den Bcruf •

f) Prilfung Wirtschaftsdcutsch International •

g) jiné •

44. Využíváte NJ mimo školu?

a) vůbec ne •

b) zřídka •

c) často •

d) pravidelně •

45. Během studia na TUL jsem studoval/a v zahraničí?
a) ne •

b) I semestr O

c) 2 sem. •

d) více sem. •

c) spíše ano •

d) určitě ano •

46. Potřeboval/a jsem při studiu v zahraničí NJ?
a) určitě ne •

b) spíše ne •

47. Pobyt v zahraničí jsem absolvoval/a v délce
a) žádný •

b) do I měsíce •

c) do 6 měsíců •

e) do I roku •

0 delší než 1 rok •

48. Své znalosti NJ při čtení s porozuměním hodnotím jako:
a) velmi slabé •

b) částečné •

c)dobré •

e) výborné •

49. Své znalosti NJ při poslechu s porozuměním hodnotím jako:
a) velmi slabé •

b) částečné •

c)dobré •

e) výborné •

50. Své znalosti NJ při mluveném projevu hodnotím jako:
a) velmi slabé •

b) částečné •

c)dobré •

c) výborné •

51. Své znalosti NJ při psaném projevu hodnotím jako:
a) velmi slabé •

b) částečné •

c)dobré

•

e) výborné •

52. Budete ve svém budoucím zaměstnáni potřebovat NJ?
a) určitě ano •

b) spíše ano •

c)

spiše ne •

d) určitě ne •

53. Budete ve svém budoucím zaměstnání potřebovat jiný cizí jazyk?
a) určitě ano •

b) spíše ano •

c) spíše ne •

d) určitě ne •
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54. Kterou z následujících kompetencí budete ve svém budoucím zaměstnání nejvíce
potřebovat?
a) čtení s porozuměním •

b) poslech s porozuměním

c) mluvený projev •

d) písemný projev •

•

55. Chtěl/a byste ve svém budoucím zaměstnání NJ používat?
a) určitě ano •

10.

b) spíše ano •

c) spíše ne •

d) určitě ne •
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