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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá přípravou učitelů primární školy na výuku cizího 

jazyka v České republice a v Rakousku. Zkoumá vzdělávací systémy obou zemí, jejich 

pojetí výuky cizího jazyka na prvním stupni a modely přípravy učitelů na ni v rámci 

pregraduálního i dalšího vzdělávání. Na základě vzájemného porovnání zkušeností obou 

zemí a výzkumu realizovaného mezi rakouskými a českými učiteli se snaží najít 

optimální řešení, jak v současnosti efektivně připravovat učitele primární školy na 

výuku cizího jazyka. 

Abstract 

This diploma thesis is dealing with the training of primary school teachers in foreign 

languages in the Czech Republic and Austria. It explores the educational systems of 

both countries, its approaches to foreign language teaching at primary school and 

models of primary school teacher training within the both, pre-service and in-service 

training. On the basis of the theoretical background and research among the Czech and 

Austrian teachers, it tries to find the optimal ways of primary school teacher training to 

teach foreign language. 
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Príprava učitelů primární školy na výuku cizího jazyka 

Srovnání zkušeností z Rakouska a České republiky 

Úvod 

Výuka cizích jazyků měla své specifické postavení ve vzdělání od nepaměti, 

v posledních padesáti letech však její důležitost natolik vzrostla, že se stala jednou 

z hlavních priorit současných vzdělávacích politik jednotlivých států a obsadila na 

žebříčku nejvíce diskutovaných témat ve vzdělávání přední místa. 

Mezi vyučovanými cizími jazyky jednoznačně dominuje angličtina, o které se 

v posledních letech mluví jako o globálním jazyku. Od padesátých let vzrostl počet lidí, 

kteří jsou schopni dorozumět se v ní o 40 procent. Crystal (2003) uvádí, že v současné 

době mluví anglicky více než čtvrtina světové populace, z toho 350 milionů je rodilých 

mluvčích (Spojené státy americké, Velká Británie, Austrálie atd.), 400 miliónů ji má 

jako druhý jazyk (Indie, Malawi, Ghana atd.) a přibližně 1 miliarda s e j i učí jako cizí 

jazyk (Čína, Japonsko, Španělsko, Rakousko, Česká republika atd.). 

Počet lidí, kteří se domluví anglicky, stále stoupá a kompetence dorozumět se v ní není 

již pouhou výhodou, ale nutností. Druhý cizí jazyk pak samozřejmostí. 

S rostoucí poptávkou po výuce angličtiny a dalších cizích jazyků, roste i poptávka po 

učitelích, kterých je v současné době v České republice nedostatek. Dlouhodobý trend 

snižovat věk, ve kterém se začíná učit cizí jazyk, ho stále zvyšuje. Je proto potřeba 

věnovat se jednak tématu, jak a od kterého věku cizí jazyky učit, a jednak jakým 

způsobem připravovat učitele primární školy na jeho výuku. 

Evropská unie v současné době iniciuje a podporuje řadu projektů a výzkumů týkajících 

se výuky cizích jazyků. Jednou z evropských zemí, jež se na nich dlouhodobě aktivně 

podílí je Rakousko, ze kterého přišla v této oblasti řada impulzů. Rakousko iniciovalo 
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například založení Evropského centra pro moderní jazyky, úzce spolupracuje s Radou 

Evropy na projektech týkajících se cizích jazyků, významně se podílelo na vývoji metod 

vhodných pro žáky mladšího školního věku. V neposlední řadě je hlavním iniciátorem a 

propagátorem výuky cizího jazyka napříč primárním kurikulem. Současně patří mezi 

evropské země, které jako jedny z prvních zavedly vyučování cizího jazyka na prvním 

stupni, a proto i jako jedno z prvních muselo čelit problému přípravy učitelů primární 

školy na výuku cizího jazyka. 

Nahlédnutí do rakouských zkušeností může být proto velmi přínosné pro Českou 

republiku, která výuku jazyků na prvním stupni sice již zavedla, s jejími důsledky, a to 

zejména s nedostatkem kvalifikovaných učitelů cizích jazyků, se v současné době ale 

teprve vyrovnává. 

Na základě těchto souvislostí byl vypracován projekt (viz příloha č. 1), jehož cílem bylo 

porovnat modely vzdělávání učitelů cizích jazyků v Rakousku a České republice a 

nalézt optimální řešení, jež by mohlo uspokojit současnou poptávku po učitelích cizích 

jazyků na úrovni primárních škol. 

Projekt byl financován z grantů programu AKTION, jenž podporuje spolupráci mezi 

rakouskými a českými univerzitami a zaměřuje se především na výzkumy realizované 

v rámci diplomových, disertačních a habilitačních prací. Výzkum související s touto 

prací probíhal ve Vídni od října do prosince 2008 a byl realizován ve třech fázích: 

1. fáze: rešerše odborné literatury na „Universität Wien" a „Pädagogische Hochschule 

Wien", setkání s odborníky na danou problematiku 

2. fáze: návštěva primárních škol, realizace výzkumu mezi učiteli, účast na kurzech 

dalšího vzdělávání pro učitele cizích jazyků na PH Wien 

3. fáze: analýza dat získaných v Rakousku a jejich srovnání s daty sebranými v České 

republice 
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Výstupem tohoto projektu je následující diplomová práce. Obsahuje dvě hlavní části: 

teoretickou část, jenž je z jedné třetiny koncipována jako srovnávací studie dané 

problematiky v České republice a v Rakousku, a druhou - empirickou část, která je 

založena na výzkumu provedeném mezi rakouskými a českými učiteli, jeho analýze a 

vzájemném srovnání. 
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Teoretická část 

1. OBECNÁ VÝCHODISKA 

1.1. Systém povinného vzdělávání - vyvoi a současná podoba 

Abychom se mohli zabývat výukou anglického jazyka a přípravou učitelů na ní, je 

nezbytné uvést základní fakta o vývoji a současné podobě vzdělávacích systémů 

v České republice a v Rakousku. 

Cílem této kapitoly je odhalit a formulovat vzájemné odlišnosti sledovaných zemí 

v rámci samotného systému vzdělávání, vymezit pojmy a představit terminologii, se 

kterou bude operováno v dalších kapitolách. 

Historie obou systémů má stejné kořeny, které sahají do dob osvícenského absolutismu, 

kdy byla v roce 1774 za vlády Marie Terezie ustanovena šestiletá povinná školní 

docházka v celé Rakouskouherské monarchii, kam spadalo jak Rakousko, tak i české 

země. Liberální éra druhé poloviny 19. století připravila půdu pro vybudování 

pokrokového vzdělávacího systému, který byl později zakotven v dokumentu Imperial 

Act on Primary Education v roce 1869. Tento dokument sjednotil systém základního 

vzdělávání v celé monarchii a prodloužil povinné vzdělání na 8 let (Organizace 

vzdělávací soustavy České republiky, 2008). 

Společná cesta Rakouska a českých zemí se však po pádu Rakouskouherské monarchie 

na konci první světové války rozchází. Přibližně tedy od roku 1918 můžeme sledovat 

rozdíly v budování moderních vzdělávacích systémů obou samostatných zemí. 
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Rakousko 

Záhy v roce 1918 přichází Rakousko s první významnou reformou týkající se prvního 

stupně, která předběhla dobu o několik desetiletí. Rakousko tehdy zavedlo tzv. „across 

the board instructions", jejíž podstata spočívala ve zrušení předmětů jako oddělených 

hodin. Vzhledem k tomu, že se jednalo o zásadní změnu, byla již tehdy к tomuto dnes 

stále živému tématu vytvořena celá řada materiálů a pomůcek, které měly učitelům 

sloužit jako podpora. 

Tyto odvážné a nadějné změny byly však zastaveny s příchodem druhé světové války, 

po které musel být rakouský vzdělávací systém téměř kompletně znovu vystavěn. Díky 

dvěma zásadně odlišným pohledům na vzdělání, které prosazovaly dvě nejsilnější 

politické strany Rakouska (Křesťanští demokraté a Sociální demokraté) se podařilo 

systém školství sjednotit až v roce 1962 Aktem o vzdělání (Education Act). Tento 

dokument prodloužil povinné vzdělávání na 9 let (The Education System in Austria, 

2007). 

V současné době trvá tedy povinná školní docházka v Rakousku 9 let, děti nastupují do 

školy v šesti letech. První stupeň v Rakousku, tzv. „Volkschule" zahrnuje pouze 4 roky 

a je samostatnou institucí nezávislou na druhém stupni. Poté se žák může rozhodnout, 

zdali si vybere druhý stupeň základního vzdělávání („Hauptschule") nebo gymnázium 

(„Gymnasien"). V obou případech se jedná opět o čtyřleté studium. 

Pokud chce žák zvolit nejkratší možnou dobu povinného studia, pokračuje pak již pouze 

na jednoroční „Polytechnische Schule", která mu nabídne praktické vzdělání ve vybrané 

profesi. Tato podoba povinné školní docházky odpovídá modelu 4 + 4 + 1, který byl 

v první polovině devadesátých let uplatňován i v tehdejší Československé republice. 
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Česká republika 

V Česku trvala cesta k dnešní podobě vzdělávacího systému přibližně stejně dlouho jako 

v Rakousku. Povinná školní docházka byla prodloužena na 9 let sice již v roce 1948, 

v roce 1953 byla však zkrácena na 8 let. Školský zákon z roku 1960 ji opět prodloužil na 

9 a zakotvil současnou strukturu škol i její terminologii. Dnešní podoba vzdělávacího 

systému vznikla tedy přibližně ve stejné době jako v Rakousku, resp. o 2 roky dříve. 

V České republice je povinné vzdělávání prezentováno 1. a 2. stupněm, jež dohromady 

tvoří základní školu (obvykle sídlí v jedné budově). Délka stupňů se v průběhu doby 

měnila z 5 + 4 (v čase devítileté školy) na 4 + 4 (v době osmileté základní školy v 1. 

1979-1989), pak na 4 + 5 (v letech 1990-1995, kdy poslední rok povinné devítileté 

školní docházky bylo možno absolvovat na střední škole, což prakticky znamenalo 4 + 4 

+ 1) a počínaje školním rokem 1995/96 zpět na 5 + 4 (Organizace vzdělávací soustavy 

České republiky, 2008). 

V těchto proměnách můžeme sledovat i období, ve kterém byl na určitou dobu přijatý 

stejný model jako ve stávajícím rakouském systému školství. Jedná se konkrétně o léta 

1990 až 1995. 

Co se týká gymnázií, v Čechách se tato alternativa к povinné školní docházce 

s nástupem komunismu zrušila. Politický režim tehdy upřednostnil jednotnou školu pro 

žáky ve věkové skupině od 6 do 15 let, která se i nadále dělila na pětiletý první a 

čtyřletý druhý stupeň, nebylo však možné odejít po pátém ročníku na gymnázium. 

К tomuto modelu se Československá republika však vrátila krátce po sametové revoluci 

v roce 1990. Dnešní školský systém tedy opět žákům umožňuje plnit druhou část 

povinné školní docházky na osmiletých gymnáziích. 
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Srovnání 

Vzdělávací systémy Rakouska i České republiky se v mnohém podobají. Mají stejné 

kořeny v 18. století i značnou společnou část své historie. Cesta obou zemí se rozchází 

po první světové válce v roce 1918. Po pádu sovětského bloku a zejména po vstupu 

České republiky do Evropské unie je však možné opět sledovat řadu společných trendů. 

V současné době je v obou státech povinná školní docházka mezi 6 a 15 rokem. Dělí se 

na dva stupně: V Rakousku na čtyřleté „Volkschulen" (někdy také „Grundschulen") a 

čtyřleté „Hauptschulen", pro ukončení povinné školní docházky je však ještě nezbytné 

absolvovat alespoň jeden rok na „Polytechnische Schule", střední škole nebo gymnáziu, 

tak aby byla splněná devítiletá školní docházka. V České republice se základní škola 

pokrývající celých devět let povinné školní docházky dělí také na dva stupně: první 

stupeň (také primární škola) a druhý stupeň. Rozdíl je však v tom, že první stupeň trvá 

pět let, tedy o jeden rok déle než v Rakousku a druhý stupeň čtyři roky. Po absolvování 

deváté třídy základní školy je povinné vzdělání ukončeno a žák nemusí již pokračovat 

na střední školu či učiliště. Oba státy nabízí po ukončení prvního stupně přestup na 

gymnázia. 

Bez ohledu na to, že současný trend míří proti osmiletým gymnáziím jako к předčasné 

selekci dětí, pro tuto práci je podstatné, že vzdělávací systémy obou sledovaných zemí 

tuto alternativu povinného školního vzdělávání umožňují. Jednak z toho důvodu, že 

určuje systém přípravy budoucích učitelů a jednak proto, že existence gymnázií může 

ovlivňovat samotné metody a přístupy učitelů primární školy, kteří již během prvního 

stupně připravují děti na přijímací zkoušky na gymnázia. V rakouských školách odchází 

na gymnázia děti již po čtvrté třídě, tedy o rok dříve než v České republice. 

Podstatným rysem rakouského školství je oddělenost prvního a druhého stupně, které 

jsou narozdíl od Česka dvěma různými institucemi. 
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Co se týká terminologie, je nezbytné vyzdvihnout především fakt, že pokud budeme 

mluvit o rakouské primární škole, tedy „Volkschule", pak máme na mysli první čtyři 

roky povinného vzdělávání a tedy žáky ve věku 6 až 10 let, zatímco první stupeň české 

základní školy odkazuje к prvním pěti letem povinné školní docházky, tedy děti ve věku 

6 až 11 let. 

Je také důležité zdůraznit, že „Grundschule" je v Rakousku synonymem к „Volkschule" 

a oba výrazy označují první stupeň, zatímco „základní škola", tedy český ekvivalent 

německého slova Grundschule, označuje celých devět let povinné školní docházky. 

1. 2. Vliv demografického složení na výběr jazyků 

V rámci obecných východisek zde bude krátce shrnuto, jaké jazyky jsou ve sledovaných 

zemích uznané jako oficiální, jaké jsou jazyky minoritních menšin. Tato problematika je 

klíčová z toho důvodu, že jazykové zázemí jednotlivých zemí ovlivňuje nabídku cizích 

jazyků vyučovaných na školách a potažmo na institucích, které vzdělávají budoucí 

učitele. 

Rakousko 

Oficiálním jazykem Rakouska je němčina, kterou mluví podle posledního sčítání lidu 

v roce 2001 89% lidí. 11% obyvatel uvádí, že používá ještě jiný jazyk než němčinu. 

Jedná se především o cizince, kteří doma komunikují ve svém mateřském jazyce. 

45 % ze všech cizinců žijících v Rakousku tvoří obyvatelé bývalé Jugoslávie, 18 % 

cizinců jsou turečtí občané. Tomu odpovídají i jazyky národnostních menšin 

používaných v Rakousku. Mezi nimi dominuje turečtina, kterou mluví 18% cizinců 

žijících v Rakousku, následuje srbština s 13%. Dále: 8% mluví chorvatsky, 8% 

maďarsky, 6% tzv. burgenlandskou chorvatštinou, 5% slovinsky, 4% polsky a 3% česky 

(.Language Education Policy Profile: Country Report Austria, 2007). 
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Velké procento obyvatel mluvící jiným jazykem než němčinou se projevilo v rakouském 

vzdělávacím systému. Rakousko podporuje zejména výuku jazyků, jimiž se mluví 

v sousedních státech. Již na prvním stupni je možné vybrat si ze široké nabídky, od roku 

1983 je to vedle angličtiny a francouzštiny ještě maďarština, slovinština, chorvatština, 

čeština, slovenština a italština. 

Česká republika 

Oficiálním jazykem České republiky je čeština. Podle posledního sčítání lidu z roku 

2001 je čeština rodným jazykem 94% občanů. Mateřský jazyk 2% obyvatel je 

slovenština, na třetím místě je polština, jíž mluví 0,5%. Následuje němčina s 0,4% a 

romština a ruština s 0,2%. Všechny tyto jazyky jsou uznané jako jazyky národnostních 

menšin (Report on the Situation of National Minorities in the Czech Republic in 2001, 

2008). 

Výběr cizích jazyků vyučovaných ve školách není zatím příliš ovlivněn jazyky 

národnostních menšin. Děti přistěhovalců jsou od počátku zařazeny do českých škol. 

Zákon povoluje vyučovat jazyk určité národnostní menšiny pouze v případě, že se 

přihlásí dostatečný počet zájemců. Jedinou výjimkou je tak polština, která je 

vyučovacím jazykem v některých základních školách v pohraničí (ZWILLING 2008). 

V červnu 2000 vláda doporučila zřízení vysokoškolské katedry romského jazyka, která 

by tento jazyk zkoumala a vyučovala a připravovala nové učitele. Přítomnost romsky 

mluvících asistentů učitele v českých primárních školách se totiž ukázala jako velmi 

přínosná, jelikož podporuje socializaci dětí z rómské komunity a osvojení českého 

jazyka. 

Učitelé polských menšinových škol v České republice mohou získat vzdělání buď 

v České republice nebo v Polsku. Pokud je učitelů nedostatek, umožňuje bilaterální 

dohoda dočasné přeložení polských učitelů na školy v České republice (Výuka cizích 

jazyků na školách v Evropě, 2003). 
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Srovnání 

Demografické údaje Rakouska a České republiky ukazují, že v Rakousku žije o 5% více 

cizinců než v České republice. Velké procento z nich jsou občané bývalé Jugoslávie. 

Mezi jazyky bývalé Jugoslávie, kterými se v současnosti mluví v Rakousku patří 

srbština, chorvatština, burgenlandská chorvatština a slovinština. V České republice je na 

druhém místě slovenština následovaná relativně silně zastoupenou polštinou v pohraničí. 

V Rakousku se výrazně promítlo demografické složení populace do nabídky jazyků. 

Vedle angličtiny a francouzštiny nabízí některé školy již od první třídy výuku 

chorvatštiny, slovinštiny, maďarštiny, slovenštiny, italštiny a češtiny, ve kterých je 

jeden z těchto jazyků a němčina jazyky vyučovacími. Tyto školy jsou obvykle bilingvní, 

rozvíjejí tedy kompetence žáků v obou jazycích rovnoměrně. Existují ale i pouze 

německé školy, které umožňují studovat jeden z jazyků sousedních států jako první cizí 

jazyk. Například ve Vídni jsou к dispozici tři primární školy, které vyučují tímto 

způsobem češtinu. 

V České republice se demografické složení odrazilo v nabídce jazyků zejména 

v polském pohraničí, kde může být polština jazykem vyučovacím. Velké procento 

slovenské národnostní menšiny nezpůsobilo vzhledem к podobnosti obou jazyků 

vznikání většího počtu škol, kde by slovenština byla výhradně jazykem vyučovacím. 

Dlouhodobou otázkou je v České republice vzdělávání rómské menšiny a výuky jejího 

jazyka. Podobný problém řeší i Rakousko, které zatím systematicky nepodporuje výuku 

turečtiny jako vůbec nejvíce zastoupeného jazyka národnostní menšiny 
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2. VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ 

Druhý oddíl teoretické části se soustředí na vývoj a současnou podobu výuky cizích 

jazyků, v druhé pak na postavení cizího jazyka v primárním kurikulu. Uzavírá jej 

přehled jednotlivých modelů výuky cizích jazyků na prvním stupni a srovnává míru 

jejich uplatňování v obou sledovaných zemích. 

Úkolem této kapitoly je zahrnout veškeré oblasti, které by mohly potenciálně ovlivnit 

samotnou přípravu učitelů. Tedy zjistit, zdali jsou rozdíly ve vývoji, ve výstupech 

očekávaných v cizím jazyce na konci primární školy a v modelech jeho výuky 

uplatňovaných ve sledovaných zemích. 

2.1. Vvvoi a současná podoba vvukv cizích iazvků na prvním stupni 

Celoevropský boom učení světových jazyků a s ním i postupné zavádění cizího jazyka 

na primárních školách začal v 50. letech 20. století. V evropských zemích se postupně 

začala uznávat skutečnost, že má cizí jazyk zásadní význam pro všechny žáky a 

jednotlivé státy je postupně v rámci reforem vzdělávacích systémů probíhajících v 50. a 

60. letech začaly zahrnovat do svých vzdělávacích plánů. 

Vývoj však probíhal nerovnoměrně, na výuku určitých jazyků a na jazykovou výuku 

obecně měly značný dopad politické události (Výuka cizích jazyků na školách v Evropě, 

2003). Právě historické souvislosti způsobily rozdíly rovněž mezi sledovaných zeměmi 

- Rakouskem a Českou republikou. 

Rakousko 

Rakousko bylo jednou z prvních evropských zemí, která zavedla povinné vyučování 

cizímu jazyků na prvním stupni. Již od roku 1962 byly cizí jazyky vyučovány na 

primární škole v rámci pilotních projektů. V roce 1983 pak proběhla významná reforma, 

kdy Rakousko zavedlo vyučování cizího jazyka ve všech školách od třetího ročníku. 
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Časová dotace čítala jednu hodinu týdně. V první a druhé třídě mohl být cizí jazyk 

rovněž vyučován, avšak v maximálním rozsahu deseti hodin ročně (MALZACHER 

1996). Nabídka jazyků byla v témže roce rozšířena o jazyky sousedních států 

Rakouska.. 

Nová metodologie cizího jazyka představila tehdy moderní strategie, z nichž se vychází 

dodnes. Cílem výuky bylo především představit cizí jazyk jako atraktivní předmět a 

motivovat dítě к jeho pozdějšímu studiu. Pozornost byla obrácena především к rozvoji 

komunikativních kompetencí mluvení a poslechu. Psaní mělo být omezeno na 

minimum. Žáci se prostřednictvím krátkých dialogů učili, jak se zeptat na informaci, jak 

odpovědět a říci svůj názor, jak sdělit své přání a pocity. Konkrétními tématy byla 

rodina, kamarádi, každodenní život doma, nakupování, jídlo, oblékání, svátky, zvířata, 

počasí a čas. 

S ohledem na věk žáků byly vybírány metody, mezi nejvíce používané patřily písničky, 

říkadla a hry. V rámci výuky cizího jazyka měli být žáci rovněž vedeni к vzájemné 

kooperaci, kterou moderní vyučování cizího jazyka jako prostředku komunikace mezi 

lidmi, předpokládá. Výuka měla mít tedy především motivační charakter, měla žákům 

ukázat nezbytnost vzájemné komunikace, zprostředkovat jim první zážitky s lidmi 

jiných národů, jejich kulturou a jazyky (MALZACHER 1996). 

Od roku 1989 byly moderní cizí jazyky zaváděny v rámci pilotních projektů již od první 

třídy. Nejvýznamnější byl „The Lollipop Project", do něhož bylo v roce 1994 zapojeno 

již 43 vídeňských škol, v roce 2001 na tomto projektu participovala pak většina 

„Volkschulen" v rakouském hlavním mčstč (MAYER 1995). 

Od roku 2003/2004 se cizí jazyk vyučuje v celém Rakousku povinně od první třídy. 

Není však vyučován jako samostatná hodina, nýbrž je v rámci krátkých časových úseků 

integrován do ostatních předmětů primárního kurikula. V kurikulu je zařazen do tzv. 

povinných cvičení (viz 2. 2.), která musí být součástí výuky, žáci za ně ale nejsou 

hodnoceni. V první a druhé třídě má být vyučován v rozsahu 32 hodin ročně, ve třetí a 
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ve čtvrté je povinna 1 hodina týdně, ke které mohou být dále přidávány krátké aktivity 

v cizím jazyce v rámci jiných předmětů tak, jak tomu bylo v první a druhé třídě. Od 

třetího ročníku může škola nabídnout druhý cizí jazyk, který bude vyučován v rozsahu 1 

hodiny týdně a žák za něj opět nebude hodnocen (Výuka cizích jazyků na školách 

v Evropě, 2003). 

Co se týká výběru jazyků, je možné zvolit mezi angličtinou, francouzštinou, 

maďarštinou, slovinštinou, chorvatštinou, slovenštinou, češtinou a italštinou. Snaha o 

posílení diverzifikace jazyků proběhla ve školním roce 1993/94, kdy řada nových škol 

začala nabízet jazyky minoritních skupin žijících v Rakousku. Drtivá většina škol však 

vyučuje jako první cizí jazyk nejvíce poptávanou angličtinu. 

Česká republika 

Na vývoj učení cizích jazyků na našem území měly značný dopad politické události. 

Vzhledem k tomu, že se Československo stalo součástí sovětského bloku, od začátku 

padesátých let se na všech školách vyučovala ruština, vždycky jako první a mnohdy jako 

jediný jazyk. Její výuka byla povinná od třetího ročníku primární školy. 

К zavedení výuky ruštiny na této úrovni vzdělávání poznamenala určitá ukvapenost. V 

některých případech proběhlo bez náležité přípravy učitelů, bez vytvoření adekvátních 

učebnic či rozpracování vhodných vyučovacích metod (Výuka cizích jazyků na školách 

v Evropě, 2003). S podobným problémem se v devadesátých letech vyrovnávala Česká 

republika podobně jako další státy postkomunistického bloku znovu a to, když ruština 

ztratila prioritní postavení, respektive na určitou dobu vymizela z většiny škol, a 

uvolnila prostor výuce západních jazyků jako angličtina, němčina nebo francouzština. 

Ač byla ruština více než čtyřicet let hlavním jazykem, v tehdejším Československu byl i 

v období totality relativně vysoký zájem o západní jazyky. Tato poptávka byla částečně 

uspokojena zavedením bilingvních škol pro nadané žáky, které působí nepřetržitě od 60. 

let dvacátého století. Československý vzdělávací systém nabízel školy se 
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specializovanou výuku cizích jazyků na takové úrovni, že cizí jazyk mohl být jazykem 

vyučovacím. Jednalo se však především o školy na vyšší sekundární úrovni, tedy 

gymnázia a střední školy. V rámci povinné školní docházky se téměř výhradně učila jen 

ruština. 

Významným datem pro výuku cizích jazyků byl rok 1965, kdy došlo v bývalém ČSSR к 

rozdělení všeobecného sekundárního vzdělávání do dvou zaměření (přírodovědného a 

humanitního). Díky tomu bylo v omezeném počtu škol humanitního zaměření zavedeno 

studium cizích jazyků od raného věku. Toto opatření dalo žákům vůbec poprvé 

příležitost učit se ve škole jinému povinnému jazyku než ruštině (Výuka cizích jazyků na 

školách v Evropě, 2003 

Velkým zlomem byl pochopitelně rok 1989, kdy se Československo přeorientovalo na 

západní jazyky. Ruština v prvních letech ze škol téměř úplně vymizela, v dnešní době se 

opět vrací, je však pouze jedním z mnoha jazyků, nikoli prioritní. 

Organizace výuky cizích jazyků byla v devadesátých letech dosti různorodá, trend 

všeobecně směřoval к zavádění výuky cizího jazyka od útlého věku a to již od mateřské 

školy. Povinnou výuku cizího jazyka na prvním stupni, nejprve od čtvrté třídy, zavedlo 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v roce 1997/1998. 

Předtím však již existovala celá řada škol s rozšířenou výukou jazyka, které učili první 

jazyk, většinou angličtinu, povinně již od třetí třídy, druhý cizí jazyk, obvykle němčinu, 

přibíraly děti už v páté. Objevily se i nepovinné kurzy nabízené nezřídka od první třídy. 

Nadšení rodiče vyhledávali školy, které se profilovaly jako jazykové, kvalita výuky byla 

však z počátku velmi nízká. Chyběly nejen odpovídající materiály a metody, ale hlavně 

učitelé, kteří by znalostí nejvíce poptávané angličtiny disponovali. Na školách se začali 

také objevovat první angličtí rodilí mluvčí, ti však většinou postrádali jakékoli 

pedagogické vzdělání a jejich přínos byl proto minimální. 
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Na základě nového učebního plánu se nicméně začal klást důraz na moderní 

komunikativní přístup a výuka cizích jazyků dětí mladšího školního věku se zlepšila. 

Výrazný posun bylo možné sledovat hlavně v dostupnosti učebnic a pomůcek, ale také 

v metodách, které začaly být vybírány s ohledem na nízký věk žáků. 

Poslední významná reforma v organizaci výuky cizích jazyků proběhla ve školním roce 

2006/07, kdy byla ve shodě s Národním plánem výuky cizích jazyků zavedena povinná 

výuka cizího jazyka od 3. ročníku základní školy. Cizí jazyk, přednostně angličtina, se 

vyučuje s minimální dotací 3 hodiny týdně, a to ve třetím až pátém ročníku. Výuku 

cizího jazyka jako nepovinného předmětu může škola nabídnout již od 1. ročníku. 

Školy se mohou v rámci tvorby Školského vzdělávacího programu profilovat a navázat 

tak na tradici rozšířené výuky cizího jazyka. Nabízí pak první cizí jazyk od první třídy, 

druhý zařazují v 6. třídě jako povinný nebo v 7. třídě jako nepovinný. Ostatní školy 

musí žákovi nabídnout další cizí jazyk nejpozději v 8. třídě. Jako druhý cizí jazyk se 

vždy vyučuje jazyk anglický nebo německý, pokud se od 3. (případně 4.) ročníku 

vyučovalo jazyku jinému. Pokud je první cizí jazyk zařazen jazyk anglický nebo 

německý, škola by měla přednostně nabízet výuku francouzského, ruského nebo 

španělského jazyka (Organizace vzdělávací soustavy České republiky 2007/08). 

Srovnání 

Vývoj výuky cizích jazyků na prvním stupni začíná v Rakousku i v České republice 

v padesátých letech. Zatímco Rakousko se orientuje na moderní západní jazyky, 

především angličtinu a francouzštinu a navazuje tak na předválečné období, bývalé 

Československo na základě důsledků politických událostí začíná vyučovat ruštinu. 

Zatímco v rakouském vývoji lze od padesátých let sledovat systematičnost zavádění 

cizího jazyka postupně až na úroveň primární školy, Československo provází zvraty, 

které mají na výuku negativní dopad. Následkem rychlého přeorientování se na jiný cizí 

jazyk, které bývalé Československo prodělalo celkem dvakrát, bylo používání 
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nevhodných metod nevyhovujícím dětem mladšího školního věku a zejména fatální 

nedostatek učitelů, kteří by daný jazyk (v padesátých letech ruštinu a v devadesátých 

angličtinu) ovládali, natož aby byli pro jeho výuku kvalifikovaní. Česká republika se 

podobně jako další státy postkomunistického bloku s tímto handicapem vyrovnává 

dodnes. Přesto se v posledních letech přibližuje standardům Evropské unie. 

V rámci Národního plánu výuky cizích jazyků byla výuka cizího jazyka zařazena od 

počátku školního roku 2006/2007 od 3. třídy základní školy. Oproti tomu Rakousko učí 

první cizí jazyk již od 1. třídy základní školy a to od roku 2003/2004. 

Markantní rozdíl je v časových dotacích. Česká republika nevyučuje cizí jazyk 

v prvních dvou třídách, od třetí třídy však předepisuje tři hodiny týdně, což je 

v porovnání s Rakouskem třikrát více. Rakousko upřednostňuje pozvolný nástup: 

v prvních dvou třídách se žák s cizím jazykem seznamuje v rámci krátkých povinných 

cvičení, které by neměli přesáhnout 1 hodinu týdně, to znamená asi 10 až 15 minut 

denně. Od třetího ročníku však cizímu jazyku připadá pouze 1 hodina týdně. Doporučuje 

se sice dále integrovat cizí jazyk do ostatních předmětů, otázkou však je, kolik učitelů 

této možnosti využívá. 

V obou zemích je na prvním stupni prioritním jazykem angličtina. Za ním v Rakousku 

následuje francouzština a v menším zastoupení a v závislosti na umístění školy jazyky 

sousedních států. V České republice je dalšími jazyky, nabízenými již na primární škole, 

němčina a francouzština. 

2. 2. Postavení cizího jazyka v primárním kurikulu 

Cílem této kapitoly je nahlédnout do primárních kurikul sledovaných zemí a zjistit, jaké 

místo v nich zaujímá cizí jazyk. Zdali je jeho postavení stejné nebo jsou-li patrné jisté 

rozdíly, které mohou mít dopad na přípravu učitelů prvního stupně na jeho výuku. 
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Rakousko 

Kurikula v Rakousku se zaměřují na jednotlivé etapy vzdělávání a jsou sestavována na 

základě Aktu o organizaci vzdělávání. Požadavky na první stupeň jsou obsaženy v 

dokumentu Lehrplan der Volkschule, který má rámcový charakter. Udává požadavky 

zahrnující obecné vzdělávací cíle, didaktická doporučení a učivo, které má být 

v jednotlivých předmětech probráno. Výstupy jsou stanoveny za celé období 

„Volkschule", tedy 1 . - 4 . třída. Ve výjimečných případech je učivo či doporučená 

metodika dále dělena na „Grundstufe I." (1. a 2. třída) a „Grundstufe II." (3. a 4. třída). 

Cizí jazyky jsou v rakouském primárním kurikulu obsaženy v osmé části věnující se 

„Verbindliche Übung" (povinná cvičení), která zahrnují 2 kapitoly: živé cizí jazyky a 

dopravní výchovu. Výuka cizích jazyků je zde rozebrána ve třech částech. 

První oddíl je věnován obecným cílům, které by výuka cizích jazyků měla na primární 

škole mít. Je zdůrazněna především motivace к pozdější výuce jazyků a otevření se 

cizím národům a kulturám se zvláštním připomenutím Evropské unie. Dále je zmíněno, 

že by výuka cizího jazyka měla přispět к rozvoji sociálních kompetencí a měla by být 

realizována v nenásilném, přirozeném prostředí. 

Co se týká dovedností v cizím jazyce, pak vyzdvihuje především rozvoj 

komunikativních kompetencí poslechu a mluvení, čtení a psaní je doporučováno až na 

úrovni Grundstufe II., tedy ve 3. a 4. ročníku. Očekávané výstupy jsou stanoveny 

společně za celé období primární školy. Po ukončení čtvrtého ročníku by měl žák: 

• rozumět jednoduchému mluvenému projevu 

• pochopit obsah autentického poslechového materiálu se známou slovní 

zásobou 

• přijmout a předat jednoduchou informaci 

• sdělit odpovídající slovní zásobou své pocity, přání a názory (Lehrplan der 

Volksschule, 2005) 
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Další rozsáhlá kapitola je v kurikulu věnována učivu, které je rozděleno podle 

jednotlivých komunikativních kompetencí (poslech, mluvení, výslovnost, gramatika 

atd.) a je opět společná pro všechny čtyři ročníky. Jako konkrétní příklad lze uvést 

ukázku z výčtu učiva týkajícího se produktivní kompetence mluvení: „Žák je schopen 

pozdravit, představit sebe a svou rodinu a kamarády, umí poděkovat, nabídnout pomoc, 

omluvit se atd. (Lehrplan der Volksschule, 2005, s. 12). 

Jsou zde obsaženy rovněž tématické okruhy, které zahrnují rodinu, školu, volný čas, 

svátky, části těla, přírodu a svět fantazie. S výjimkou čtení a psaní v mateřském jazyce 

je doporučováno zprostředkovat tyto tématické celky v rámci jiných předmětů a uplatnit 

tak metodu CLIL - Content and Language Integrated Learning (viz 2. 3.). 

Co se týká gramatiky, neměla by být na této úrovni vyučována žádná pravidla, spíše by 

š i je měli žáci osvojit prostřednictvím frází. 

Rakouské primární kurikulum se věnuje speciálně organizaci vyučování a didaktickým 

zásadám výuky cizího jazyka na prvním stupni. Na úrovni „Grundstufe I." není 

v rozvrhu vymezen počet samostatných hodin cizího jazyka. Cizí jazyk má být však 

vyučován v rámci ostatních předmětů primárního kurikula tak, aby nebyl celkový počet 

vyučovacích hodin ovlivněn. Integrace cizího jazyka se doporučuje zejména do 

předmětů jako pracovní vyučování, hudební, výtvarná a tělesná výchova a matematika. 

Aktivita, v rámci jíž je komunikováno v cizím jazyce, by měla být dlouhá 10 až 15 

minut. Konkrétní období, kdy začne být cizí jazyk používán v rámci krátkých aktivit 

jako prostředek komunikace, si učitel volí sám s ohledem na specifika jeho třídy. Mělo 

by se tak stát nejpozději čtvrtý týden po začátku školní docházky. Distribuování aktivit 

v cizím jazyce je rovněž na rozhodnutí učitele, celkový čas těmito aktivitami stráveným 

však nemá přesáhnout 32 hodin ročně (Lehrplan der Volksschule, 2005). 
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Ve třetí a čtvrté třídě je pak cizí jazyk vymezen v rozsahu 1 hodina týdně, přičemž se 

předpokládá, že bude stejně jako v první a druhé třídě současně dále používán jako 

pracovní jazyk v ostatních předmětech kurikula a to v delších časových úsecích. 

Rakouské primární kurikulum zahrnuje rovněž konkrétní metody, které by měly být 

v rámci výuky cizího jazyka uplatněny. Je doporučováno, aby pravidla aktivity, která se 

bude odehrávat v cizím jazyce, byla vždy vysvětlena v mateřském jazyce. Jsou uvedeny 

též konkrétní pomůcky, které jsou vybírány tak, aby odpovídaly věku žáků. Dále je 

připomenuto, že při výuce cizího jazyka musí být maximálně dodržovány principy 

názornosti, za tímto účelem mají být využívány maňásci, loutky, plyšové hračky, 

plakáty, obrázkové knížky, videokazety apod. 

Další didaktickou zásadou je opakování, které by mělo být realizováno nenásilnou 

formou. Využít se dají hry, písničky, rytmická i taneční cvičení. 

Porozumění má být osvojováno poslechem příběhů a pohádek, písniček, říkanek, 

krátkých dialogů a skečů. Podobné metody jsou pak doporučovány i u rozvoje 

produktivní komunikativní kompetence mluvení. Žáci by si měli osvojit mluvení 

přirozenou cestou prostřednictvím minidialogů, básniček, říkanek, hraním rolí apod. 

Kapitola věnující se didaktickým zásadám zahrnuje také problematiku opravování chyb 

při výuce cizího jazyka, konkrétně mluvení. Je tu zdůrazněna role učitele jako 

pomocníka, který by měl opravovat pouze tam, kde je to bezpodmínečně nutné, tzn. 

bráni-li chyba efektivní komunikaci. Žáci by se měli cítit přirozeně a uvolněně. 
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Úrovně, které by měl žák dosáhnout v jednotlivých kompetencích cizího jazyka jsou 

stanovené podle Společného evropského referenčního rámce1. Po osmi letech povinné 

školní docházky má žák být v prvním cizím jazyce (pakliže se ho nepřetržitě učil 8 let) 

na úrovni A2 až B1 ve všech popsaných kompetencích, kterými jsou v případě 

Rakouska poslech, čtení, psaní a mluvení, které je dále děleno na produktivní a 

interaktivní. V případě druhého cizího jazyka by měl žák dosáhnout úrovně AI 

v mluvení interaktivním a A2 ve všech ostatních kompetencích (Language Educational 

Policy Profile: Country Report Austria 2007). 

1 Společný evropský referenční rámec definuje úrovně ovládání jazyka a popisuje jazykové znalosti a 
dovednosti v kulturním kontextu. Jedná se o úroveň A l , A2, B l , B2, Cl a C2. Česká a rakouska kurikula 
pracují s úrovněmi A1, A2, В1, B2: 
Úroveň 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 take 
odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit za předpokladu, že druhá osoba mluví pomalu 
a zřetelně a je připravena pomoci. 

Úroveň A2: Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se к oblastem, které se ho 
bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování, 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 (Rámcový vzdělávací program 
pro základní vzdělávání, 2005, s. 2). 
Úroveň B l : Žák má dostačující vyjadřovací prostředky a odpovídající slovní zásobu k tomu, aby se 
domluvil a vyjadřoval, i když s určitou mírou zaváhání. Disponuje dostatečnými opisnými jazykovými 
prostředky v rámci tematických okruhů, jako jsou rodina, koníčky a zájmy, práce, cestování a aktuální 
události. Žák komunikuje přiměřeně správně ve známých kontextech; všeobecně ovládá gramatiku dobře, 
ačkoliv vliv mateřského jazyka je postřehnutelný. Přiměřeně správně používá zásobu běžných 
gramatických prostředků a vzorců v rámci snadno předvídatelných situací. Při vyjádření složitější 
myšlenky nebo promluvy na neznámé téma se dopouští závažných chyb. Žák používá širokou škálu 
jazykových funkcí a v jejich rámci reaguje. Využívá nejběžnější vyjadřovací prostředky neutrálního 
funkčního stylu. 

Úroveň B2: Žák se jasně vyjadřuje, aniž by jazykově redukoval to, co chce sdělit. Má dostačující 
vyjadřovací prostředky k tomu, aby podal jasný popis, vyjádřil své názory, rozvíjel argumentaci bez 
většího hledání slova к tomuto účelu používá některé druhy podřadných souvětí. Má všeobecně vysokou 
úroveň slovní zásoby, ačkoliv v malé míře dochází к záměnám a nesprávnému výběru slov, které však 
nezpůsobují problémy v komunikaci. Dobře ovládá gramatiku a jen občas se dopouští malých nebo 
nesystematických chyb, mohou se objevit menší nedostatky ve větné stavbě, ale nejsou časté a mohou být 
zpětně opraveny. Žák se vyhne závažným chybám ve formulacích, vyjadřuje se sebevědomě, srozumitelně 
a zdvořile v rámci formálních a neformálních funkčních stylů, které odpovídají dané situaci a osobám, 
kterých se to týká. (Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání, 2005, s. 15). 
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Česká republika 

V České republice existují na státní úrovní dva základní druhy kurikulárních 

dokumentů, je to Národní program vzdělávání (Bílá kniha) a rámcové vzdělávací 

programy. Zatímco Národní program vzdělávání vymezuje počáteční vzdělávání jako 

celek, rámcové vzdělávací programy vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho 

jednotlivé etapy - předškolní, základní a střední vzdělávání. Na školní úrovni jsou pak 

vytvářeny školní vzdělávací programy, podle nichž je uskutečňováno vzdělání na 

jednotlivých školách (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2004). 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále jen RVP) je platný od září 

2005 a od září 2007 je závazný pro všechny školy. Hlavní změna spočívá ve vymezení 

očekávaných výstupů za jednotlivá období, která jsou delší než tomu bylo dříve. Díky 

RVP, který nahradil dobíhající programy Obecná škola, Národní škola a Základní škola, 

získaly školy a potažmo učitel větší svobodu a s ní i zodpovědnost za to, co, jak a 

v jakém pořadí žáky naučí, tedy jaké konkrétní materiály a metody vyberou, aby dosáhli 

požadovaných výstupů. 

Vzdělávací obsah vzdělávacích oborů je tvořen očekávanými výstupy a učivem. V rámci 

prvního stupně je vzdělávací obsah dále členěn na 1. období ( 1 . - 3 . ročník) a 2. období 

(4. - 5. ročník). Očekávané výstupy se vztahují vždy ke konci jednotlivých období, tedy 

po 3. a pak 5. ročníku. Učivo zahrnuje obě období, tedy 1. - 5. ročník. 

Co se týká výuky cizích jazyků, RVP se jim věnuje ve třech oblastech: v úvodu kapitoly 

Jazyk a jazyková komunikace, kde krátce zmiňuje důvody, proč cizí jazyk vyučovat, a 

krátce pojednává o úrovni, které by měl žák na základní škole dosáhnout, dále v kapitole 

o cizích jazycích vymezuje konkrétní výstupy požadované za určitá období a učivo. 

Mezi důvody, proč vůbec cizí jazyk vyučovat, je uvedeno, že cizí jazyky přispívají 

к chápání a objevování zkušeností za hranicemi oblasti zprostředkované v mateřském 

jazyce, umožňují tedy přístup к více informacím, dále jsou nutné pro komunikaci žáků 
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v rámci integrované Evropy a světa. Zároveň pomáhá snižovat jazykové bariéry a 

přispívá к mobilitě jednotlivců v jejich osobním, studijním i pracovním životě. 

Zdůrazňuje také aspekt vzájemného porozumění a tolerance mezi národy. 

Výstupy vztahující se к výuce cizích jazyků jsou rozděleny do dvou období, první 

období však zahrnuje v podstatě pouze 3. ročník, protože v prvním a druhém ročníku 

nejsou cizí jazyky v České republice povinné. 

Výstupy v cizím jazyce jsou rozděleny do třech skupin: receptivní, produktivní a 

interaktivní řečové dovednosti. Za první období jsou shrnuty do jedné kapitoly. Žák by 

měl být po ukončení třetí třídy schopen: 

• vyslovovat a číst foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby 

• rozumět jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje 

• rozlišovat grafickou a mluvenou podobu slova 

• pochopit obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace 

dvou osob s dostatkem času pro porozumění 

• používat abecední slovník učebnice (Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání, 2004) 

Ve druhém období, tedy po ukončení 5. třídy jsou již výstupy rozděleny do 3 oddílů 

podle receptivních, produktivních a interaktivních řečových dovedností. Z receptivních 

dovedností již je tu oproti prvnímu období navíc požadavek vyhledat v textu potřebnou 

informaci a používat dvojjazyčný slovník. V oddílu produktivních řečových dovedností 

je to dovednost napsat písemné sdělení, včetně vyplňování formulářů, dovednost 

reprodukovat obsah jednoduchého textu a konverzace a obměňovat text se zachováním 

smyslu. Z interaktivních řečových dovedností je na konci druhého období požadováno 

aktivně se zapojit do jednoduché konverzace, pozdravit a rozloučit ses dospělým i 

kamarádem a poskytnout požadovanou informaci. 
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Učivo je zde vymezeno v pěti okruzích: pravidla komunikace v běžných každodenních 

situacích, jednoduchá sdělení (adresa, blahopřání, omluva atd.), slovní zásoba a tvoření 

slov (synonyma, antonyma, význam slov v kontextu), základní gramatické struktury a 

typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov a tématické okruhy, mezi kterými 

je domov, rodina, škola, volný čas a zájmová činnost, oblékání, nákupy, příroda a 

počasí, tradice a zvyky, svátky a důležité zeměpisné údaje. 

Celkové pojetí cizího jazyka v českém primárním kurikulu vychází ze současných 

evropských trendů, kterými je především chápání cizího jazyka jako prostředku 

komunikace mezi lidmi, což dokládá definování očekávaných výstupů ve 

zvláštní oblasti interaktivních řečových dovedností. Zároveň klade důraz na čtení a práci 

s textem a se slovníky. 

RVP se zabývá především obsahem a očekávanými výstupy. Nevěnuje se didaktickým 

zásadám a nedoporučuje žádné konkrétní metody vhodné pro výuku jazyka. 

Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP vychází ze Společného 

evropského referenčního rámce pro jazyky. Po ukončení základního vzdělávání má být 

žák v prvním cizím jazyce na úrovni A2, v druhém, který se přidává na druhém stupni, 

má dosáhnout úrovně AI. 

Srovnání 

Rakouský Lehrplan der Volkschule a český Rámcový vzdělávací program (RVP) mají 

zásadní společný rys: oba tyto kurikulární dokumenty mají rámcový charakter a 

očekávané výstupy jsou díky tomu definovány na konci delších období. V Rakousku je 

to po celých čtyřech letech primární školy, v České republice jsou požadované výstupy 

rozděleny do dvou období: nejdříve po ukončení 3. a pak 5. třídy primární školy. Je 

proto obtížné porovnávat konkrétní výstupy ve výuce cizího jazyka, jelikož se ani 

v jednom případě nekryjí období, ve kterých jich má být dosaženo, je však možné 

srovnávat na úrovni obecných trendů z kurikul vycházejících. 
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Co se týká formálního zařazení cizího jazyka do kurikul, pak Rakousko ho řadí do 

kapitoly Povinná cvičení společně s dopravní výchovou, v českém kurikulu bychom cizí 

jazyk našli v části Jazyk a jazyková komunikace. 

V úvodu kapitoly Jazyk a jazyková komunikace v českém RVP je krátce pojednáno o 

důvodech, proč vyučovat cizí jazyk. Zmíněn je především širší přístup к informacím, 

budoucí studium a zaměstnání, porozumění jiným kulturám a mezinárodní spolupráce, a 

to již na úrovni základní školy. Je však potřeba poznamenat, že tyto obecné cíle jsou 

společné pro celou základní školu, zatímco v rakouském kurikulu, které je vydáváno 

samostatně pro první stupeň, se tyto cíle vztahují к primární škole. 

Zdůrazněny jsou tu tři cíle: probudit v žácích mladšího školního věku zájem o studium 

cizích jazyků, vybavit dítě základy pro komunikaci v cizím jazyce a probudit v něm 

zájem o jiné národy a jejich kultury. Je tedy zřejmé, že v rakouském primárním kurikulu 

je výuka cizího jazyka chápána především jako příprava na pozdější studium jazyků. 

Obě země zdůrazňují potřebu komunikace v integrované Evropě, což plyne rovněž 

z faktu, že Evropská unie systematicky podporuje výuku jazyků a obě země tak vychází 

při tvorbě kurikul z dokumentů společných pro celou Evropskou unii. 

V obou kurikulech je podobně jako v celé Evropě zřejmý komunikativní přístup jako 

základní didaktická zásada ve výuce cizích jazyků. Zatímco v rakouském je tento 

přístup několikrát explicitně vyjádřen, v českém programu je spíše implicitně obsažený 

v jednotlivých výstupech. 

Srovnatelné je rovněž učivo s tím rozdílem, že český program více zdůrazňuje 

produktivní řečovou dovednost čtení, reprodukci textu či konverzaci a práci se slovníky. 

Rakousko se na primární škole zaměřuje téměř výhradně na rozvoj kompetencí v 

poslechu a mluvení. Vyzdvižená je zejména návaznost na situace v reálném životě, kde 

by mohl žák cizí jazyk potřebovat. 
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Konkrétní témata doporučovaná pro výuku cizího jazyka (rodina, škola, volný čas atd.) 

se téměř kryjí. Za zmínku stojí rakouský tématický okruh Svět fantazie, český RVP 

zařazuje oproti rakouskému navíc naopak Důležité zeměpisné údaje. Částečně je to dáno 

rozdílem zmíněným v úvodu této kapitoly: učivo v rakouském primárním kurikulu se 

vztahuje к prvním čtyřem ročníkům, zatímco v českém к pěti, částečně však referuje o 

specifickém rakouském přístupu к dítěti a jeho světu a pojetí výuky cizího jazyka 

zejména jako hry. 

Velký rozdíl mezi kurikuly je však v didaktických zásadách. Zatímco český RVP je 

neobsahuje vůbec, v rakouském je mu věnována značná část. Pozornost je tu věnována 

hlavně první a druhé třídě, kde je cizí jazyk integrován do ostatních předmětů. Dále 

obsahuje řadu didaktických doporučení, která však nejsou závazná, a záleží pouze na 

učiteli, jestli se jimi bude řídit. Nabízí rovněž materiály, které jsou pro výuku jazyků na 

tomto stupni vhodné. V rámci této kapitoly je rovněž pojednáno o přístupu к chybám při 

rozvoji dovednosti mluvení. 

Podstatným faktem je, že obě sledované země předpokládají na konci primární školy 

stejnou úroveň osvojení cizího jazyka, podle Společného evropského referenčního 

rámce úroveň Al . V Rakousku můžeme sledovat větší směřování к praktickému využití 

jazyka, jeho výuka má na prvním stupni především propedeutický charakter a je tedy 

hlavně hrou s motivačním účinkem, který má být zhodnocen na druhém stupni. 

Rozdílné jsou výstupy po ukončení druhého stupně (v Rakousku po 8 letech, v České 

republice po 9 letech). V Rakousku by měl žák v prvním cizím jazyce dosáhnout úrovně 

A2 až Bl , v České republice A2. O celou jednu úroveň se liší druhý cizí jazyk, jež si má 

rakouský žák osvojit ve většině kompetencí na úrovni A2, zatímco v českém RVP je 

stanovena AI. 
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2. 3. Modely výuky cizích jazyků na prvním stupni 

V současné době se uplatňuje několik modelů, jakými lze žákům mladšího školního 

věku zprostředkovat výuku cizího jazyka. Je to jednak angličtina jako samostatný 

předmět, dále angličtina napříč předměty primárního kurikula a bilingvní vzdělávání. 

Základní charakteristiky jednotlivých modelů a přístup k nim ve sledovaných zemích 

budou předmětem následující kapitoly. 

Angličtina jako samostatný předmět vychází z tradičního pojetí, které dělí vyučování na 

jednotlivé hodiny, v nichž se žáci učí jednomu předmětu. Tento model je stále nejčastěji 

využívaným, ačkoli je patrná tendence více upozorňovat na integrativní přístup, který se 

v rámci tématických projektů snaží zahrnout více předmětů najednou. 

Pokud je angličtina vyučována jako samostatný předmět, pak obyčejně nepřesahuje 

rámec hodiny. Je rozvíjena poněkud izolovaně. Hlavním cílem hodiny je pochopitelně 

osvojení si cizího jazyka ve všech požadovaných kompetencích. Gramatické struktury 

jsou ale často popisovány mateřským jazykem. Komunikace, jako hlavní cíl současného 

jazykového vyučování, tak ustupuje nezřídka do pozadí. 

Obsahově a jazykově integrované učení (CLIL) 

Angličtina napříč kurikulem, angličtina v ostatních předmětech nebo obsahově a 

jazykově integrované učení jsou pojmy, které označují to samé a jsou poměrně novým 

trendem v jazykovém vzdělávání. Označení „obsahově a jazykově integrované učení" 

vychází z anglického názvu „Content and Language Integrated Learning" (CLIL) a 

v posledních letech se mu věnovala řada zahraničních studií. 

Hlavní podstatou CLILu je, že se žáci učí předmět v jiném jazyce než jejich mateřském. 

CLIL propaguje cizí jazyk jako médium, které slouží obsahu. Díky tomu se žáci 
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soustředí především na učivo, nikoli na jazyk, kterým je sdělováno, a umožňuje tak 

žákům používat ho přirozeně (MARSH, GISELA 1999). 

Obsah daného předmětu je rozvíjen v cizím jazyce a naopak, cizí jazyk se procvičuje a 

zdokonaluje pomocí obsahu příslušného předmětu. Výuka má dva cíle: jeden se vztahuje 
• / 

к příslušnému tématu či předmětu, druhý se váže к cizímu jazyku (SLEZÁKOVÁ 

2008). 

Progresivním aspektem CLILu je fakt, že se nezaměřuje pouze na druhý stupeň a střední 

školy, ale právě nově i na první stupeň základní školy. 

Metodu CLILu je nutné vymezit oproti bilingvní výuce, se kterou může snadno 

splynout, přestože neznamená to samé. Zatímco bilingvní výuka se soustředí pouze na 

učivo-obsah, který je hlavním cílem hodiny, a předpokládá tedy jistou jazykovou úroveň 

žáka, v CLILu se žák učí učivu předmětu a jazyku zároveň, nepředpokládá se tedy určitá 

jazyková úroveň, tak jako je tomu v bilingvní výuce. Právě díky tomuto rozdílu je CLIL 

definován spíše jako strategie bilingvního vyučování, ne bilingvní vyučování jako 

takové (Cizí jazyky napříč předměty 1. stupně ZŠ, 2007). 

Tento přístup umožňuje již učiteli první třídy, aby integroval cizí jazyk do ostatních 

předmětů jako je matematika, prvouka, výtvarná, hudební či tělesná výchova. Má tak 

jedinečnou příležitost rozvíjet znalosti a dovednosti daného předmětu a zároveň 

kompetence v cizím jazyce. 

Bilingvní vvuka 

Bilingvní vyučování je fenoménem již řadu let a nemá zdaleka jednotnou podobu. 
* 

Úkolem této kapitoly nebude podrobně se věnovat jeho jednotlivým druhům, ale pouze 

ho vymezit oproti ostatním modelům vyučování cizího jazyka, které se dnes na školách 

uplatňují. 
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Podle Průchy, Walterové, Mareše (2003) je bilingvní vyučování definováno jako přístup 

ve vzdělávání, který integruje cizí jazyky do ostatních předmětů. Doba a situace, ve 

které je cizí jazyk použit, se může lišit. Podmínkou však je, aby byl cizí jazyk 

prostředkem komunikace, nikoli hlavním cílem hodiny. 

Baker (2000) vymezuje dva základní druhy: slabý (Weak bilingual education) a silný 

(Strong bilingual education). Termín „slabé bilingvní vzdělávání" je definováno jako 

vzdělávání, ve kterém se žák učí prostřednictvím cizího jazyka a svůj mateřský jazyk 

používá jen výjimečně. „Silné bilingvní vzdělávání" označuje případ, kdy jsou ve škole 

používány oba jazyky rovnoměrně a propaguje tak bilingvismus u všech dětí. 

Metodologie se pak dále liší podle toho, zdali se různé jazyky střídají podle předmětů, 

podle vyučujících, na základě časového rozložení či zdali jsou oba integrovány do jedné 

hodiny. 

Této práce se bude týkat především silné bilingvní vzdělávání, které uplatňuje 

v současnosti řada škol v České republice i v Rakousku. Podle složení žáků lze bilingvní 

školy, případně třídy, rozdělit do dvou základních skupin. První skupina má specifickou 

cílovou skupinu žáků, kteří pochází často zbilingvních rodin a disponují tedy již při 

nástupu do školy dvěma jazyky. Druhá skupina se zaměřuje na děti s jedním mateřským 

jazykem, u kterých je cílem co nejrychleji a nejkvalitněji rozvinout kompetence v cizím 

jazyce. Tyto školy obvykle zaměstnávají rodilé mluvčí a během výuky jsou oba jazyky 

používány rovnoměrně. 

Modely uplatňované v Rakousku a České republice 

Ač v obou zemích převládá angličtina jako samostatná hodina, objevují se v posledních 

letech projekty, které nasvědčují obratu k integrativnímu pojetí výuky, kdy jsou v rámci 

jedné hodiny propojeny oblasti z více předmětů. V případě jazyka se způsob této výuky 

přímo nabízí. Jazyk, který primárné slouží jako prostředek komunikace, se dá 

kombinovat s jakýmikoli předměty a oblastmi vyučování. 
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Bilingvní výuka i metoda CLIL byly nejprve uplatňovány na druhých stupních a 

gymnáziích, v posledních letech se však tyto strategie přenáší i na první stupeň. Patrné 

je to v Rakousku, kde byl CLIL zavedený jako povinná metoda výuky cizího jazyka 

v prvních dvou třídách primární školy. Rozsáhlé testování této metody dokázalo, že z ní 

profitují i žáci mladšího školního věku. 

Díky tomu již vznikla řada materiálů postavených na principech této strategie, 

za všechny jmenujme učebnicovou řadu Super Mouse pro primární školy, jež pro každý 

měsíc nabízí jednu aktivitu z každého předmětu primárního kurikula a pokrývá 1. až 4. 

ročník. 

Rovněž v České republice můžeme sledovat první kroky metody CLIL na primární 

škole. Na základě požadavku Evropské unie podporovat a šířit metodu CLIL zaneseného 

v dokumentu Podpora jazykového vzdělávání a lingvistické rozmanitosti: Akční plán 

2006 - 2007, požádalo MŠMT Výzkumný ústav pedagogický v Praze, aby vytvořil 

metodický materiál pro uplatnění výuky cizích jazyků napříč předměty prvního stupně. 

V roce 2007 byly díky tomu vydány dvě knihy: Cizí jazyky napříč předměty prvního 

stupně a Jazyková propedeutika pro učitele 1. stupně. První kniha nabízí databázi 

aktivit, které integrují angličtinu do ostatních předmětů, a řadí je podle jejich délky od 

desetiminutové přes hodinové a dvouhodinové až po celodenní projekty. Jazyková 

propedeutika shromažďuje aktivity, jež propagují cizí jazyky obecně, můžeme tu tedy 

nalézt činnosti zahrnující norštinu, italštinu, chorvatštinu nebo arabštinu. Úkolem této 

příručky je inspirovat učitele, jak by měl žáky připravovat na pozdější výuku cizím 

jazykům a potažmo život v multilingvní společnosti. 

Obě knihy jsou v každém případě prvním dostupným materiálem tohoto druhu a nabízejí 

tak učitelům prvního stupně nový pohled na výuku cizích jazyků. Učitel z nich může 

čerpat hotové přípravy, slouží však i jako inspirace к vytváření vlastních aktivit. 
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Na základě těchto publikací se dají očekávat první pokusy jejího uplatňování českými 

učiteli primární školy. Širšímu užití této metody však zatím brání nedostatek učitelů 

primární školy, kteří by disponovali znalostí cizího jazyka, jež je obvykle vyučován 

jiným učitelem. 

Přesto se však pomalu objevují školy, jež CLIL zařazují, v Praze jsou nejvýznamnější 

Základní škola Angel, Základní škola Jarov a Základní škola Nový PORG. Vzhledem 

к velkému zájmu však může být přijatý jen malý zlomek dětí. V některých případech 

musí žáci za nadstandardní výuku platit. Nej důležitějším faktem však zůstává, že jsou 

žáci uvedených škol čeští mluvčí a celá tato strategie má proto potenciál být zavedena 

v rámci hlavního proudu, jak se tomu stalo v Rakousku, nikoli pouze okrajově. 

Jinak je tomu v případě bilingvního vyučování a bilingvních škol, které v Česke 

republice i v Rakousku vychází ze zásady, že je určité procento žáků ve třídě cizinců a 

školy zaměstnávají rodilé mluvčí. V České republice mají poměrně dlouhou tradici 

započatou již v období totality. V devadesátých letech se jejich počet přirozeně zvětšil a 

zájem se přesunul i na úroveň primárních škol. V roce 2003 již v Praze existovaly 4 

bilingvní školy, jež zahrnovaly i první stupeň, jejich počet každý rok stoupá, v příštím 

roce 2009/10 se otevírá například nová Česko-britská základní škola. Tyto školy jsou 

obvykle soukromé. 

Jiná situace je ve Vídni, kde existuje od roku 1992 síť VBS (Vienna Bilingual 

Schooling), do kterých patří také sedm primárních škol. Jedná se o státní školy, které 

získají statut bilingvní školy, pokud je alespoň padesát procent dětí anglických rodilých 

mluvčí. Učitelé těchto škol jsou obvykle rovněž z poloviny angličtí rodilí mluvčí, ve 

všech případech primárních škol se jedná o anglicko-německou výuku. 

Podobným projektem je i 15 škol GEPS (Global Education Primary School), které se 

však od VBS liší dvěma zásadními rozdíly. Tyto školy jsou primárně pro rakouské děti, 

není tedy požadavkem, aby určité procento tvořili cizinci. Druhým velmi pozitivním 

36 



rysem je úsilí o jazykovou rozmanitost, díky které jsou nabízeny jazyky jako čeština, 

slovenština, albánština, chorvatština, turečtina apod. 

Tyto větší sítě škol doplňuje ještě řada jednotlivých primárních bilingvních škol jako 

například Rakousko-egyptská primární škola nebo Komenského rakousko - česká 

bilingvní škola. Podobných projektů existuje i v České republice poměrně hodně, týkají 

se však na rozdíl od Rakouska v drtivé většině druhých stupňů a gymnázií. 

V následující části budeme v rámci přípravy učitelů na výuku cizích jazyků sledovat, jak 

se plošné zavedení metody CLIL odrazilo v rakouském systému vzdělávání učitelů, 

případně zdali se tento trend objevuje v nějaké podobě také již v České republice. 

Přípravě učitelů na bilingvní výuku se nebudeme systematicky věnovat, neboť je 

postavena na specifické skupině učitelů - rodilých mluvčích cizích jazyků, jež do této 

práce nezasahuje. Tato kategorie učitelů nebude rovněž předmětem zkoumání 

v empirické části. 
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3. PŘÍPRAVA UČITELŮ PRIMÁRNÍ ŠKOLY NA VÝUKU CIZÍHO JAZYKA 

Jak bylo ukázáno v předchozím oddílu, v současné době dochází к řadě významných 

změn v oblasti výuky cizích jazyků na prvním stupni, které vychází zejména z trendu 

snižovat věk, ve kterém je jazyk zařazen jako povinný součást vyučování. V České 

republice se v roce 2006/2007 tato hranice posunula ze 4. do 3. třídy primární školy, 

v Rakousku se učí cizí jazyk již od roku 2003/2004 od 1. třídy. Ve snaze přizpůsobit 

výuku dětem mladšího školního věku Rakousko navíc zavedlo na všech primárních 

školách výuku cizího jazyka v rámci ostatních předmětů (metodou CLIL), a to v první a 

druhé třídě povinně, ve třetí a ve čtvrté pak jako alternativu к povinným hodinám. 

Snižování věku, od kterého je cizí jazyk vyučován, má tedy přímý vliv jednak na 

vyvíjení nových metod, jednak na systém vzdělávání učitelů. Cílem následujícího oddílu 

bude zjistit, jak se v současné době realizuje příprava učitelů primární školy na výuku 

jazyka, z jakých historickým souvislostí vychází, a zdali se již, a případně jak, promítly 

zmíněné změny do systému sledovaných zemích. 

První kapitola se podrobně zabývá současnými požadavky na kompetence učitele cizího 

jazyka, jež jsou hlavním východiskem pro tvorbu studijních plánů budoucích učitelů. 

Další dvě kapitoly této části jsou věnovány proměnám primárního vzdělávání a jeho 

současné podobě. Čtvrtá pak představí modely přípravy budoucích učitelů primární 

školy na výuku cizího jazyka uplatňované ve sledovaných zemích. Další kapitola 

sleduje, jakým způsobem se kompetence učitele cizího jazyka promítají do studijních 

plánů institucí vzdělávajících učitele v Praze a ve Vídni - Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze a Pädagogische Hochschule Wien. 

Tento oddíl doplní kapitola o nejrozšířenějších evropských programech, které 

v současnosti zprostředkovávají studijní pobyty pro pregraduální studenty i učitele 

v praxi, jež se ukazují jako velmi přínosné. Bude proto zkoumána jejich nabídka, cíle a 

konkrétní aktivity, které jsou vhodné pro učitele, případně přímo učitele cizích jazyků. 
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Na závěr jsou představeny aktuální možnosti dalšího vzdělávání učitelů cizích jazyků, 

opět se zaměřením na hlavní města sledovaných zemí. 

Cílem tohoto oddílu je důkladně prozkoumat možnosti přípravy učitelů primární školy 

na výuku cizích jazyků se zaměřením na hlavní města sledovaných zemí. 

3.1. Kompetence učitele cizího jazyka 

Průcha, Walterová, Mareš (2003) definují pojem kompetence učitele jako soubor 

profesních dovedností a dispozic, kterými má být vybaven učitel, aby mohl efektivně 

vykonávat své povolání. Současně uvádí, že se pedagogické fakulty snaží o vymezení 

těchto kompetencí a jejich sblížení s obsahem budoucího učitele. Obvykle se zaměřují 

na dva hlavní soubory: kompetence osobnostní (tvořivost, týmová spolupráce, sociální 

vnímavost, reflexivita) a profesní (znalost předmětu, dovednosti komunikativní, řídící a 

diagnostické). 

Každý učitel by měl tedy během svého studia nabýt určitých kompetencí, které jsou pro 

jeho profesi důležité. Pro tuto diplomovou práci je jejich vymezení podstatné ze dvou 

důvodů. Prvním je možnost srovnání studijních plánů pro učitelství prvního stupně 

v České republice a v Rakousku, tedy který systém se soustředí na ty které kompetence 

v rámci přípravného, případně dalšího vzdělávání. Druhým důvodem je přímá návaznost 

na tuto kapitolu v praktické části, úkolem jíž je také zjistit, jak se učitelé cítí 

v konkrétních dovednostech připraveni bezprostředně po svém studiu, tedy do jaké míry 

jsou instituce vzdělávající budoucí učitele schopné připravit je v požadovaných 

oblastech. Ačkoli bude tato kapitola zaměřena na učitele cizího jazyka, některé 

dovednosti zde uvedené se pochopitelně kryjí s obecnými požadavky na učitelskou 

profesi jako takovou. 

V devadesátých letech se zájem o vyučování jazyků přenesl postupně až na úroveň 

primárních škol a to nejen v Evropě, ale i v Americe, kde probíhala celá řada projektů a 

workshopů zaměřených na učitele cizích jazyků na nižších stupních základních škol. 
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V rámci programu FLES (Foreign language in elementary schools) byl sestaven 

společně školiteli i učiteli seznam konkrétních kompetencí, kterými by měl učitel cizího 

jazyka disponovat. Lipton (1996) uvádí 24 kompetencí, pro účel této práce postačí ty, 

které se mohou týkat českého či rakouského učitele. Lipton kompetence uvádí 

v následujícím pořadí: 

> znalost cizího jazyka na pokročilé úrovni ve všech jazykových kompetencích 

> znalost reálií zemí, kde se daným cizím jazykem mluví, včetně aktuálního dění 

> znalost kurikula primární školy, případně dalších dokumentů 

> znalost zvláštností osvojování si cizího jazyka u dětí mladšího školního věku 

> znalost strategií a metod vhodných pro učení cizího jazyka dětí na dané věkové 

úrovni, založených na výzkumech a poznatcích z aplikované lingvistiky 

> povědomí o vývojových stádiích dítěte (Např.: Které etapy jsou vhodné pro 

počátek výuky cizího jazyka.) 

s* znalost strategií řízení třídy 

> povědomí o stylech učení jednotlivých dětí 

> znalost technik uplatnitelných v hodinách cizího jazyka (skupinová práce, práce 

ve dvojicích atd.) 

> znalost aktuálních metod (TPR - Total physical response, CLIL - Content and 

Language Integrated Learning atd.) 

> dovednost vytvářet vlastní materiály pro výuku cizího jazyka 

> dovednost sestavit efektivní hodinu a posléze ji reflektovat 

> dovednost vybrat vhodné metody pro žáky s různými styly učení 

> mít povědomí o literatuře pro děti v daném cizím jazyce a vhodně ji zařadit do 

výuky 

> dovednost zaujmout a zapojit všechny žáky 

> dovednost objektivně ohodnotit pokrok žáka, a to více způsoby včetně portfolia 

Na seznamu znalostí a dovedností učitele, jak je uvádí Lipton, je cenné především to, že 

vznikal ve spolupráci s učiteli a že je díky tomu velmi konkrétní. V dalších odborných 
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publikacích je obvykle patrná snaha dovednosti dále klasifikovat, řadit je do 

jednotlivých kategorií a případně je hierarchizovat. 

Shulman (1987) vymezuje několik souborů znalostí a dovedností, jež jsou pro učitele 

cizího jazyka klíčové. První se týká znalostí vyučovaného předmětu (Subject matter or 

content knowledge). Vzhledem k tomu, že je zde předmětem cizí jazyk, zahrnuje tento 

soubor specifické kompetence, které nejsou obsažené v jiných předmětech a 

vyučovacích oblastech. Zásadní a podmiňující součástí jsou kompetence z hlediska 

znalosti cizího jazyka. 

Těmito kompetencemi se podrobně zabývá celá řada autorů (Hammerly 1985, Ries 

1987, Stern 1994), z českých pak především Choděra (2006). Hammerly (1985) 

vymezuje cizojazyčné kompetence na lingvistickou, komunikativní a kulturní. 

Lingvistickou dále dělí na produktivní kompetenci mluvení a psaní a receptivní poslech 

s porozuměním a čtení s porozuměním. Komunikativní kompetence odkazují 

к pragmatické stránce - tedy schopnost cizí jazyk vhodně použít, kulturní kompetence 

zahrnují povědomí o kultuře národů, které daným cizím jazykem mluví. Choděra (2006) 

upozorňuje rovněž na nutnou znalost systému jazyka po gramatické a fonetické stránce. 

Vše má být ideálně na pokročilé a vyšší úrovni. Tento soubor dovedností se, na rozdíl 

od následujících, do velké míry kryje s kompetencemi, které si mají později v menší 

míře osvojit samotní žáci. 

Další kategorií je znalost didaktiky (Methodological knowledge). V našem případě tato 

kapitola zahrnuje didaktiku cizího jazyka. Podle Robertse (1998) sem patří znalost 

mechanismů osvojování si cizího jazyka v dané věkové skupině, dovednost rozpoznat 

problematickou látku, řadit ji podle obtížnosti, mít širokou zásobu cvičení a praktických 

úkolů i dovednost další úkoly samostatně vytvářet. Randall (2001) dodává, že tento 

soubor znalostí odkazuje na pomezí mezi praktické aspekty vyučování cizího jazyka a 

teoretickou oblast, kterou se zabývá aplikovaná lingvistika. Na rozdíl od obsahu 

vyučovaného předmětu, jež by měl být hlavně součástí studia budoucího učitele 
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v přípravné fázi, jsou tyto kompetence dále v širokém měřítku rozvíjeny v rámci dalšího 

vzdělávání, tedy paralelně s probíhající učitelskou praxí. 

Obecně pedagogické znalosti (General pedagogic knowledge) zahrnují kompetence, 

které se kryjí s dovednostmi pro ostatními předměty a jsou v rámci nich nebo 

v samostatných kurzech rozvíjeny. Jedná se o management ve třídě, hodnocení, 

diagnostiku apod. 

Znalost vzdělávacích programů (Curriculum knowledge) odkazuje к učitelově přehledu 

o inovacích ve vzdělávacích programech a potažmo o materiálech jako jsou učebnice a 

pomůcky. Johnson (1996) připomíná, že tato je oblast závislá na systémových změnách 

a musí být neustále aktualizována. Proto je obvykle součástí spíše dalšího vzdělávání 

než přípravného studia a je plošně rozvíjena právě nejvíce v období kurikulárních změn, 

jako je například zavedení výuky anglického jazyka od nižšího stupně, rozšíření výuky 

cizího jazyka, snížení počtu žáků v jazykových třídách, uplatnění nového modelu apod. 

Jedná se většinou o změny, které zasáhnou všechny učitele, a je proto třeba poskytnout 

školící kurzy, které by učitelům umožnily obnovit si své dosavadní znalosti. 

Kategorie kontextuálních znalostí (Contextual knowledge) je opět spíše obecně-

pedagogická než čistě jazyková. Odkazuje především к povinnosti učitele seznámit se 

s individuálními potřebami dítěte a chápat ho jednak jako jedince a jednak jako součást 

celku třídy, znát charakteristiku žáka, třídy i školy. 

Odborníci zabývající se kompetencemi učitelů cizích jazyků se shodují v pěti výše 

uvedených souborech. Další kategorie se liší podle jednotlivých publikací. 

Roberts (1998) dále zmiňuje tzv. procesuálni dovednosti (Process knowledge), pod 

kterými rozumí všeobecné osobnostní předpoklady umožňující studentovi stát se 

učitelem. Tato kategorie se vyčleňuje od ostatních především tím, že je zřídkakdy 

předmětem výuky v rámci přípravného učitelského vzdělávání, jelikož si instituce 

během přijímacího řízení obvykle vyberou právě ty jedince, kteří těmito schopnostmi již 

disponují. Tak je tomu například v České republice. Jak bylo uvedeno v předchozích 

42 



kapitolách, v Rakousku pedagogické vysoké školy a většina univerzit zapisuje studenty 

bez přijímacích zkoušek, jedinou podmínkou je absolvování maturitní zkoušky. Zdali 

student má tyto předpoklady nebo ne se tak obvykle ukáže až během prvního roku 

studia. 

James (2001) dále pokládá za podstatnou dovednost rozhodovat (Decision-making 

skill), kterou v rámci jeho pěti kategorií uvádí na třetím místě, za znalostmi 

vyučovaného předmětu a didaktiky. Zdůrazňuje učitelovu neustálou potřebu vybírat 

mezi jednotlivými možnostmi. Rozhodování dělí dále podle Richardse a Lockharta na 

rozhodování v oblasti plánování (př.: Co chci, aby se žáci v této hodině naučili?), 

v oblasti interakce, tj. v komunikaci s žáky (Jsou moje instrukce srozumitelné?) a 

v oblasti hodnocení, respektive zpětné reflexe (Byla tato hodina úspěšná?). 

Shulman (1987), Lipton (1996), Roberts (1998) ani Randall (2001) ve svých základních 

kategoriích tento aspekt explicitně nezmiňují, v obecných c h a r a k t e r i s t i k á c h jednotlivých 

dovednostních oblastí však kompetence rozhodovat obsažené jsou, a to částečně 

v obecně-pedagogických a částečně v procesuálních dovednostech. Důvod, proč je tato 

kompetence rozptýlena a u většiny autorů není definována jako samostatná, spočívá 

v tom, že se jedná z části o vrozenou schopnost a z části o nabytou dovednost. James ji 
uvádí právě proto, že je přesvědčen, že je možné a nutné ji v rámci přípravy učitele 
rozvíjet. 

Znalost vzdělávacího kontextu (Knowledge of educational contexts) zahrnuje povědomí 

o sociokulturním kontextu dané země, politiku vzdělávání na státní i lokální úrovni a 

důkladnou znalost vzdělávacího systému. Bod vztahující se к této kategorii zmiňuje i 

Lipton (1996), který pracoval s francouzskými rodilými mluvčími v anglickém prostředí 

- za důležité považuje pokročilou znalost jazyka země, kde svůj mateřský jazyk učitel 

vyučuje, proto aby mohl komunikovat s rodiči, kolegy i dalšími odborníky. 

Tato oblast se může zdát vzdálená našemu prostředí, s výukou cizích jazyků je vsak 

bezprostředně spojena a stává se stále více aktuální. Týká se zejména rodilých mluvčí, 

kteří učí svůj mateřský jazyk v cizí zemi, ale souvisí i se stále více oblíbenějšími 
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asistentskými pobyty v zahraničí, kdy student absolvuje pracovní stáž v zahraničí (např.: 

Český student vyučuje po dobu jednoho roku angličtinu ve Francii.). Za takových 

okolností se pak daná kompetence týká i českých, popřípadě rakouských studentů. 

Kompetence učitele cizího jazyka jsou tedy rozsáhlým souborem znalostí a dovedností 

zasahujících do mnoha disciplín. Pro empirickou část této práce budou podstatné 

především ty, které jsou specifické pro cizí jazyk a na které se vzdělání učitelů cizích 

jazyků primárně soustředí. Zkoumána bude: 

1.znalost cizího jazyka - mluvení, poslech s porozuměním, psaní a čtení 

s porozuměním, znalost jazykového systému (gramatika a fonetika), znalost kultury 

zemí, kde se daným cizím jazykem mluví 

2.znalost didaktiky cizího jazyka po teoretické stránce (zvláštnosti osvojování cizího 

jazyka u dětí mladšího školního věku, povědomí vývojových stádiích dítěte, o stylech 

učení žáků, formách hodnocení) 

3.znalost didaktiky cizího jazyka z praktického hlediska (znalost konkrétních metod 

a materiálů vhodných pro výuku cizího jazyka, dovednost vytvářet vlastní materiály a 

aktivity) 

4.dovednost využít nabyté poznatky v praktické výuce (dovednost sestavit efektivní 

hodinu cizího jazyka a posléze ji reflektovat) 

3. 2. Proměny vzdělávání učitelů primární školy 

Organizované vzdělávání učitelů Rakouska i České republiky sahá do období 

tereziánských reforem, kdy byly zřízeny nejprve tzv. preparandy, v roce 1869 pak 

učitelské ústavy. Tyto ústavy nebyly sice plnohodnotnými středními školami, které by 

umožňovaly přístup к vysokoškolskému vzdělání, byly však prvním krokem ke zlepšení 

kvality přípravy učitelů na jejich povolání. 

Východiskem byla tehdy představa, že činnosti učitelů jsou převážně praktické a že se 

jim lze naučit pouhým napodobováním a výcvikem, byla proto přeceněna pedagogicko-
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metodická složka na úkor všeobecného, zejména filozofického vzdělání (SPILKOVÁ 

2004). Tento názor můžeme sledovat napříč vzděláváním učitelů v celé Evropě, včetně 

sledovaných zemí Rakouska a České republiky. 

Rakousko 

Podobně jako systém povinného vzdělávání ani systém přípravy učitelů nezaznamenal 

výrazné změny od vzniku republiky až do šedesátých let, kdy se Rakousko poprvé 

důrazněji zbavilo zastaralých přístupů z dob habsburské monarchie a pokusilo se systém 

reformovat. 

Významným krokem bylo založení pedagogických akademií („Pädagogische 

Akademie") v roce 1967/1968, které formálně spadaly do neuniverzitního terciárního 

vzdělávání (podobně jako vysoké odborné školy - VOŠ) a ve dvouletém programu 

připravovaly budoucí učitele primární školy, některých sekundárních škol a zvláštních 

škol. Existovalo 9 státních pedagogických a 5 katolických akademií spravovaných 

církví. 

Na těchto institucích působily 3 typy vyučujících: profesoři s minimálně magisterským 

titulem působící v praxi alespoň 6 let a věnující se dlouhodobě výzkumné činnosti 

v dané oblasti, lektoři zaměřující se na didaktiku, jež absolvovali magisterské studium 

(titul Mgr.) nebo později pedagogickou akademii (titul Dipl. Päd.). Třetí skupina 

vyučujících byly učitelé z „Übungschulen" (obdoba fakultních škol). Pro všechny platila 

podobná kritéria, tedy šestiletá pedagogická praxe a výzkumná činnost. 

Dvouletá podoba vzdělání učitele primární školy omezovala záběr předmětů na odborné 

předměty a předmětové didaktiky. I v důsledku formálního zařazení školy byly 

opomíjeny všeobecné znalosti, pedagogicko-psychologické předměty i výzkumná 

činnost. Tento model stále obsahoval mnoho z rysů přípravy učitelů započatém v 19. 

století, který interpretoval učitelství jako řemeslnické povolání, jež je možné se naučit 

především napodobováním zkušenějších kolegů. 
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V sedmdesátých až devadesátých letech byl v Rakousku poprvé zaznamenán větší zájem 

o změnu systému přípravy učitelů. V roce 1971 bylo vzdělávání učitelů sekundárních 

škol přeneseno na univerzity. Studium učitelství 1. stupně zůstalo nicméně na 

pedagogických akademiích a stále trvalo pouhé dva roky. Na tři roky bylo prodlouženo 

až v polovině devadesátých let. Studium učitele primární školy trvalo tedy 6 semestrů a 

absolvent získal titul Diplompädagoge (Dipl. Päd.). 

Délka studia budoucího učitele primární školy a jeho postavení v rámci vzdělávacího 

systému pokulhávaly za jinými evropskými státy a odborníky bylo hojně kritizované. 

Buchberger, Seel (1999) zdůrazňovali, že krátká doba studia brání integrovat 

výzkumnou činnost a odborné pedagogicko-psychologické předměty a celkové pojetí 

tak stále odkazuje к předrepublikovým pedagogickým ústavům. 

V rámci naléhavé potřeby vyrovnat se s problémem nedostatku času se prosazovalo 

několik řešení. Prvním návrhem bylo omezení praktické výuky během studia a 

znovuzavedení roční kvalifikační fáze, druhým prodloužení studia o rok a třetím, 

nejprogresivnějším - umožnění absolventům tříletého programu pedagogické akademie 

navázat dvouletým magisterským studiem na univerzitě. Tomuto kroku by však ale 

přirozeně muselo předcházet uvedení pedagogických akademií do univerzitního 

terciárního vzdělávání. 

Diskutována byla i možnost specializovat se v rámci učitelství 1. stupně pouze na 

některé předměty primárního kurikula a věnovat tak více hodin všeobecnému 

akademickému vzdělání. To se však v rámci zřetelné tendence o vzájemnou integraci 

předmětů primárního kurikula do vyučování jevilo jako krokem zpět, opět zavánělo 

nadbytečným akcentováním vzdělávání v odborném předmětu a naštěstí se neprosadilo. 

Rakouský systém nakonec v roce 2007 učinil zatím nejvýznamnější krok v historii 

přípravy učitelů, když přesunul pedagogické akademie (Pädagogische Akademie) do 

univerzitního terciárního vzdělávání. Jejich počet byl redukován a instituce získaly 

univerzitní status. Název se změnil na pedagogickou vysokou školu (Pädagogische 
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Hochschule) a titul, kterého může absolvent dosáhnout, včetně učitele 1. stupně, je nyní 

„Bachelor of Education" (BEd.), ekvivalent titulu „Bakalář" (Be.) (Language Education 

Policy Profile: Country Report Austria, 2007). 

Pokračování návazným dvouletým magisterským studiem na univerzitě je pro 

absolventy vysokých pedagogických škol zatím nemožné, vede se o něm v rakouských 

médiích však velmi živá a nadějná diskuze a lze tuto reformu vnejbližších letech 

očekávat. 

Česká republika 

Česká republika má oproti Rakousku dlouhou tradici v přípravě učitelů v rámci 

univerzitního terciárního vzdělávání a řadou reforem v této oblasti předběhla Rakousko 

o několik desetiletí. 

Záhy po vzniku Československé republiky v roce 1918 bylo možné sledovat 3 

progresivní návrhy na změnu ve vzdělávání učitelů. První proud chtěl zachovat stávající 

učitelské ústavy a rozšířit studium o jeden až dva roky, druhý chtěl učitele vzdělávat na 

univerzitách a třetí navrhoval zřízení specielních pedagogických vysokých škol 

(SPILKOVÁ 2004). 

Přes snahu učitelů i odborníků vytvářející kvalitní koncepce na vzdělávání učitelů 

(Příhoda, Chlup) došlo však ke změně až v roce 1946, kdy byly založeny pedagogické 

fakulty pro učitele 1. a 2. stupně. Příprava učitelů trvala 6 semestrů a akcentovala 

znalost vyučovacích předmětů podle Chlupová pojetí. 

Významným rokem byl pak 1950, kdy byla zřízena tzv. pedagogická gymnázia pro 

učitele 1. stupně a mateřských školek, která poskytovala všeobecné vzdělání i metodiku 

předmětů. Po dokončení gymnázia nastupovali absolventi ihned do praxe, plnou 

kvalifikaci získali až po dvouletém dálkovém studiu na pedagogické fakultě. 
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V následujícím období docházelo к rychlým proměnám, pedagogické fakulty byly 

nahrazeny vyššími pedagogickými školami, později pedagogickými instituty (1959), 

které sjednotily studium učitelství 1. a 2. stupně. V roce 1964 byly pedagogické fakulty 

opět zřízeny a obor učitelství pro 1. stupeň o rok prodlouženo. Učitel prvního stupně se 

připravoval ještě na výuku jednoho předmětu na druhém stupni, tento model byl však na 

roku 1970 opět zrušen. 1976 byla příprava učitelů 2. stupně oddělena od 1. a svázána 

naopak s přípravou středoškolských učitelů. Systém vzdělávání učitelů provázela i 

nadále řada bolestivých zvratů, kontinuální vývoj můžeme sledovat až po roce 1989. 

Po roce 1989 začaly všechny pedagogické fakulty spolupracovat na transformaci 

systému vzdělávání učitelů 1. stupně, jejíž potřeba byla vyvolána změnami v primárním 

vzdělávání jako takovém. Zásadním rokem byl rok 1995, kdy byly formulovány 

konkrétní požadavky na změnu vzdělávání učitelů primární školy. Klíčový byl 

požadavek úplného vysokoškolského vzdělání (magisterského) pro tuto kategorii učitelů 

s cílem „ utvářet učitele jako všestranně vzdělanou osobnost s širokým kulturním 

záběrem, tvořivou a odpovědnou, s rozvinutými komunikativními dovednostmi, s určitou 

úrovní profesní etiky, ve U m mfmlM mm tmí " í s f í l í c o v a MOI S. MI 

Magisterské vzdělání pro učitele primární školy bylo prosazeno, do roku 2002/2003 

t r va lo č tyř i r o k y , s tuden t i n a s t o u p i v š í p o t o m t o roce s t u d u j í j i ž v p ě t i l e t é m . 

Pozornost byla obrácena ke všeobecnému vzdělávání v oblasti humanitních věd 

(filozofie, sociologie, etika, rétorika apod.) a rozvoji profesních dovedností učitele, které 

by mu umožnily tvořivé pojetí vyučování. Definitivně se tak upustilo od učitelství jako 

řemesla a přiklonilo se к učiteli jako odborníkovi zejména v pedagogicko-psychologické 

oblasti, který je ve svém obom nenahraditelným expertem. V tomto novém duchu je 

nadále rozvíjena příprava učitelů primární školy. 

48 



Srovnání 

V proměnách přípravy učitelů primární školy v Rakousku a České republice můžeme 

sledovat markantní rozdíly, respektive nebude přehnané již v úvodu konstatovat, že 

Rakousko v tomto ohledu zaostává za Českou republikou několik desítek let. 

Zatímco v tehdejší Československé republice se již v období první republiky 

diskutovalo o založení pedagogických fakult a dosáhlo se jej v roce 1946, Rakousko 

vzdělávalo budoucí učitele v institucích podobných pedagogickým ústavům až do roku 

1967, kdy byly založeny pedagogické akademie. Tyto odborné školy spadající do post-

sekundárního neboli neuniverzitního terciárního vzdělávání (formální zařazení se 

v různé odborné literatuře liší) vydržely až do 2007 a pro učitele primární školy byly 

po celou dobu jedinou alternativou vzdělání. 

Formální zařazení školy bohužel vypovídá i o jejím obsahu. Pedagogické akademie byly 

po celou dobu výrazně orientovány na vzdělávání v oborových předmětech a didaktiku a 

byly úzce propojené se základními školami a zkušenými učiteli, kteří by mohli 

studentům posloužit jako vhodný model. To vše by bylo velmi pozitivní, kdyby to 

nebylo jedinou náplní studia. Orientace na čistě praktickou stránku učitelského povolání 

mu dlouhodobě snižovalo prestiž a bránilo progresivnějšímu vývoji systému vzdělávání 

učitelů. Pojetí přípravy zřetelně navazovalo na myšlenku zraných dob vzdělávání 

učitelů, kterou bylo přesvědčení, že učiteli postačí dokonale si osvojit jisté osvědčené 

metody a zvyknout si na předepsané materiály. Byla úplně opomenuta složka 

pedagogicko-psychologická a kurzy z oblasti všeobecných věd, o výzkumu vůbec 

nemluvě. 

Absence jakékoli spolupráce akademií s univerzitami a potažmo přínosného propojení 

praxe s teorií chybělo a chybí dodnes. Nedávné přesunutí akademií do univerzitního 

terciárního vzdělávání však bylo prvním významným krokem ke změně a pokud budou 

- l i obě instituce ochotny spolupracovat, dají se brzy očekávat pozitivní změny. 
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Problémy výše popsané vycházejí z dlouhodobé rakouské tendence přísně oddělovat 

jednotlivé stupně vzdělávání, což se ukázalo jako škodlivé napříč celým vzdělávacím 

systémem. Již v obecných východiscích této práce jsme měli možnost sledovat, jak 

striktně je oddělen první stupeň od druhého. Tento trend se odráží i v pojetí vzdělávání 

učitelů, na které působí podobně zhoubně. Příprava učitelů mateřských škol je izolována 

do středních škol, učitelé primárních škol jsou vzdělávány na specielních pedagogických 

školách, jež neumožňují dosáhnout vyššího titulu než je, nyní nově, bakalář, do 

minulého roku diplomovaný pedagog. Přechody učitelů z jedné instituce na druhou jsou 

podobně bolestivé až nemožné, jako přechody žáků mezi jednotlivými stupni povinného 

vzdělávání, nejvíce patrných mezi 1. a 2. stupněm. 

Česká republika se může přípravou učitelů v rámci plnohodnotného terciárního 

vzdělávání pochlubit dlouholetou tradicí. Ač bylo v období totality diskutabilní, do jaké 

míry mohly být učitelovi teoretické a praktické znalosti svobodně rozvíjeny a později 

efektivně využity, jisté je, že se na tradici vzdělávání učitelů primární školy na 

univerzitách mohlo po revoluci okamžitě navázat a transformace byla mnohem 

rychlejší, než kdyby se příprava učitelů musela nejprve prodírat na úroveň univerzitního 

terciárního vzdělávání. 

Prodloužením studia budoucího učitele primární školy nejprve na čtyři a později na pět 

let vznikl dostatečný prostor pro veškeré oblasti nutné pro formování kvalitního učitele. 

A ač se na jejich transformaci do konkrétního obsahu jednotlivých předmětů stále 

pracuje, lze říci, že pedagogické fakulty zvládly za posledních dvacet let efektivně 

reformovat systém vzdělávání učitelů a připravit tak půdu pro přípravu na profesi učitele 

jako prestižního povolání. 

Tato skutečnost se na pozadí rakouského systému, jenž měl možnost se od konce druhé 

světové války rozvíjet s v o b o d n ě , jeví jako významný úspěch. 
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3. 3. Současná podoba vzdělávání učitelů primární školy 

Rakousko 

Současný rakouský systém vzdělávání učitelů vychází ze dvou důležitých faktů. První 

z nich je skutečnost, že Rakousko bylo mezi posledními evropskými zeměmi, které 

přesunuly instituce vzdělávající učitele do univerzitního terciárního vzdělávání. Druhým 

faktem je, že vzdělávání učitelů probíhá na dvou odlišných, vzájemně zatím 

nepropojených, institucích. 

Učitelé na gymnáziích, na středních školách a případně i na druhém stupni základní 

Školy („Hauptschule") mají obvykle univerzitní vzdělání, které trvá 9 semestrů a 

absolventi obdrží titul „Magister" (Mag.). Studenti se specializují ve dvou předmětech. 

Budoucí učitelé primárních škol („Volkschule"), speciálních škol a případně i druhých 

stupňů studují nyní nově na „Pädagogische Hochschule" a titul, kterého mohou 

maximálně dosáhnout je nyní „Bachelor of Education" (BEd.). Délka studia budoucího 

učitele prvního stupně trvá nadále pouze 6 semestrů. Student se vzdělává ve všech 

předmětech primárního kurikula. V Rakousku je v současnosti celkem 14 

pedagogických vysokých škol, z toho 8 státních a 6 nezávislých nebo soukromých. 

Učitelé mateřských škol se nadále vzdělávají v rámci vyššího sekundárního vzdělávání. 

Co se týká profesní složky přípravy, Rakousko v současné době v případě učitelů 

primární školy preferuje souběžný model, tzn. praxe je integrována do studia na 

pedagogické vysoké škole, v Rakousku již od prvního roku studia. Podobně jako u 

dalších studentů této instituce byla roční kvalifikační fáze, jež následovala dvouleté 

studium, zrušena v roce 1962. 

U učitelů druhého stupně, středních škol a gymnázií, kteří absolvovaly vzdělání na 

univerzitě, je uplatňován model následný, tzn. akademická a profesní příprava je striktně 
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oddělena. Student proto po dokončení studia prochází roční kvalifikační fází, jež má 

podobu asistentství na stupni školy, pro který je aprobován. 

Rakousko patří к zemím, které přijímají všechny zájemce o studium a to jak na 

univerzitách, tak i na pedagogických vysokých školách. Řadí se tak mezi jediné čtyři 

evropské země, které si budoucí studenty učitelství nevybírají prostřednictvím 

přijímacího řízení (Učitelské povolání v Evropě - profil, trendy a úkoly, 2002). 

Přesunutí pedagogických akademií do univerzitního terciárního vzdělávání přiblížilo, 

zatím jen formálně, pedagogické vysoké školy, a potažmo problematiku učitelství 

prvního stupně, к univerzitám a otevřelo tak diskuzi o případném umožnění 

absolventům pedagogických vysokých škol navázat dvouletým magisterským 

programem na univerzitě. Návrh se však potýká s konzervativními názory ze stran 

univerzit a obavami o nízkou úroveň studentů přicházejících z pedagogických vysokých 

škol. Rakousko tak stále čeká na překlenutí fatálního odtržení akademické půdy od 

vzdělávání učitelů primárních škol, které je izolováno do specielních pedagogických 

škol. 

Česká republika 

Přípravné vzdělávání učitelů je v České republice v současnosti nejčastěji realizováno 

na jedné z devíti pedagogických fakult, které jsou součástmi univerzit. Na 

pedagogických fakultách se vzdělávají jak učitelé prvních, tak učitelé druhých stupňů, 

středních, speciálních i mateřských škol. Studenti připravující se na výuku na středních 

školách či gymnáziích studují nezřídka i na jiných fakultách, jež jim poskytnou odborné 

akademické vzdělání v předmětu, který budou vyučovat (např.: Budoucí učitel 

matematiky studuje matematicko-fyzikální fakultu.). Tyto fakulty nabízí vedle 

odborných předmětů i kurzy v pedagogice. Některé univerzity připravují učitele nejen 

na pedagogické fakultě, ale i na fakultě filozofické (Např. Masarykova univerzita 

v Brně). 
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Studenti oboru učitelství 1. stupně se vzdělávají ve všech předmětech primárního 

kurikula, učitelé druhého stupně a gymnázií si volí dvouoborovou, v některých 

případech i jednooborovou aprobaci, což se může na různých pedagogických fakultách 

lišit. 

V akademickém roce 2007/2008 se studium ve většině oborů již realizovalo jako 

strukturované, tj. jako tříleté bakalářské a navazující dvouleté magisterské, s výjimkou 

oboru učitelství pro 1. stupeň, které i nadále zůstává magisterské, na většině fakult 

pětileté. Absolventi obdrží titul magistr (Mgr.). Pro studenty není předepsaná 

kvalifikační fáze mezi ukončením studia a přechodem do praxe. Studenti absolvují praxi 

již během studia (Organizace vzdelávací soustavy České republiky, 2008). 

Díky systému vzdělávání učitelů, který se v České republice již dlouho realizuje na 

akademické půdě, je umožněna příprava nových vědeckých pracovníků v oblasti 

pedagogiky. Na pedagogické fakultě UK v Praze a Olomouci je možné se na primární 

pedagogiku specializovat i v rámci doktorandského studia (SPILKOVÁ 1999). 

Na všech pedagogických fakultách v České republice musí budoucí studenti projít 

přijímacím řízením. 

Srovnání 

Rakouský a český systém vzdělávání se v mnohém liší. V první řadě jsou v České 

republice učitelé již řadu let vzděláváni na pedagogických fakultách, které jsou součástí 

terciárního vzdělávání, zatímco rakouské vysoké školy pedagogické, které mají 

zodpovědnost za přípravu většiny budoucích učitelů na úrovni povinného vzdělávání, 

získaly univerzitní status až v roce 2007. 

Významný rozdíl je také v délce studia, které musí student učitelství prvního stupně 

absolvovat. Zatímco v Rakousku jsou to pouhé tři roky, po kterých absolvent získá titul 

„Bakalář", a je plně kvalifikovaný pro výuku na primární škole, případně i speciální 

škole, v České republice učitelé obou těchto typů škol studují obvykle 5 let (10 
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semestrů) a obdrží titul „Magistr". Co se týká profesní složky přípravy učitele primární 

školy, v obou zemích je uplatňován jednofázový paralelní model - studenti absolvují 

praxi již během studia. 

V České republice je tento model zaveden i v případě učitelů nižších a vyšších 

sekundárních škol, v Rakousku záleží, kde učitel studium absolvoval. Po akademickém 

vzdělání na univerzitě musí student projít roční kvalifikační fází. Vysoké školy 

pedagogické tradičně úzce spolupracují s „Übungschulen" (obdoba fakultních škol), kde 

je realizována praxe ve škole již během studia. 

Rozdíl je též ve způsobu přijímání studentů. Zatímco zájemce o studium na českých 

pedagogických fakultách musí absolvovat přijímací řízení, rakouské pedagogické 

vysoké školy i univerzity zapisují všechny zájemce o studium, kteří úspěšně složili 

maturitní zkoušku. Tento model se v Rakousku v případě vysokých škol pedagogických 

však příliš neosvědčil a odborníci se přiklání к zavedení přijímacího řízení. Problémem 

je zejména vysoký počet absolventů, kteří nemohou po dokončení vzdělání najít 

zaměstnání odpovídající svému profilu. 

3. 4. Modely přípravy budoucích učitelů primární školy na výuku cizího iazvka 

Rakousko 

Jak jsme mohli sledovat již v kapitole 2. 1., ač byl povinně cizí jazyk zaveden na 

primární škole (od třetí třídy) až v roce 1997/1998, existovala předtím již celá řada 

pilotních projektů, které zasáhly velké procento škol. Podobné to bylo i v případě 

vzdělávání učitelů primární školy v cizím jazyce. Nedílnou součástí studia učitelství pro 

1. stupeň se stal cizí jazyk až v roce 1997, předtím již ale vysoké procento učitelů prošlo 

v rámci dalšího vzdělávání kurzy cizího jazyka. Nevýznamnější školení proběhlo v roce 

1991, kdy prošlo kurzy v anglickém jazyce 40% všech učitelů primární školy 

(BUCHHOLZ 2003). 
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V současné době jsou studenti v rámci programu učitelství pro první stupeň vzděláváni 

na Pädagogisches Hochschule ve všech předmětech primárního kurikula včetně cizího 

jazyka, obvykle angličtiny. Další jazyky jsou nabízeny podle demografického složení 

oblasti, kde se vysoká škola pedagogická nachází. Například na PH Tirol si mohou 

budoucí učitelé vybrat dále mezi francouzštinou a italštinou, na PH Burgenland mezi 

chorvatštinou a italštinou. Nabídka dalších jazyků odpovídá potřebám primárních škol 

dané oblasti. 

Důležitým faktem je, že předměty cizího jazyka vychází ze znalostí studenta, jež nabyl 

již na střední škole či gymnáziu, které ukončil maturitou a měl by být tedy podle úrovní 

Společného evropského referenčního rámce pro jazyky na úrovni B2. Vysoké školy 

pedagogické vzdělávají své studenty dále v kultuře daných zemí, fonetice a především 

didaktice cizího jazyka. Hodinová dotace cizích jazyků je udávána jednotlivými 

pedagogickými školami, a tak se může lišit. Většina studentů učitelství prvního stupně 

absolvuje v rámci studia (tzn. 6 semestrů) 6 až 8 předmětů zaměřených na cizí jazyk. Po 

ukončení tříletého studia jsou všichni učitelé aprobovaní к výuce všech předmětů 

primárního kurikula včetně cizího jazyka, v Rakousku tedy povinně od první do čtvrté 

třídy. Na rakouských pedagogických školách není nabízena specializace na cizí jazyk. 

Česká republika 

Budoucí učitelé primární školy se v České republice vzdělávají na jedné z devíti 

pedagogických fakult, obvykle studují obor učitelství pro 1. stupeň. Většina fakult 

nabízí v současné době v rámci tohoto oboru specializaci na cizí jazyk. 

Historie vzdělávání učitelů cizích jazyků na prvním stupni nesahá příliš daleko. Do 

počátku devadesátých let byli připravováni budoucí učitelé cizích jazyků tradičně pouze 

pro druhý a třetí stupeň škol. Od roku 1992 realizují některé katedry německého a 

anglického jazyka na pedagogických fakultách studium specializací na německý a 

anglický jazyk pro studenty učitelství 1. stupně ZŠ. Absolventi studia specializace jsou 

oprávněni vyučovat cizí jazyk ve třídách prvního stupně, podle potřeby konkrétní školy i 

55 



v nej nižším ročníku druhého stupně, v předškolních zařízeních i zájmových kroužcích 

(PELOUŠKOVÁ 1999). 

Pedagogická fakulta UP v Olomouci zavedla v roce 1996/1997 učitelství pro 1. stupeň 

ZŠ a cizí jazyk jako samostatný obor. Na vzniku tohoto programu se podílely katedra 

učitelství prvního stupně a katedry cizích jazyků. Výsledkem byly dva nové obory: 

učitelství pro 1. stupeň se specializací angličtina a učitelství pro 1. stupeň se specializací 

němčina. Studium tohoto programu bylo rozvrženo do pěti let, tehdy tedy o rok déle, 

než trvalo studium učitelství 1. stupně bez jazykové specializace. Profil absolventa 

s aprobací pro vyučování cizímu jazyku byl shodný s profilem absolventa čtyřletého 

studia, byl však navíc teoreticky a prakticky vybaven pro specifické potřeby 

cizojazyčného vyučování u dětí mladšího školního věku (NELEŠOVSKÁ 1999). 

Tento model uplatnily i další fakulty včetně Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze, která přidala ještě specializaci na francouzštinu. I zde trvalo studium se 

specializací původně o rok déle než učitelství pro 1. stupeň bez aprobace cizí jazyk. 

V roce 2003/2004 byl ale i tento obor prodloužen a magisterské studium oboru učitelství 

pro 1. stupeň trvá v obou případech 5 let. Specializace anglický jazyk se otevírá každý 

rok, francouzský a německý jazyk pouze v případě dostatečného počtu zájemců. Učitel 

je aprobován к výuce všech předmětů na prvním stupni včetně cizího jazyka. 

Student, jenž si zvolí jinou specializaci než cizí jazyk, absolvuje obvykle pouze 

dvousemestrální předmět prohlubující jeho znalosti v cizím jazyce, nikoli však 

v didaktice. Tito učitelé nejsou aprobovaní pro výuku cizího jazyka. 

Srovnání 

Rakousko a Česká republika uplatňují v současné době dva odlišné modely přípravy 

učitelů primární škole na výuku cizího jazyka a představují tím tak dva hlavní proudy, 

jenž se v Evropě prosazují. 

56 



Rakousko preferuje integrovat jazyk do povinných předmětů a připravit tak v rámci 

možností všechny učitele primární školy na výuku cizího jazyka. Vzhledem к zákonu 

z roku 2003/2004, který zavedl cizí jazyk povinně od první třídy, kde je vyučován v 

ostatních předmětech, byl tento model přípravy učitelů zásadním předpokladem. 

Otázkou však zůstává, jakou úroveň cizího jazyka jsou učitelé schopni za tříleté studium 

dosáhnout. 

Česká republika upřednostnila druhý model, kterým je specializace na cizí jazyk v rámci 

učitelství první stupně. Ta studentům zprostředkovává široké vzdělání, jenž směřuje od 

lingvistických znalostí к metodologii a poskytuje tak komplexní vzdělání potřebné к 

výuce cizího jazyka. Nicméně i tento model přináší své problémy, především jsou to 

nízké kapacity kateder cizího jazyka, a tudíž i relativně malé číslo absolventů, které není 

schopné uspokojit současnou poptávku základních škol. Oba tyto problematické aspekty 

budou řešeny v empirické části. 

3. 5. Postavení cizího jazvka ve studijním plánu učitelství pro 1. stupeň 

Cílem následující kapitoly bude porovnat postavení cizího jazyka ve studijních plánech 

oboru učitelství primární školy a zjistit, jak se požadované kompetence učitele cizího 

jazyka popsané v kapitole 3. 1. odráží v konkrétních studijních plánech. Srovnání bude 

vycházet ze studijních plánů institucí vzdělávající učitele v hlavních městech 

sledovaných zemí: Pädagogische Hochschule Wien a Pedagogická fakulta Univerzity 

Karlovy v Praze. 

Rakousko - Pädagogische Hochschule Wien 

Pädagogische Hochschule Wien (PH Wien) je jedna ze dvou vídeňských institucí, která 

vzdělává budoucí učitele primárních, sekundárních i speciálních škol. Pro učitele 

primární školy nabízí tříletý bakalářský program, jehož absolvent získá titul „Bachelor 

of Education" a je aprobován pro výuku na „Volkschule", tedy od 1. do 4. třídy. 
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Student prvního stupně se na PH Wien vzdělává v pěti základních oblastech: 

1. Humanitní vědy - filozofie, etika, náboženství, ekonomie, politologie, psychologie a 

pedagogika (Předměty jsou volitelné.) 

2. Předměty primárního kurikula a předmětové didaktiky - předměty a zejména 

jejich didaktiky (Předměty jsou povinné.) 

3. Učitelské praktikum - intenzivní praxe ve škole, obvykle dvakrát týdně od prvního 

semestru (Předměty jsou povinné.) 

4. Doplňující studium - mediální výchova, pedagogika volného času, sexuální 

výchova, vzdělávání dospělých atd. (Předměty jsou volitelné.) 

5. Bakalářská práce - práce s odbornou literaturou, pedagogický výzkum (Curriculum 

für das Bachelor-Studium Lehramt an Volksschulen, 2007) 

Postavení cizího jazyka je zde odlišné od České republiky, neboť je součástí předmětů a 

předmětových didaktik a je v rámci této oblasti povinný pro všechny studenty učitelství 

pro 1. stupeň. Dotace si každá Pädagogische Hochschule volí sama a může v ní docházet 

к relativně častým změnám, pohybují se mezi šesti až osmi kurzy cizího jazyka za 

studium. 

Podstatným faktem je, že systém staví na již existujících znalostech cizího jazyka 

nabytých na střední škole či gymnáziu. U studenta se tedy na začátku studia předpokládá 

úroveň B2, kterou má dosáhnout již na střední škole a při zápisu na PH potvrdit 

složením maturitní zkoušky. Na vysoké škole pedagogické pak již nejsou obvykle 

rozvíjeny kompetence ve znalostech cizího jazyka, nýbrž rovnou v didaktice. 

Hned v prvním semestru jsou studenti uvedeni do Didaktiky anglického jazyka na 

prvním stupni, v druhém se pak začínají věnovat metodě CLIL v předmětu Angličtina 

jako pracovní jazyk. Tento kurz se objevuje pod názvy English as a medium of 

instruction, English as a working language, English across the curriculum atd., vždy 

však odkazuje ke stejné problematice, která se objevila po zavedení výuky cizího jazyka 
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v podobě krátkých sekvencí v ostatních předmětech primárního kurikula. Do studijního 

plánu jsou zařazené také kurzy z fonetiky a fonologie a reálií anglicky mluvících zemí. 

Po čtvrtém semestru absolvuje student zkoušku z cizího jazyka. Pokud ji složí a má 

zároveň dobré průměrné hodnocení z disciplín věnujícím se cizímu jazyku, může na 

konci studia požádat o státní závěrečnou zkoušku z cizího jazyka, jenž má částečně ústní 

podobu. Student prezentuje rovněž své portfolio založené na materiálech z vlastní 

učitelské praxe. 

Česká republika - Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

Pedagogická fakulta UK (PedF UK) nabízí studentům učitelství pro první stupeň 

v současnosti nestrukturované pětileté magisterské studium, které je koncipováno jako 6 

modulů: 

1. Modul univerzitního základu - kultivace všeobecného vzdělání v oblasti 

humanitních věd jako filozofie, historie, rétorika, ekologie, etiky apod. 

2. Pedagogicko - psychologický modul - studium pedagogiky, psychologie, speciální 

pedagogiky a praxe. 

3. Předmětový modul - odborný základ jednotlivých vyučovacích předmětů na 1. 

stupni 

základní školy (český jazyk, literatura, matematika, přírodověda, vlastivěda, hudební, 

výtvarná a tělesná výchova apod.). 

4. Modul předmětových didaktik - součástí je praxe na základní škole 

5. Specializační modul - systematické studium zvolené specializace. Jsou nabízeny 2 

možnosti realizace tohoto modulu: 

- specializace na jednu z výchov - hudební, výtvarnou, dramatickou nebo tělesnou, 

- specializace na vyučování jednomu z cizích jazyků - anglický, německý nebo 

francouzský. 

6. Prohlubující modul - další prostředek к individuální profilaci studia. (Kurzy 

prohlubujícího modulu povinně zapisují studenti se specializací na výchovu a nepovinně 
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studenti se specializací na výuku cizímu jazyku.) (Karolínka - Seznam přednášek na 

UK- Pedagogické fakultě, 2008) 

Budoucí učitelé prvního stupně se tedy dělí do dvou hlavních skupin: se specializací na 

výchovu a se specializací na cizí jazyk. 

Studenti zaměřující se na jednu z výchov se profilují od začátku sedmého semestru. Cizí 

jazyk je pro ně nově povinný v rámci prohlubujícího modulu, vybírají si mezi 

angličtinou nebo němčinou. Kurz je vypisován v prvních dvou semestrech. (1. semestr -

Cizí jazyk /., 2. semestr - Cizí jazyk II.) s časovou dotací 90 minut týdně a zaměřuje se 

výhradně na rozvoj kompetencí samotné znalosti cizího jazyka, nikoli didaktiky. 

Pedagogická fakulta dlouhodobě směřuje ke snižování obligatornosti kurzů a snaží se 

studentům postupně poskytnout větší volnost ve výběru předmětů. Studenti bez 

aprobace cizí jazyk tak mají v rámci homogenní varianty možnost výběru dalších kurzů 

cizího jazyka, a to v 7. a 8. semestru v rámci navazujících dvousemestrálních jazykově-

metodických seminářů NJ. Jedná se konkrétně o předměty: Rozvoj komunikativních 

dovedností /. II., Metody osvojování řečových dovedností, Metody osvojování 

jazykových prostředků, Hry ve výuce NJ a Práce s médii ve výuce NJ. Tyto předměty 

mají didaktický charakter a zaměřují se výhradně na německý jazyk. Katedra anglického 

jazyka podobné kurzy pro studenty bez specializace cizí jazyk zatím nenabízí. 

Studenti specializující se na výchovy mají tedy cizí jazyk povinný pouze v prvních dvou 

semestrech, předměty jsou orientovány na rozvoj znalostí cizího jazyka, nikoli 

didaktiky, a nejsou proto po ukončení studia aprobováni pro výuku cizího jazyka na 

prvním stupni. 

Jiná situace nastává, pokud si student zvolí specializaci na cizí jazyk. Zaměřuje se na něj 

pak již od prvního roku studia, respektive většina předmětů cizího jazyka je soustředěna 

do prvních třech let studia a tvoří značný podíl v rámci studia učitelství prvního stupně. 
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První čtyři semestry studia absolvuje student předměty rozvíjející jeho kompetence ve 

znalosti cizího jazyka, kurzy se současně značně soustředí také na systém cizího jazyka. 

V případě specializace na anglický jazyk se jedná konkrétně o čtyřsemestrální předměty 

Fonetika, Gramatika, Cultural Studies a Jazyková cvičení AJ. Na konci druhého ročníku 

absolvuje student soubornou zkoušku z anglického jazyka, která uzavře předměty 

rozvíjející kompetence v cizím jazyku. 

Od pátého semestru jsou prohlubovány znalosti o literatuře zemí, kde se cílovým 

jazykem mluví: dvousemestrální předmět Anglická literatura a jednosemestrální 

Americká literatura, ale především o didaktice cizího jazyka. Povinný je také předmět 

Dětská literatura zaměřující se anglicky psanou literaturu, jež je vhodná pro děti. 

Didaktika AJ probíhá pět semestrů s časovou dotací 90 minut týdně. Jejím cílem je 

seznámit studenty s didaktikou cizího jazyka po teoretické i praktické stránce. Tyto dva 

aspekty jsou v hodinách navzájem kombinovány, ke konci studia je však stále více 

akcentována stránka praktická. Studenti jsou nejprve seznámeni s lingvodidaktickou 

terminologií, jsou vedeni к pochopení specifik cizojazyčného vyučování u dětí mladšího 

školního věku. Zároveň se již seznamují s učebnicemi pro odpovídající věk žáků a učí se 

je na základě daných kritérií hodnotit, analyzují videozáznamy hodin cizího jazyka a 

osvojují si pedagogickou reflexi jako způsob sebehodnocení. 

V dalších semestrech jsou stále více náplní hodin samostatné výstupy, které se postupně 

orientují na rozvoj jednotlivých komunikativních kompetencí žáků. Odehrávají se však 

výhradně na katedře, nikoli na primární škole. Součástí těchto aktivit je reflexe a 

hodnocení jejich přínosu. 

V poslední fázi se pak studenti zabývají rovněž problematikou postavení cizojazyčného 

vyučování v Rámcovém vzdělávacím programu, učí se, jak hodnotit žáky na základě 

Společného evropského referenčního rámce a jak efektivně používat Evropské jazykové 

portfolio. 
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Budoucí učitel cizího jazyka si po celou dobu vytváří databázi metod, technik a 

konkrétních aktivit vhodných pro cizojazyčné vyučování, jež předkládá později rovněž u 

státní závěrečné zkoušky z cizího jazyka, která je zaměřena především na didaktiku. 

Přístup ke státní zkoušce je podmíněn předložením závěrečné práce věnující se tématu 

cizího jazyka na prvním stupni, která má strukturu diplomové práce o menším rozsahu a 

je psána v cizím jazyce. 

Absolvent je aprobován pro výuku všech předmětů primárního kurikula včetně cizího 

jazyka, a to povinně od 3. do 5. třídy, podle potřeb školy i v nižších ročnících. 

Výše popsaný studijní plán je platný pro studenty, kteří započali své studium mezi lety 

2003/2004 až 2005/2006. V současnosti je uplatňován také nový studijní plán, který 

ještě více akcentuje rozvoj kompetencí znalosti systému cizího jazyka, povinné jsou 

v současnosti rovněž předměty Morfologie, Syntax a Lexikologie, čímž se studijní plán 

ještě více přiblížil aprobaci učitele cizího jazyka pro druhý stupeň. Tento krok posilující 

lingvistické znalosti má potenciál vzdělat učitele, který bude skutečným expertem na 

cizí jazyk a jeho výuku. Zdůrazněno je tak zvláštní postavení výuky cizího jazyka na 

prvním stupni, která není již pouhou zjednodušenou verzí cizího jazyka na druhém 

stupni, nýbrž specifickou a náročnou kapitolou, jež vyžaduje pohled odborníka. 

Nedostatkem specializace je však absence pedagogické praxe, jež je součástí všech 

oborových didaktik, ne však cizího jazyka. S hodinami cizího jazyka na primární škole 

se může student setkat tak pouze v rámci učitelského praktika ve třetím ročníku a během 

souvislých pedagogických praxí v devátém (2 týdny) a desátém semestru (4 týdny), kdy 

student učí všechny předměty primárního kurikula. Náslechy jsou do jisté míry 

suplovány videozáznamy přehrávanými a reflektovanými v hodinách didaktiky cizího 

jazyka, zkušenosti z vlastní praktické výuky pod dohledem pedagoga však úplně chybí. 

Vzhledem к vysokému podílu předmětů cizího jazyka, jež jinak studijní plán této 

specializace tvoří, se jeví tento nedostatek jako zbytečný a snadno odstranitelný. 
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Srovnání 

Náhled do studijních plánů ukazuje, že se rakouské vysoké školy pedagogické snaží 

integrovat všeobecné předměty do pregraduálního vzdělávání učitelů stejně tak, jako je 

tomu v případě univerzit. Tento trend je velmi pozitivní, neboť signalizuje odklon od 

přílišného akcentování praktické stránky učitelstvím, jež byla typická pro pedagogické 

akademie. 

Do oblasti humanitních věd spadají na PH Wien i předměty psychologicko-pedagogické 

a tvoří více než čtvrtinu studia, což proporčně odpovídá PedF UK, kde jsou tyto 

předměty obsaženy v prvních dvou modulech - modul univerzitního základu a 

pedagogicko-psychologický modul. 

Na PH Wien je polovina kreditů věnována předmětům primárního kurikula a jeho 

didaktikám, které společně s učitelským praktikem, jenž tvoří další oblast, zabírají 

necelé tři čtvrtiny veškerého studia. Poměrně malou část tvoří doplňující studium, kde se 

má budoucí učitel možnost individuálně profilovat. 

Zásadním rozdílem je na PedF UK možnost specializace na výchovu nebo na cizí jazyk, 

která je časově velmi náročná a vysvětluje tak částečně dvouletý rozdíl v délce studia 

mezi PH Wien a pražskou pedagogickou fakultou. Z hlediska hodinové dotace je na 

PedF UK věnováno také více prostoru pedagogicko-psychologickým předmětům. 

V rámci studijních plánů je pro tuto práci klíčové postavení cizího jazyka. Rakouský 

tříletý obor pro budoucí učitele primární školy stojí mezi českým programem učitelství 

pro 1. stupeň bez specializace cizí jazyk a sní. Podstatným faktem je, že rakouské 

vysoké školy pedagogické spoléhají na znalosti cizího jazyka nabyté v rámci střední 

školy či gymnázia, a soustředí se tak zejména na didaktické předměty, fonetiku a 

popřípadě reálie zemí, kde se cílovým jazykem mluví. 
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Oproti tomu PedF UK vzdělává své studenty nejprve důkladně v gramatice a 

v komunikativních kompetencích, které jsou rozvíjeny v rámci osmi semestrů 

jazykových cvičení. Až později se přidává další předměty jako literatura v angličtině, 

reálie a na závěr didaktika cizího jazyka. 

Obě instituce přikládají velký význam fonetice a fonologii, jelikož bylo mnohokrát 

dokázáno, že právě správná výslovnost je klíčová pro učitele prvních stupňů, jejichž žáci 

mají velkou schopnost imitace a případné chyby si odnášejí na druhý stupeň. Zatímco 

však na PH Wien se jedná maximálně o 2 semestry, student PedF UK absolvuje celkem 

4 semestry fonetiky. 

Z důvodu značného rozdílu v délce studia i v uplatňovaných modelech je jasné, že 

student učitelství pro 1. stupeň na PedF UK se specializací cizí jazyk absolvuje výrazně 

(přibližně čtyřikrát) více kurzů cizího jazyka než student bakalářského studia pro učitele 

primární školy na PH Wien. Dá se proto po ukončení vzdělání očekávat velký rozdíl ve 

znalostech. 

3. 6. studijní pobvt v Zahraničí iako nedílná součást přípravy učitele 

Vzhledem к tomu, že se tato práce zabývá možnostmi vzdělávání a rozvojem 

kompetencí v cizím jazyce u učitelů primární školy a snaží se tak postihnout všechny 

způsoby, jak si cizí jazyk dostatečně osvojit, nelze opomenout téma studijních pobytů v 

zahraničí, jejichž význam a dostupnost v posledních letech značně stoupla. V rámci 

integrované Evropy existuje v současné době řada možností, jak strávit část studia v cizí 

zemi. Některé z nich se zaměřují přímo na učitele, případně učitele cizích jazyků. 

Nejrozšířenějšími evropskými programy vhodnými pro studenty učitelství jsou: 

Socrates Erasmus - umožňuje vysokoškolským studentům strávit jeden či dva semestry 

na zahraniční univerzitě. Z hlediska cizího jazyka je tato mobilita klíčová, jelikož 

umožňuje osvojit si cizí jazyk při přednáškách a seminářích přímou komunikací 
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s vyučujícími a kolegy z různých zemí. Za poslední roky přibylo nebývalé množství 

studentů, jež tohoto programu využili, a to jak v Rakousku, tak v České republice. 

Socrates Comenius je zaměřen výhradně na studenty učitelství a učitele. Zaměřuje se 

na projekty partnerství škol, praxe studentů v zahraničí na školách všech stupňů od 

mateřských přes základní a střední až po další vzdělávání. Má několik druhů aktivit, 

které napomáhají profesnímu rozvoji učitele. Zprostředkovává tří až dvanáctiměsíční 

praxe studentům pedagogických fakult na školách v celé Evropě, ze které profitují jak 

budoucí učitelé, tak i školy do programu zapojené. 

V obou sledovaných zemích lze sledovat značný nárůst počtu vyjíždějících studentů i 

škol, jenž o zahraničního asistenta žádají. Tento program napomáhá navázat kontakty 

mezi institucemi a uskutečňovat společné projekty, umožňuje osvojování si cizího 

jazyka u žáků i učitelů, ale i vzájemnou inspiraci v rámci konkrétních metod ve výuce 

apod. Ač je tento program určen pro všechny učitele, školy žádají nejvíce o budoucí 

učitelů jazyků, neboť bývá hlavním motivem právě podpora jazykové výuky. 

E-Twinning je orientován na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních 

a středních škol. Jedná se o program, ve kterém dvě a více škol z různých zemí realizují 

prostřednictvím informačních a komunikačních technologií vzdělávací aktivitu na dálku. 

Učitelé a žáci se zde mohou virtuálně setkávat, spolupracovat a realizovat projekty. 

Socrates Lingua je program primárně se zaměřující na výuku cizích jazyků a jej í 

učitele. Jejím cílem je p o d p o ř i t jazykovou rozmanitost v Evropě, hledat nové metody a 

vyvíjet nové materiály pro výuku cizích jazyků. Umožňuje především mobility v rámci 

projektů zaměřených na tuto problematiku. 

Poslední evropskou aktivitou, jejíž cílovou skupinou jsou také učitelé cizích jazyků, je 

udělování Evropské jazykové ceny Label, která je určena projektům i konkrétním 

učitelům, jenž realizovali výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání. Cena 

Evropský učitel jazyků roku se v č eské r e p u b l i c e uděluje jednou г а 2 roky. 
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Význam těchto programů se ukazuje jako přínosný po mnoha stránkách. Pro učitele 

cizích jazyků má však význam dvojnásobný, neboť má účastník během jejich realizace 

(ať už při pobytu v zahraničí či organizaci projektů z domova) možnost zlepšovat své 

komunikativní kompetence v cizím jazyce v přirozeném prostředí. Součástí empirické 

části bude zjistit, do jaké míry jsou programy dostupné pro české a rakouské studenty 

učitelství, jaký podíl současných učitelů studijní pobyt v zahraničí absolvoval a co ho 

případně od studijní cesty odrazovalo. 

3. 7. Další vzdělávání učitelů cizích jazyků 

Další vzdělávání učitelů je problematickou kapitolou díky doposud nesjednocené 

terminologii a značným rozporům mezi anglickými, německými a českými pojmy. 

V úvodu této části budou proto definovány alespoň ty, se kterými bude operováno. 

Pojem další vzdělávání učitelů bude v této práci odkazovat k institucionalizovanému 

vzdělávání učitelů během jejich praxe, jež lze dále rozdělit do dvou základních 

kategorií. První skupinu tvoří kurzy kvalifikační (v angličtině se používá termín 

„further education"), které vedou к další specializaci, к rozšíření kvalifikace apod. 

Druhou skupinu tvoří tzv. kurzy průběžné (anglicky „in-service training"), které 

prohlubují učitelovi znalosti, seznamují ho s inovativními přístupy, materiály apod. 

Posledním podstatným pojmem je profesní rozvoj, který zastřešuje jak další vzdělávání 

v institucích, tak učitelovo samostudium, jeho vlastní praxi apod. Je tedy nadřazeným 

pojmem к dalšímu vzdělávání (KOHNOVÁ 2004). 

Úkolem této části bude zmapovat současnou nabídku dalšího vzdělávání učitelů cizích 

jazyků a to jak na univerzitní úrovni, tak v dalších institucích včetně nej významnějších 

soukromých škol nabízejících kurzy akreditované ministerstvem. 
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Rakousko 

Rakouští učitelé se musí ze zákona dále povinně vzdělávat. Další vzdělávání poskytuje 

řada institucí, primárně jsou za něj zodpovědné tzv. pedagogické instituty 

(„Pädagogische Institute"), které jsou součástí pedagogických vysokých škol, mají statut 

veřejné instituce a jsou financovány státem. Pedagogických institutů je v Rakousku 

celkem 11 a musí další vzdělávání poskytovat bezplatně. 

Učitelé nemusí povinné hodiny dalšího vzdělávání absolvovat pouze v pedagogických 

institutech, ale například i v kurzech vypisovaných na evropské úrovni, soukromých 

školách a mnoha dalších institucí, jejichž kurzy jsou akreditovány Ministerstvem školství 

a kultury. Kurzy organizované pedagogickým institutem jsou povinné jen v případě, 

jedná-li se o změny na celostátní úrovni způsobené reformou (např.: plošné zavedení 

CLIL v 1. a 2. třídě). Podstatným rysem je, že jsou pedagogické instituty napojeny na 

odborníky v různých oblastech vzdělávání a poskytují proto kvalitní školení, jež vždy 

vedou učitelé z vysokých škol pedagogických. Instituty jsou obvykle rozděleny na 

jednotlivá oddělení, která jsou zodpovědná za různé stupně škol. 

Program je к dispozici vždy na půl roku, učitel se musí předem registrovat na stránkách 

pedagogického institutu. V případě PH Wien se jedná o širokou nabídku průběžných 

kurzů zaměřených přímo na cizí jazyk na prvním stupni. Pro tento předmět a tuto 

kategorii učitelů se ročně vypisuje okolo 20 kurzů. 

Témata zasahují do mnoha oblastí, PH Wien na jaro 2009 vypsala pro učitele primární 

školy například semináře: Dyslexia and the English language, Spring is in the air, 

summer is not far (aktivity v angličtině na toto téma), Story telling, drama techniques 

and music in the English Primary classroom, Picture Books with Young Learners, The 

Оrff Schulwerk in the English language classroom, The European language portfolio in 

Primary School atd. Tyto kurzy mají podobu interaktivního semináře nebo workshopu a 

uskuteční se během jednoho až čtyřech odpolední, některé jsou jednodenní, případně 

dvoudenní. 
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Učitelé v Rakousku mají ze zákona pět dní volna určeného na profesní rozvoj. 

Buchberger (1996) hodnotí toto volno jako nedostatečné a navrhuje navýšení počtu 

kurzů o prázdninách, kdy se jich účastní velké procento učitelů (asi třetina). Kurzy 

pořádané pedagogickými instituty se těší velké oblibě zejména mezi učiteli 1. a 2. 

stupně (Volkschule a Hauptschule). Nedávné výzkumy ukázaly, že těmto kurzům věnuje 

80% učitelů této kategorie 4,5 dne v roce. Učitelé v Rakousku se z velké části účastní 

dalšího vzdělávání nepovinně (BUCHBERGER 1996). 

Kurzy mohou mít různou podobu. Krátkodobé jsou organizovány blokově a trvají od 

jednoho do deseti dnů. Dlouhodobé kurzy mohou trvat jeden semestr až několik let a 

učitelé na ně dochází například jedenkrát týdně. Některé mohou rovněž vést 

к postgraduální kvalifikaci. Mají obvykle podobu workshopu, semináře, konference 

nebo exkurze. Některé mohou být organizovány v zahraničí. 

Kurz musí být akreditován Ministerstvem školství a kultury a účastník vždy obdrží 

certifikát potvrzující jeho absolvování. Mezi nejčastěji vypisovaná témata patří 

v souladu se záměry Evropské unie školení spojená s využitím médií ve výuce, 

multikulturní výchovou a cizojazyčnou výukou. 

Učitel primární školy musí ročně absolvovat povinně 15 hodin kurzů dalšího vzdělávání. 

Podle svých preferencí si může vybrat instituci i zaměření kurzu. Není tedy stanoveno 

v jaké oblasti by se měl učitel dále vzdělávat, tudíž ani žádné kurzy spojené přímo 

s výukou cizího jazyka nejsou pravidelně povinné, nejsou-li výjimečně vypsány pro 

všechny učitele v případě inovací na celostátní úrovni. 

Česká republika 

Další vzdělávání je primárně zajišťováno pedagogickými fakultami. Kurzy realizovány 

na pedagogických fakultách jsou zaměřeny buď na výkon povolání nebo zájmově. 

Účastník těchto kurzů není ze zákona studentem a musí platit školné. 
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Pedagogická fakulta UK nabízí několik typů dalšího vzdělávání. Jedná se o průběžné 

vzdělávání, ve kterém si učitel prohlubuje své znalosti a kvalifikační, které dále dělí na 

studium ke splnění kvalifikačních předpokladů, ve kterém mají učitelé možnost rozšířit 

si odbornou kvalifikaci nebo si doplnit vzdělání v oblasti pedagogických věd a studium 

ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů, které je určeno pro vedoucí pedagogické 

pracovníky, školní psychology, výchovné poradce apod. (Další vzdělávání učitelů, 

2008). 

Cizí jazyk je v dalším kvalifikačním vzdělávání relativně hodně zastoupen. Reflektuje to 

skutečnost, že se český vzdělávací systém stále potýká s nedostatkem kvalifikovaných 

učitelů cizích jazyků. Kurzy zaměřené především na druhý stupeň doplní poprvé v roce 

2009/2010 nové dvouleté rozšiřující studium se specializací Učitelství prvního a 

druhého stupně ZŠ - aprobace Anglický jazyk. Katedra tímto krokem pružně reagovala 

na současný stav na základních školách, kde nejčastěji jeden učitel vyučuje cizí jazyk na 

celé základní škole, tedy na 1. i 2. stupni. 

Tato práce se však zaměří především na průběžné kurzy, tedy ty které nevedou ke 

kvalifikaci a nejsou pro učitele povinné, neboť dosáhl-li český učitel kvalifikace 

odpovídající jeho pozici, není ze zákona povinen se dále vzdělávat. 

Obsahem průběžného profesního vzdělávání jsou nové poznatky z jednotlivých oborů a 

jejich transformace do vyučovacích předmětů, nové vědecké poznatky a metody 

vzdělávání z oblasti pedagogiky, psychologie, teorie výchovy, oborových didaktik atd. 

(.Katalog programu dalšího vzdělávání učitelů a jiných aktivit celoživotního vzdělávání, 

2008). 

Mezi průběžnými kurzy zaměřujícími se na cizí jazyk, které jsou nabízené 

pedagogickou fakultou UK, převažují témata týkající se druhého, případně třetího 

stupně. Jedná se o kurzy prohlubující kompetence ve znalosti cizího jazyka 

(Zdokonalovací kurz AJ, NJ), více zastoupené jsou pak kurzy zabírající širokou škálu 
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témat (Central European Film, Czech literature, Jewish History in Central Europe 

apod.), vc kterých cizí jazyk slouží jako médium. 

V rámci průběžného vzdělávání nejsou tedy na Pedf UK nabízené žádné kurzy týkající 

se metodiky, ale především žádné kurzy zaměřující se na potřeby učitele, který vyučuje 

cizí jazyk na primární škole. To podporuje rozkvět velkého množství kurzů 

vypisovaných nejrůznějšími jinými institucemi zabývajícími se dalším vzděláváním 

učitelů jazyků. Vzhledem k tomu, že se na rozdíl od Rakouska tyto instituce na dalším 

vzdělávání učitelů cizích jazyků zásadně podílí, uvádíme zde alespoň ty nej významnější. 

Kromě univerzit nabízí další vzdělávání v oblasti cizího jazyka některé soukromé 

jazykové školy. V Praze mezi ně patří například škola Akcent, která se zaměřuje na 

kurzy pro učitele cizích jazyků a nabízí j im širokou škálu kurzů zkoušek akreditovaných 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a podporovaných z Evropských 

sociálních fondů. Poskytuje podobně jako ostatní soukromé jazykové školy absolvování 

mezinárodní zkoušky. 

Podobné kurzy poskytuje také Národní institut pro další vzdělávání, jehož největším 

pozitivem je působnost po celé České republice, což většina soukromých škol 

soustředících se do hlavních měst, nenabízí. 

Patrně nejvyhledávanějším zdrojem dalšího vzdělávání učitelů cizích jazyků jsou 

v České republice semináře, workshopy a konference pořádané knižními 

vydavatelstvími jako Oxford University Press, Cambridge University Press, Macmillan 

apod. Tato nakladatelství vydávající především učebnice, metodické materiály pro 

učitele i další pomůcky pořádají kurzy, které jsou akreditované MŠMT. Semináře vedou 

často přímo autoři učebnic. Jejich problémem však je zřetelný marketingový podtext, 

který lektorům může v některých případech bránit, aby byli objektivní. Je proto nutná 

učitelova jistá schopnost kritiky. 
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Srovnání 

Z předchozích kapitol je patrné, že jsou případné nedostatky v pregraduální vzdělávání 

v Rakousku suplovány rozsáhlou nabídkou kurzů dalšího vzdělávání v oblasti cizích 

jazyků. U České republiky naopak. 

Rakousko se může pochlubit rozsáhlou sítí pedagogických institutů, jež jsou obvykle 

součástí vysokých škol pedagogických a nabízí pravidelně průběžné kurzy z různých 

oblastí. Cizí jazyky jsou jednou z priorit a tvoří proto více než třetinu všech nabízených 

kurzů. Velká část z nich je věnována cizím jazykům napříč předměty a výuce jazyků 

dětem mladšího školního věku. 

V České republice podobné zázemí chybí a je proto pravděpodobné, že pokud se učitelé 

cizích jazyků dále vzdělávání, pak pravděpodobně zejména prostřednictvím soukromých 

institucí. Dalším bodem výzkumu tedy bude, zdali se učitelé cizích jazyků dále 

vzdělávají a popřípadě jak. 

Českým pedagogických fakultám však nelze upřít širokou nabídku kvalifikačních kurzů, 

které pomáhají splnit požadavek MŠMT, kterým je, aby do roku 2010 byli všichni 

učitelé aprobovaní nebo alespoň zapsaní do příslušného kurzu. Tento fakt souvisí úzce 

s prudkými zvraty a změnami zejména politického rázu, které zabránili kontinuálnímu 

vývoji systému přípravy vzdělávání učitelů a opakovaně tak vznikaly nedostatky, se 

kterými se musí současný systém stále vyrovnávat. V případě vzdělávání učitelů 

zaměřených na cizí jazyk je to ještě markantnější. 
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Díky komparativní studii byly objeveny podstatné rozdíly, jejichž vyzdvižení je klíčové 

pro empirickou část. V první řadě to byly pochopitelně odlišnosti v terminologii, dále 

v samotném systému vzdělávání. Zde je důležité především to, že rakouské primární 

školy jsou čtyřleté a izolované od sekundárních škol, zatímco v Česku je povinné 

vzdělávání realizováno v rámci základní školy, jež nabízí devítileté vzdělání dělící se na 

první stupeň (5 let) a druhý stupeň (4 roky). Cizí jazyk je v Rakousku povinný od první 

třídy metodou CLIL, ke které se ve třetí třídě přidávají samostatné hodiny, v Česku až 

od třetí, obvykle jako samostatná hodina, ovšem s třikrát větší hodinovou dotací než v 

Rakousku. 

Příprava učitelů na výuku cizího jazyka je rovněž odlišná. Rakousko vzdělává všechny 

budoucí učitele primární školy ve všech předmětech primárního kurikula včetně cizího 

jazyka, v Česku existují specializace na cizí jazyk v rámci studia učitelství prvního 

stupně. Studijní plány těchto programů se tudíž ukázaly jako rozdílné, respektive český 

student má v rámci specializace cizí jazyk přibližně čtyřikrát více kurzů na něj 

zaměřených než jeho rakouský protějšek. Dají se proto očekávat značné rozdíly v úrovni 

znalostí cizího jazyka bezprostředně po dokončení studia. 

Rovněž v pojetí dalšího vzdělávání jsou významné rozdüy. V Rakousku je povinně 

volitelné, v České republice se učitelé dále vzdělávají dobrovolně. Rakousko disponuje 

pedagogickými instituty, jež jsou za další vzdělávání učitelů primárně zodpovědné, 

přičemž výuka cizího jazyka je jednou z jejich priorit. V Česku tuto funkci plní 

pedagogické fakulty, které však nabízejí zejména kvalifikační kurzy, nabídka 

průběžného vzdělávání zaměřeného na cizí jazyk je poněkud omezená. Úkolem bude 

zjistit, zdali a kde je tento nedostatek suplován. 

Je zřetelné, že každý systém má svá pozitiva i negativa a nelze říci, že by jeden z nich 

značně vynikal nebo byl naopak velmi neefektivní. Spíše zde můžeme sledovat 

jednotlivé aspekty, jejichž vzájemné propojení by mohlo vést к ideální podobě přípravy 

učitelů primární školy na výuku cizího jazyka. Úkolem empirické části bude zjistit, jak 

systémy daných zemí vnímají a hodnotí samotní učitelé. 
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Empirická část 

1. Výzkumné cíle 

Na základě teoretické části byly formulovány cíle empirického výzkumu: 

• nalézt a definovat typický profil českého a rakouského učitele, který vyučuje cizí 

jazyk na primární škole a vzájemně ho porovnat 

• zjistit, jak je učitel připraven na výuku cizího jazyka bezprostředně po dokončení 

pregraduálního studia v Rakousku a ČR 

• zdali a kde se učitel účastní dalšího vzdělávání v oblasti cizího jazyka a popřípadě jak 

ho hodnotí v Rakousku a v ČR 

Obecné cíle vedly к definování následujících výzkumných otázek: 

1. Jak učitelé primární školy hodnotí kvalitu své přípravy na výuku cizího jazyka 

v rámci pregraduálního vzdělávání? 

2. Jak učitelé vnímají proporci mezi teoretickými a praktickými předměty 

týkajících se CJ v rámci přípravného studia? 

3. Kolik učitelů cizího jazyka dostalo možnost absolvovat dlouhodobý pobyt 

v zahraničí ve sledovaném vzorku? 

4. Kde se nejčastěji realizuje další dovzdělávání učitelů primární školy v oblasti 

cizích jazyků? 

5. Existuje vztah mezi kvalitou pregraduálního a dalšího vzdělávání resp je 

nedostatečné pregraduální vzdělání suplováno kurzy dalšího vzdělávání a 

zároveň tíhne kvalitně připravený učitel к neúčastnění se kurzů dalšího 

vzdělávání? 
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2. Výzkumný vzorek, lokalita 

Vzhledem ke specifickému rysu výzkumu, který bere v úvahu dvě různé země, bylo 

třeba vybrat v rámci sledovaných států lokality, jež by byly srovnatelné. Nejvíce se 

nabízela hlavní města obou zemí, tedy Praha a Vídeň. Rovněž v teoretické části jsme se 

již v některých konkrétních případech zaměřovali na hlavní města, výzkumný vzorek 

bude rovněž pocházet z těchto lokalit. 

Výzkumný vzorek budou tvořit učitelé vyučující cizí jazyk na primární škole, konkrétně 

20 učitelů z primárních škol ve Vídni a 20 učitelů z Prahy. Základní školy, ze kterých 

dotazovaní učitelé pochází, jsou z poloviny školy s rozšířenou výukou jazyka a 

z poloviny bez ní. Klíč к vybírání škol byl stejný v České republice i v Rakousku. 

Vzhledem к velkému počtu škol se zaměřením na cizí jazyk v obou městech nemělo 

smysl izolovat tyto primární školy jako zvláštní skupinu a byla proto do výzkumu 

zahrnuta. Mezi učiteli z těchto dvou skupin škol se navíc neprokázaly rozdíly v jejich 

profilech. 

3. Metody sběru dat 

Pro empirickou část této práce byla vybrána kvantitativní metoda výzkumu, konkrétně 

dotazník. Důvodem pro zvolení této metody byla snaha o ukázání obecných trendů 

v rámci jednotlivých států, která předpokládala zapojení většího množství učitelů. 

Administraci dotazníku jsem prováděla vždy sama, bylo proto nutné osobní setkání 

s učitelem, které se v mnoha případech ukázalo jako velmi přínosné. Rozhodnutí 

upřednostnit tuto formu plynulo z přesvědčení, že dotazovaný v přímé konfrontaci 

s tazatelem odpovídá obvykle otevřeněji a příměji než pokud dotazník vyplňuje sám. 

Díky tomuto postupu se rovněž otevřela cesta к případnému rozhovoru, v rámci kterého 

mohly být odhaleny další zajímavé zkušenosti a názory na dané téma. 
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4. Popis dotazníku a formulace hypotéz 

Dotazník (příloha č. 4) se dělí do třech základních částí, které odráží cíle výzkumu 

vymezené ve druhé kapitole empirické části. Většina otázek je uzavřená, v druhé a třetí 

části jsou uplatněny číselné škály, na kterých dotazovaný vyznačuje míru souhlasu 

s danými výroky. 

Osobní informace a pedagogická praxe 

Náplní první části jsou osobní informace učitele a jeho současná pedagogická praxe 

Úkolem je tedy zjistit pohlaví, věk, úroveň znalosti cizího jazyka, délku pedagogické 

praxe, případné zkušenosti s výukou cizího jazyka na jiných typech škol kromě primární 

a předměty, které vyučuje. 

V rámci této kategorie bylo formulováno několik hypotéz: 

• Český učitel cizího jazyka na primární škole je průměrně mladší než jeho protějšek v 

Rakousku. 

• Český učitel disponující znalostí cizího jazyka má ve srovnání s rakouským učitelem 

pracovní zkušenosti z více různých stupňů a typů škol. 

• Český učitel disponující znalostí cizího jazyka učí obvykle i navzdory své širší 

aprobaci pouze cizí jazyk oproti Rakousku, kde to nebývá pravidlem. 

Pregraduální studium 

Druhá část dotazníku se týká pregraduálního studia učitele. Cílem této části je zjistit 

má-li učitel odpovídající kvalifikaci a kde a jakou formou ji získal. Pakliže absolvoval 

jednu z institucí, která se zabývá přípravou učitele primární školy na výuku cizího 

jazyka, bude cílem prozkoumat, jak se cítil připraven na výuku cizího jazyka 

bezprostředně po dokončení studia. Připravenost bude zkoumána v rámci jednotlivých 

kompetencí učitele cizího jazyka, případně jejich souborech. 
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První otázka zjišťuje, kde učitel studium absolvoval, druhá sleduje připravenost 

v komunikativních kompetencích v cizím jazyce, znalost kultury zemí a jazykového 

systému po fonetické a gramatické stránce. Třetí je pak zaměřena na znalosti a 

dovednosti z hlediska teorie a praxe. U těchto otázek je využita devítimístná číselná 

škála, na níž učitel označí svou míru připravenosti v určité kompetenci. Konkrétně 

zkoumá: 

1. zdali mu studium poskytlo dostatek znalostí z teorie didaktiky cizího jazyka 

(psycholingvistika, lingvodidaktika) 

2. zdali ho studium vybavilo dostatečnou znalostí didaktiky cizího jazyka 

z praktického hlediska (znalost konkrétních metod a materiálů vhodných 

pro výuku cizího jazyka, dovednost vytvářet vlastní materiály a aktivity) 

3. zdali mu studium zprostředkovalo dostatek praktických zkušeností zvláštní 

výuky cizího jazyka (náslechy, vlastní vyučovací pokusy) 

Do kapitoly pregraduální studium je zahrnuta rovněž část týkající se studijních či 

pracovních pobytů v zahraničí. Důvodem zařazení této problematiky je přesvědčení, že 

dlouhodobý pobyt v cizí zemi je pro budoucího učitele cizích jazyků klíčový z hlediska 

značného zlepšení v komunikativních kompetencích. Zkoumá proto, zdali učitel 

absolvoval podobný pobyt, pokud ano, pak kde a jak dlouho, a zejména zdali se jednalo 

o studijní program v rámci vysoké školy či pracovní, organizovaný mimo rámec studia. 

Pakliže nemá s podobným pobytem učitel žádnou zkušenost, bude úkolem objevit, co 

bylo hlavní překážkou. 

V rámci této části dotazníku byly formulovány následující hypotézy: 

• Cizí jazyk je na českých primárních školách na rozdíl od Rakouska stále převážně 

vyučován nekvalifikovanými učiteli. 

• Studenti oboru učitelství pro 1. stupeň + CJ se cítí na výuku jazyka připraveni lépe než 

absolventi rakouských vysokých škol pedagogických. 
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• Studenty v Rakousku i České republice odrazuje z účasti na studijním pobytu 

v zahraničí více obava z prodloužení studia než jiné důvody (nedostupnost, finance 

atd.). 

Další vzdělávání 

Poslední část dotazníku směřuje к dalšímu vzdělávání učitele během jeho pedagogické 

praxe. Obsahuje celkem 5 otázek, které se soustředí pouze na oblast cizích jazyků. 

První zjišťuje, jak často se učitel kurzů dalšího vzdělávání (přednášek, seminářů, 

workshopů, konferencí apod.) týkajících se výuky cizího jazyka účastní. Druhá otázka 

ověřuje, odkud učitel nabídku kurzů získává, tedy, co je v tomto případě hlavním 

zdrojem informací. Další zkoumá, kurzy kterých institucí učitel cizích jazyků nejčastěji 

navštěvuje. 

Čtvrtá rozsáhlejší část se snaží najít odpověď na otázku, jak učitel kurzy dalšího 

vzdělání, které nejčastěji navštěvuje, hodnotí. Z metodologického hlediska je zde opět 

zvolena číselná škála, na které dotazovaný vyznačí svou míru souhlasu s tvrzeními 

nalevo od číselných škál. Výroků je celkem 9 a snaží se zjistit dostupnost, atraktivnost a 

kvalitu kurzů z pohledu učitele. Jedná se o následující tvrzení: 

1. Je snadné se o nabídce dalšího vzdělávání dozvědět. 

2. Celková nabídka je široká. 

3. Lektoři, kteří vedou kurzy dalšího vzdělávání, jsou к jejich vedení kompetentní. 

4. Zkušenosti z kurzů týkajících se výuky cizího jazyka jsou užitečné a obvykle je 

ihned uplatním ve své praxi. 

5. Témata kurzů jsou pro mě zajímavá. 

6. Další vzdělávání je pro mě důležité tím, že se mohu setkat s kolegy. 

7. Učitelé jsou svým vedením motivováni se během praxe dále vzdělávat. 

8. Učitele od dalšího vzdělávání odrazují výdaje s nimi spojené (materiály, 

cestovné apod.). 
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9. Učitelé cizích jazyků mají z mého pohledu o další vzdělávání zájem (Z mé 

zkušenosti jsou kurzy obvykle naplněné.) 

Dotazník uzavírá otázka, která zjišťuje, zdali měl učitel během své pedagogické praxe 

příležitost účastnit se mezinárodních projektů v rámci evropských programů či 

bilaterálních dohod základních škol, popřípadě vycestoval-li do zahraničí. 

Pro tuto část byly formulovány následující hypotézy: 

• Rakouský učitel se účastní kurzů dalšího vzdělávání průměrně více než jeho 

český protějšek. 

• Čeští učitelé navštěvují více kurzy dalšího vzdělávání pořádané učebnicovými 

vydavatelstvími než jiné (PedF, soukromé školy, Národní institut pro další 

vzdělávání). 

Navrhnutý dotazník by měl komplexně postihnout všechny potenciální zkušenosti s 

přípravou na výuku cizího jazyka a jeho zdokonalování, které se mohou dostat učiteli 

primární školy v rámci pregraduálního studia i dalšího vzdělávání. Zjištěné údaje mají 

pomoci nastínit především podněty к vzájemné inspiraci pro oba sledované státy. 

Dotazník má kromě české verze ještě anglickou mutaci pro rakouské učitele (příloha č. 

2). Dotazníky jsou shodné, změny nastaly jen v případě škol a institucí, které připravují 

učitele nebo které nabízejí další vzdělávání. Ve všech případech zde byla nabídka 

pochopitelně přizpůsobena Rakousku a zachovány německé názvy. 

5. Interpretace dotazníku 

První část dotazníku týkající se osobních informací a pedagogické praxe ověřila dvě 

dobře známé informace a to, že pro obě země je charakteristická silná feminizace 

školství a že drtivá většina učitelů primárních škol vyučuje angličtinu. Z dvaceti českých 

učitelů byly pouze 2 muži, v Rakousku to byl pouze 1 ze stejného množství. V České 
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republice i v Rakousku se objevil pouze jeden učitel, který na primární škole učí jiný 

cizí jazyk než angličtinu. V České republice to byla němčina, v Rakousku francouzština. 

Potud se výsledky z první části obou zemí shodovaly, dále však byla nalezena řada 

významných rozdílů. 

První z nich byl ve věku učitelů vyučujících cizí jazyk, na nějž odkazuje graf č. 1. 

Graf č. 1 : Věk učitelů CJ na primární škole 

s
M

^
c

T
i

o
o

o
r

o
ï 

s
M

^
c

T
i

o
o

o
r

o
ï 

s
M

^
c

T
i

o
o

o
r

o
ï 

s
M

^
c

T
i

o
o

o
r

o
ï 

• Rakousko 

ш Česká republika 

s
M

^
c

T
i

o
o

o
r

o
ï 

dl I li i I u r 
2 0 - , 30 к i 31 - 40 lei 41 - 50 let 51-60 le t 

První graf potvrzuje hypotézu, že jsou rakouští učitelé, kteří vyučují cizí jazyk na 

primární škole průměrně výrazně starší než čeští, respektive věk je v Rakousku 

rovnoměrně rozložen, zatímco v České republice převažují zřetelně učitelé mezi 20 a 30 

lety. Tento výsledek přímo souvisí s průměrnou délkou pedagogické praxe, jež je 

v České republice 7, 9; v Rakousku 16, 2 a odráží tak fakta popsaná ve srovnávací 

studii. Po zavedení cizího jazyka na prvním stupni, převážně angličtiny, mohli být 

rakouští učitelé vyškoleni v didaktických kurzech pedagogických institutů díky 

znalostem, kteří učitelé měli z vlastního studia na sekundární škole, u mladších pak na 

pedagogické akademii. Z tohoto důvodu nedošlo к masivnímu přijímání nových učitelů 

mladé generace a věkové rozložení zůstalo proto vyrovnané. 

V České republice byla šíře těchto školení a kvalifikačních kurzů omezena faktem, že 

starší generace neměla s nově nejvíce poptávaným západním jazykem - angličtinou, 
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žádné zkušenosti. Její výuka byla a je v rukou převážně mladých učitelů, kteří nastoupili 

povinnou školní docházku po revoluci a učili se anglický jazyk již v rámci povinného 

vzdělávání, střední škole či gymnáziu, popřípadě na ni pak byli přímo specializováni na 

vysoké škole. 

S tím bezprostředně souvisí i další výsledky této části dotazníku. Je to především úroveň 

znalosti anglického jazyka, na kterou se učitelé sami ohodnotili v otázce číslo 4. 

Výsledky nám ukazuje graf č. 2. Otázka obsahovala také možnost „Nedovedu 

posoudit. ", nikdo z učitelů ji však nezvolil, proto je z grafického znázornění vyňata. 

Úroveň označená jako nedostatečná je však v grafu ponechána z důvodu zachování plné 

škály hodnocení, tak jak byla uvedena v dotazníku. 

Grafč. 2: Úroveň znalosti cizího jazyka 
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Graf č. 2 ukazuje, že se čeští učitelé ohodnotili daleko lépe než rakouští. Zatímco na 

„velmi dobrou" znalost se cítí podobný počet učitelů v obou sledovaných zemí, čeští 

učitelé v polovině případů zaškrtli úroveň „výborná", v Rakousku se tak ohodnotili 

pouze dva respondenti. Tento výsledek se může zdát překvapivý, zkusme jej tedy 

analyzovat. 

Prvním důležitým faktem je, že rakouský systém nenabízí zvláštní specializaci na cizí 

jazyk v rámci učitelství prvního stupně a cizí jazyk je proto vyučován stejným učitelem 
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jako další předměty. Učitel sice prochází přípravou na výuku cizího jazyka, ta však tvoří 

pouze menší podíl a studenti si proto nestačí jazyk osvojit do uspokojující míry. Dalším 

důvodem může být, že polovinu dotázaných tvořili učitelé starší 40 let, kteří měli 

angličtinu pouze na střední škole a později v kurzech dalšího vzdělávání a neprofitovali 

tak ještě z povinného cizího jazyka na pedagogické akademii. 

Někteří rakouští učitelé starší čtyřiceti let uvedli v rámci dotazníku, jakým způsobem se 

s tímto deficitem, jenž je postihl po zavedení povinného jazyka na prvním stupni, 

vyrovnávali. Dvě učitelky, jež se ohodnotily na základní znalost cizího jazyka, zmínily, 

že tento problém řeší využíváním audionahrávek, aby byly děti co nejvíce vystaveny 

správné angličtině rodilého mluvčího. Další dvě uvedly, že každý rok žádají o asistenta 

v rámci programu Comenius, který jim zajistí zahraničního studenta, obvykle 

zaměřeného na cizí jazyk. Tomu pak svěřují anglické hodiny i krátké sekvence cizího 

jazyka ve svých třídách. 

Jiná situace nastala u učitelů z jazykových škol, kteří obvykle úzce spolupracovali 

s rodilými mluvčími. A i v případě, že rodilí mluvčí v jejich třídách přímo nevyučovali, 

celkem tři rakouské učitelky uvedly, že jim komunikace s kolegy - rodilými mluvčími 

pomáhá zlepšovat jejich komunikativní kompetence, což se pozitivně odráží v jejich 

vlastní výuce. 

Přestože se ani o jednom z těchto řešení nedá uvažovat jako o univerzálním, jedná se o 

zajímavé nápady, jež by mohly být inspirací i v českém prostředí. 

Možná ještě překvapivější je vysoká úroveň, na kterou se ohodnotili čeští učitelé 

primární školy. Je to pozitivní důsledek velkého počtu příslušníků nej mladší generace 

učitelů a zavedení specializací na anglický jazyk v rámci učitelství prvního stupně a 

(50% českých respondentů má aprobaci učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací cizí 

jazyk.). 

81 



Další velmi zajímavý výsledek přinesla otázka číslo 6. a 7., která se týkala učitelových 

zkušeností z různých typů škol. Cílem bylo zjistit, kde dotazovaný v současné době učí 

kromě prvního stupně a kde v minulosti učil. Položka první stupeň je uvedena, přestože 

je jisté, že bude v obou případech stoprocentní, vzhledem k tomu, že všichni dotazovaní 

učili v době vyplňování dotazníku na prvním stupni. Důvodem pro její zaznamenání 

byla jednak určitá forma kontroly a současně snaha ukázat ostatní položky v kontextu 

primární školy. 

Graf č. 3 potvrzuje hypotézu, že čeští učitelé cizího jazyka mají zkušenosti z mnoha 

stupňů a typů škol, zatímco rakouští nikoli. Je to opět způsobené nedostatkem učitelů 

angličtiny, který se projevil na všech stupních a všech typech škol. Učitelé cizích 

jazyků, kteří mají pedagogické vzdělání, jsou vítáni i na soukromých školách, které řadu 

kvalifikovaných učitelů pohltí. Motiv je v tomto případě jasný, jedná se zejména o lepší 

platební podmínky a méně závazné zaměstnání než nabízí základní škola. Učitelé cizích 

jazyků proto po ukončení studia projdou celou řadou škol, než v některé zakotví na delší 

dobu. 

V Rakousku to zdaleka tak dramatické není, což může být způsobené několika faktory. 

Prvním faktorem je striktní oddělení primární a nižší sekundární školy, která učiteli 

nedovoluje vyučovat na obou stupních, neboť jde o dvě rozlišné instituce, jež nesídlí 

v jedné budově. Dalším je fakt, že pozice rakouského učitele odpovídá jeho kvalifikaci 

téměř ve sta procentech (graf č. 7), tudíž je nepředstavitelné, že by učitel aprobovaný 

pro první stupeň učil na druhém stupni či dokonce gymnáziu. Třetím faktorem může být 

finanční ohodnocení učitelů primární školy, jež sice není v prvních letech o moc vyšší 

než v České republice, s každým rokem však výrazně stoupá až může dosáhnout více 

než dvojnásobku. 

V neposlední řadě stojí fakt, že celková úroveň znalosti cizího jazyka je nižší než u 

českých učitelů (zejména proto, že se jedná ve svém důsledku o úplně jinou skupinu 

učitelů než v České republice), a proto se pravděpodobně velké množství rakouských 
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učitelů necítí na to, aby se ucházelo o zaměstnání učitele cizího jazyka na soukromých 

školách či v rámci individuálních hodin, ať už pro děti či dospělé. 

Alarmující výsledky však demonstruje graf č. 4, který rozvíjí problematiku z předešlé 

části. Úkolem bylo v tomto případě odhalit, jaké procento učitelů učí na prvním stupni a 

zároveň jinde. Výsledky ukazují, že český učitel cizího jazyka v žádném z případů neučí 

pouze na prvním stupni. Nej větší část z nich je zaměstnána jako univerzální jazykový 

učitel pro první a druhý stupeň, což sice v podstatě není legální, neboť jsou dotazovaní 

učitelé z poloviny aprobovaní pro první stupeň, dva pro druhý a zbytek vůbec (graf č. 8), 

český vzdělávací systém to ale umožňuje díky, pomineme-li gymnázia, nedílné 

devítileté povinné školní docházce, jež je v drtivé většině případů soustředěna do jedné 

budovy. 

Na tento značně se rozšiřující trend, že učitelé aprobovaní pro první stupeň se 

specializací anglický jazyk, učí na celé základní škole, reagovala v nedávné době 

Katedra anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty UK, jež od příštího roku 

otevírá nový obor Učitelství pro 1. a 2. stupeň - aprobace anglický jazyk v rámci 

kombinovaného studia. 
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Kromě druhého stupně však řada učitelů učí dále paralelně na soukromých jazykových 

školách nebo individuálně, v jednom případě dokonce na gymnáziu. Zatímco učení na 

druhém stupni je poněkud automatickým důsledkem požadavku učitele ovládajícího cizí 

jazyk učit na prvním stupni, o což ho ředitel téměř vždy požádá a poskytne mu tak 

v mnoha případě plný úvazek složený z hodin anglického jazyka, v případě poskytování 

individuálních hodin a učení na soukromých školách paralelně se státní školou se jedná 

podle slov učitelů o jediný motiv, kterým je přivýdělek. 

V Rakousku žádný z respondentů neučí cizí jazyk na primární škole a zároveň jinde 

protože jeho úvazek tvoří všechny předměty primárního kurikula včetně cizího jazyka' 

což potvrzuje také graf č. 5. Situace v České republice znázorněná na grafu č 6 j e 

potvrzením hypotézy, že čeští učitelé disponující znalostí cizího jazyka vyučují pouze 

cizí jazyk, což částečně napověděla již předchozí grafická znázornění 
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Graf č. 5: Rakouští učitelé vyučující CJ na 
primární škole učí: 

• jen cizí jazyk 

i jen některé pferréty 
primárního kurikUa 

i všechny/většinu 
předmětů primárního 
kirikda 

Qaf č. 6: Čeští učitelé vyučující CJ na primární 
škole učí: 

• jen cizí jazyk 

• jen nékterê předměty 
primárního kurikda 

I \šechny/\ětšinu 
pfedrětů primárního 
kurikiia 

Druhá část dotazníku doplní profil učitele z hlediska jeho pregraduálního studia. 

První otázka směřuje к učitelovu studiu, popřípadě způsobu, jakým byl vzdělán v cizím 

jazyce i jeho didaktice, který v současné době vyučuje. Z důvodu odlišnosti názvů 

institucí ve sledovaných státech, jsou výsledky z této otázky znázorněny opět ve dvou 

grafech (graf č. 7, 8), barvy rakouských typů studia odpovídají českému. 

Graf č. 7: Pregraduální studium učitele CJ na 
primární škole - Rakousko 

Qaf č. 8: Pregraduální studium učitele CJ na 
primární škole-ČR 

PädAkad/Hochschde 
s pcMmýmCJ 
PäiAkad./Hxhschüe 
bez CJ 
Universität 
s aprobaci CJ 

• Jiné 

I PedF se specializaci CJ | 

I PedF bez specializace 
a 

I PedF-Učitelství pro 2 
stupeň s aprobaci CJ 

0 Jné 

Na základě těchto výsledků můžeme konstatovat, že pedagogické fakulty zvládly 

v posledních letech připravit učitele primární školy na výuku cizího jazyka velmi dobře, 

neboť v celé polovině případů respondenti odpověděli, že jsou kvalifikovaní pro výuku 

CJ a zároveň pro první stupeň. To se jeví 10 let po zavedení této specializace relativně 

velkým úspěchem. 
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Značná část učitelů stále ještě odpovídající kvalifikaci nemá, nepotvrdila se ale 

hypotéza, že většina učitelů vyučujících cizí jazyk na prvním stupni není pro tento 

stupeň, cizí jazyk či práci učitele kvalifikována. 

Graf č. 3 a 4 sice ukázaly, že učitelé prvního stupně učí pak cizí jazyk i na druhém, což 

je také nevyhovující z hlediska aprobace, na druhou stranu to však do jisté míry 

dokazuje, že je katedra anglického jazyka schopna absolventa v rámci specializace 

anglický jazyk dobře vybavit a učitel tak může, minimálně na základě svého pocitu, 

nabídku výuky cizího jazyka na druhém stupni přijmout. 

Graf č. 8 dále ukazuje, že jen velmi malá část kvalifikovaných učitelů pro 1. stupeň bez 

specializace CJ se jazyk naučila mimo rámec studia či v kurzech dalšího vzdělávání a 

nyní jej rovněž vyučuje. To je rozdílné v Rakousku, kde čtvrtina učitelů studovala obor 

učitelství primární školy bez povinného cizího jazyka a později si jej osvojila v kurzech 

dalšího vzdělávání. Opět to reflektuje fakt, že učitelé již zvládali alespoň základy 

angličtiny, kterou se učili na sekundární škole či případně nepovinně na pedagogických 

akademiích, a tudíž byla tato alternativa možná. Po zavedení povinné výuky cizího 

jazyka na primární škole tedy nebylo bezpodmínečně nutné přijímat do škol 

nekvalifikované učitele, kteří by ovládali cizí jazyk. Většina učitelů je tedy nejen 

kvalifikovaná přímo pro svůj obor, ale i v cizím jazyce. 

Situace je jiná v České republice, kde, jak již bylo výše zmíněno, polovina respondentů 

zatím požadovanou aprobaci nemá. Žlutá výseč zobrazuje učitele, kteří nejsou 

kvalifikovaní pro stupeň školy či pro výuku cizího jazyka, který v současné době cizí 

jazyk učí, 25% všech dotázaných učitelů nemá pedagogické vzdělání vůbec. 

Jiné studium než na pedagogických fakultách zaškrtlo tedy 7 učitelů. Vzdělání, které 

absolvovali bylo velmi rozmanité. V jednom případě učitel uvedl, že studoval 

bakalářský obor učitelství na filozofické fakultě, aprobace však nezahrnovala cizí jazyk, 

ten se naučil v rámci svého pracovního pobytů v zahraničí. 
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Další učitelka absolvovala rovněž studium na fdozofícké fakultě, nýbrž obor 

Pedagogika, v rámci nepovinného předmětu na fdozofícké fakultě studovala anglický 

jazyk. Podobné to bylo i u další respondentky, jež dokončila Fakultu humanitních věd. 

Jeden dotazovaný uvedl, že vysokou školu v současnosti teprve studuje, nejedná se však 

o učitelství, nýbrž o obor Anglofonní studia na soukromé Metropolitní univerzitě Praha. 

Další poznamenal jako obor studia na vysoké škole Cestovní ruch. Ve dvou případech 

učitelky specifikovaly, že pedagogické vzdělání nemají, v současnosti se ale vzdělávají 

v rámci kombinovaného studia na katedře anglického jazyka a literatury na pedagogické 

fakultě. 

Většina těchto neaprobovaných učitelů však obvykle uvedla, že strávila delší dobu 

v zahraničí. Dá se tedy přepokládat, že jsou tito učitelé velmi dobří v komunikativních 

kompetencích. Problémem však zůstává didaktika cizího jazyka, kterou z větší části 

neměli šanci projít. 

Zdali právě tito učitelé vyhledávají kurzy dalšího vzdělávání více než učitelé 

kvalifikovaní bude předmětem poslední části této kapitoly. 

Graf č. 9: Připravenost učitelů v kompetencích z 
hlediska znalosti CJ 
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Graf č. 9 vychází pouze z hodnocení učitelů, kteří v předchozí otázce zvolili možnost za 

a) Studoval/a jsem na pedagogické fakultě, učitelství pro 1. stupeň se specializací cizí 

jazyk, v rakouském dotazníku pak rovněž za a) Pädagogische Hochschule s povinnými 

předměty týkajících se cizího jazyka. Vzhledem к rozmanitosti vzdělání, kteří učitelé 

uváděli v předchozí otázce zejména v případě České republiky, by bylo nesmyslné brát 

v úvahu veškerá hodnocení, neboť by byla příliš rozptýlena mezi různé tipy škol. Se 

studiem cizího jazyka či učitelství v mnoha případech nebyla vůbec spojena. V případě 

Rakouska i České republiky jsou tedy v úvahu vzata hodnocení pouze těch učitelů, kteří 

absolvovali studium pro ně primárně určené. Tento graf tedy vychází z 10 hodnocení 

v případě České republiky a 13 v případě Rakouska. 

Na rozdíl od ostatních sloupcových grafů, kde osa Y označovala počty učitelů, odkazuje 

zde k devítimístné číselné škále. V této otázce učitelé na číselné škále zaznamenávali 

jejich mim připravenosti na výuku cizího jazyka v jednotlivých kompetencích z hlediska 

znalosti cizího jazyka, jež jsou uvedené na ose X. 

Jak můžeme sledovat, průměrné hodnoty odkazuj ící ke komunikativním kompetencím 

(psaní, mluvení, poslech a čtení) а к reáliím zemí, kde se cílovým jazykem mluví, jsou 

v obou zemích velmi podobné. Čeští učitelé se cítí připraveni jen o něco málo lépe než 

rakouští. Rakouští si věří po ukončení studia naopak o desetinu více ve čtení 

s porozuměním. 

Větší rozdíly můžeme sledovat v případě znalosti jazykového systému po gramatické a 

fonetické stránce, ve kterých se čeští učitelé cítí lépe připraveni než rakouští. Tento 

výsledek naznačoval již graf č. 2, který ukazoval úroveň znalosti cizího jazyka, 

respektive podle něj bylo možné dále předvídat hodnoty českých učitelů dokonce o 

hodně vyšší. Projevily se však pouze ve fonetice a gramatice. Důvod může spočívat 

v tom, že řada českých učitelů absolvovala před nástupem do pedagogické praxe pobyt 

v zahraničí, jež značně zlepšil učitelovy komunikativní kompetence, kterými 

bezprostředně po dokončení studia nedisponoval. 
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Na základě grafu č. 9 můžeme však konstatovat, že hypotéza o připravenosti učitelů 

cizích jazyků se potvrdila. Čeští se cítili průměrně lépe připraveni než rakouští, což bylo 

možné očekávat na základě značného rozdílu v hodinových dotacích cizího jazyka ve 

studijních plánech, jež byly v případě sledované skupiny čtyřikrát větší než v rakouském 

výzkumném vzorku. 

S přihlédnutím к tomuto faktu je pak míra připravenosti volená rakouskými učiteli 

relativně vysoká. Jedním důvodem může být, že jsou skutečně relativně dobře 

připraveni, neboť si odnášeli již ze střední školy dobré znalosti cizího jazyka. Výsledky 

však mohou být také zkresleny, neboť rakouští učitelé se podvědomě zcela jistě 

srovnávali se svými kolegy nikoli na pozadí českých absolventů. 

Proporcím teoretické a praktické složky studia CJ v rámci učitelství pro 1. stupeň se 

věnuje graf č. 10. Hodnocení učitelů opět reflektuje systém vzdělávání i konkrétní 

studijní plány, jež byly popsány ve srovnávací studii. 

Graf č. 10: Proporce praktické a teoretické složky 
studia CJ z pohledu absolventa 

znalosti ddaktiky znalosti didaktiky praktické 
CJ z teoretického CJ z praktického zkušenosti z 

hlediska hlediska vlastní výuky 

Tento graf budeme číst dvojím způsobem: na základě vzájemného srovnání zemí (v: 

oranžových a vínových sloupců), dále budeme sledovat připravenost 

v jednotlivých souborech kompetencí v rámci zemí (porovnání sloupců stejné barvy) 
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V případě České republiky se absolventi oboru učitelství a cizí jazyk cítí spíše 

dostatečně připraveni v didaktice cizího jazyka po teoretické stránce, hodnota vyšší než 

šest byla naměřena také v případě znalostí didaktiky cizího jazyka z hlediska 

praktického. Neuspokojivý výsledek přináší poslední sloupec, jež ukazuje, že průměrná 

hodnota označující dostatek praktických zkušeností z vlastní výuky, se jako jediná blíží 

více к jedničce a znamená tedy,,Ne, studium mi nezprostředkovalo dostatek praktických 
zkušeností z vlastní výuky. " 

Potvrdilo se tím, že absolventi postrádají v rámci specializace CJ praxi, tedy vlastní 

vyučovací pokusy pod dohledem vyučujícího a kolegů, což se ukazovalo jako 

nedostatek již v rámci srovnávání studijních plánů. 

V Rakousku se učitelé cítí nejlépe připraveni v didaktice C J z praktického hlediska, hůře 

pak v teorii. Co se týká praktických zkušeností, jde také o nejnižší hodnotu, přesto však 

téměř o jeden stupeň vyšší než v Česku. 

Češi se cítí oproti Rakušanům lépe připraveni v teoretických znalostech, u praktických 

je tomu naopak. Výsledky tak reflektují pojetí přípravy učitelů obou zemích. Český 

systém akcentuje vedle praktické složky také teoretické znalosti. V Rakousku se naopak 

- zejména díky mnohem kratší době studia - dává přednost didaktickému zaměření 

výuky, které se jeví oproti předmětům zaměřených na teorii jako nepostradatelné. Praxe 

v primárních školách jsou intenzivně realizovány již od prvního roku studia, cizí jazyk 

tvoří však pouze jeden z mnoha předmětů a učitelé ji proto pociťují také jako relativně 

nedostačující. 

Zajímavé v případě rakouských učitelů bylo zjištění, že v případě dostatku teoretických 

znalostí uváděli více než v jiných případech krajní hodnoty, a to jak ty nejvyšší, tak 

nejnižší. Na grafu se tento jev neprojevil, neboť byla uvedena průměrná hodnota, jeho 

analýza přináší však pozoruhodný objev. 
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Je velmi pravděpodobné, že totiž neodráží skutečnou kvalitu výuky po teoretické 

stránce, ale spíše osobní postoj učitele. Část z nich se kloní к přesvědčení, že učitelské 

povolání je především o praktické výuce a že tudíž ke své profesi příliš teoretických 

znalostí nepotřebují. Zatrhávají proto krajní hodnotu 9, která má však z mé osobní 

zkušenosti někde spíše podtext „ano, až moc" . Vedle čísel 9 se však objevil přibližně 

stejný počet respondentů, kteří naopak volili hodnotu 2 nebo 3, tedy: „Ne, studium mi 

neposkytlo dostatek znalostí z didaktiky cizího jazyka z hlediska teoretického", přestože 

absolvovali stejné studium. V rámci jiných otázek se tak velké rozdíly v odpovědích 

neprojevily, a proto si zasloužily bližšího zkoumání. 

Druhá část dotazníku zabývající se pregraduálním studiem byla zaměřena na 

dlouhodobé pobyty v zahraničí, při kterých dostal učitel možnost rozvíjet své 

komunikativní kompetence v cizím jazyce, který momentálně vyučuje. Tato otázka 

nechtěla vyloučit pobyty v jiných zemích než těch, kde se cílovým jazykem mluví, 

neboť respondent mohl například v rámci programu Erasmus studovat na univerzitě 

v Dánsku, kde však výuka probíhala v angličtině, nebo mohl několik měsíců pracovat 

v Řecku avšak v prostředí, kde byla komunikativním jazykem opět angličtina. 

Vzhledem k tomu, že oba tyto modelové příklady posloužily к rozvoji jeho kompetencí 

ve znalosti CJ, byly do této otázky zahrnuty. 

Ukázalo se, že podíl učitelů vyučujících cizí jazyk, kteří absolvovaly dlouhodobý pobyt 

v zahraničí před začátkem pedagogické praxe, byl v obou případech relativně vysoký. 

V České republice sním má zkušenosti 50% všech dotázaných, v Rakousku 30%. 

Klíčem к tomuto překvapivě velkému rozdílu je fakt, že zde byly zahrnuty všechny typy 

pobytů (zejména pracovní a studijní). V případě České republiky se zde objevily 

důsledky častých praktik z devadesátých let, kdy angličtinu vyučovali především 

jedinci, kteří delší dobu pobývali v zahraničí a cizí jazyk proto ovládali. To byla tehdy 

z pochopitelných důvodů dostatečná kvalifikace pro práci učitele angličtiny. Tato 

procenta tedy neodkazují k tomu, že by měli čeští studenti větší přístup ke studijním 

pobytům než rakouští. To je patrné v grafu č. 11, 12, které znázorňují zdali, popřípadě 

za jakým účelem se pobyt uskutečnil. 
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Výsledky ukazují, že většina dlouhodobých pobytů byla v případě Česka pracovních, 

učitelé uváděli studentské brigády v USA, Velké Británii a Kanadě, ale také Řecku, 

nebo fenomenální au-pair pobyty rovněž v anglicky mluvících zemích. Pouze u dvou 

učitelů se jednalo o studijní pobyt, konkrétně Sokrates Erasmus. V některých případech 

učitelé absolvovali pobyt dokonce několikrát, například třikrát 3 měsíce, ale i 1 rok 

v USA následovaný dalším rokem v Anglii. 

Jedna učitelka označila jiný druh pobytu, během rozhovoru se ukázalo, že se jednalo o 

několikaletý pobyt v anglicky mluvících afrických státech, kde doprovázela svého 

manžela na diplomatických cestách. Tento případ je samozřejmě ojedinělý, dobře ale 

dotváří představu o rozmanitosti dlouhodobých pobytů českých učitelů jazyků. 

V Rakousku sice vycestovalo méně učitelů, u 4 z 6 z nich se ale cesta uskutečnila za 

studijním cílem, ve dvou případech v rámci programu Sokrates Erasmus, v jednom 

Sokrates Comenius. V posledním byl pobyt uskutečněn na základě bilaterální dohody 

britské a rakouské vysoké školy pedagogické. Pracovní pobyt označily 2 učitelky, díky 

rozhovoru se ale ukázalo, že se jednalo o v obou případech o zaměstnání přímo spojené 

s učitelstvím. Jedna respondentka pracovala 1 a půl roku v mateřské škole v Americe, 

druhá žila dlouhou dobu na Maltě, z toho se 3 roky živila jako učitelka němčiny a 

tělesné výchovy. Obě tyto učitelky mají ale rovněž pedagogické vzdělání, v jednom 

případě aprobaci pro 2. stupeň. 

Gaf č. 12: Dlouhodobý pobyt v zahraničí 
(Učitelé z Rakouska) 

Gíaf č. 11 : Dlouhodobý pobyt v zahraničí 
(Učitelé z ČR) 

• Ano Pracxxrí pobyt 
0 Ano- Studijní pobyt 
• Ano- JinédiAocfy 
• Ne 
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Poslední otázka z části o dlouhodobých pobytech v zahraničí směřovala 

k respondentům, kteří se jej nezúčastnili. V Čechách tedy odpovídalo 18 učitelů, 

v Rakousku 16. Bylo však povoleno označit více důvodů než jeden, a proto byl součet 

odpovědí vyšší než počet učitelů. Na výběr byly 4 možnosti plus alternativa za e) Jiné. 

Tu však žádný učitelů nezvolil a proto se v grafech č. 13 a 14 neobjevuje. 

Fialová výseč ukazuje podíl učitelů, kteří vybrali odpověď: „Studijnípobyty v zahraničí 

byly v době mého studia těžko dostupné. " Rozdíl mezi Českem a Rakouskem je v tomto 

případě markantní a odkazuje opět к věku zkoumaného vzorku, jež je v Rakousku o 

hodně vyšší. Evropské studijní programy zažili svůj největší rozkvět v polovině 

devadesátých let (Rakousko se stalo členem EU v roce 1995), a proto učitele starší 

čtyřiceti let tyto programy ještě nezasáhly. Mladá generace českých učitelů, která 

cílovou skupinu respondentů z velké části tvoří, už měla možnost tyto programy využít a 

to i přesto, že země přistoupila k EU až v roce 2004. Většina z nich tedy studijní 

možnosti v zahraničí znala, buď o ně ale neměla zájem nebo se obávala problémů po 

návratu na domácí univerzitě (prodloužení studia, kompatibilita předmětů apod.). 

V obou zemích se důvod jen výjimečně týkal financí. 

Hypotéza, že hlavním důvodem nezájmu o studijní pobyty v zahraničí jsou obavy 

z problémů na domácí univerzitě se tak potvrdila jen v případě České republiky, nikoli 

však v Rakousku. Nelze však na základě těchto výsledků vyloučit, že rakouští studenti 

nemají problémy s kompatibilitou předmětů, prodlužováním studia apod., neboť největší 

část odpověděla, že byly programy v době jejich studia těžko dostupné. 

Graf č. 13: Důvody к neúčasti na studijním 
pobytu (ČR) IO y/cestcKéni jsem 

neměl/a zájem (rodinné 
dČ№dy, prac.závazky). 

i Studijní pobyty tyly v 
dobé mého stucfa téžkq 
dostižné. 

I Cb&el/a jsem se, že 
bude pobyt příliš drahý. 

I Cbâ\<ei/a jsem se 
problémů na domà^ 
irňerzité. 

G a f č. 14: Důvody k neúčasti na studijním 
pobytu (Rakousko) 

I O xycestcxéní jsem 
nernä/a zájem (rodí mé 
důvody. prac.zá\azky). 

I Studijní pobyty byly v 
dobé п-йто stucia těžká 
ctostupné. 

I Cbâ\el/a jsem se; že 
bude pobyt pffliš ctahý. 

• Obésel/a jsem se 
prodémj na cfarrócí 
ini\erzité. 
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Poslední část dotazníku se zabývá dalším vzděláváním v oblasti cizích jazyků, které je 

v současné době ve sledovaných zemí к dispozici. Jeho výsledky jsou zobrazeny ve 

třech grafech: č. 15, 16 a 17. První se týká četnosti účasti jednotlivých učitelů na 

kurzech dalšího vzdělávání v cizím jazyce, u sledovaného vzorku tedy téměř ve sta 

procentech v angličtině. 

Z grafu je patrné, že je frekvence návštěv kurzů v obou zemích srovnatelná, ne-li úplně 

stejná, což zamítá hypotézu, že rakouští učitelé navštěvují kurzy zaměřené na cizí jazyk 

více než čeští. To j e velmi pozitivním zjištěním, neboť kurzy dalšího vzdělávání nejsou 

narozdíl od Rakouska pro české učitele povinné. 

Připomeňme, že rakouský učitel musí ročně absolvovat 15 hodin kurzů dalšího 

vzdělávání, instituce a zaměření kurzu záleží nicméně na jeho preferencích. Vzhledem 

k tomu, že graf odkazuje pouze ke kurzům týkajících se angličtiny, pak je frekvence 

v podstatě také vysoká. Sehrálo zde významnou roli již několikrát vzpomenuté zavedení 

cizího jazyka do první a druhé třídy prostřednictvím metody CLIL. Řada učitelů 

v rozhovoru uvedla, že si stále touto metodou není jistá, a proto cítí potřebu si kurzy 

anglického jazyka vybírat. Z mé vlastní zkušenosti vím, že jsou semináře velmi 

praktické a učitelé si z nich odnáší konkrétní aktivity a řadu materiálů, které mohou 

okamžitě uplatnit ve svých hodinách. To je pro většinu učitelů hlavní motivací, neboť 

tak šetří čas. 
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Následující graf č. 16 ukazuje, odkud se učitelé o nabídce dalšího vzdělávání dozvídají. 

Respondenti zde mohli označit jednu a více odpovědí, a proto je součet odpovědí opět 

vyšší než počet učitelů. Zatímco vedení školy a kolegové se na šíření informací o 

nabídce DV podílí v obou zemích přibližně stejně, velké rozdíly se projevily v dalších 

dvou položkách. Rozhovory však odhalily podstatu tohoto rozdílu. 

Většina rakouských učitelů označila možnost: „ Vyhledávám si je sama na internetu. " 

Bližší vysvětlení ukázalo, že drtivá většina učitelů tím měla na mysli přečtení si 

programu kurzů pedagogických institutů, které jsou vždy к dispozici na jejich webových 

stránkách. 

U českých učitelů se také projevil stereotyp v rámci volení čtvrté možnosti: „Pravidelně 

dostávám nabídky od nakladatelství, institucí a organizací, kde jsem zaregistrována. " 

Zde se ukázalo, že drtivá většina z nich dostává reklamní nabídky na kurz dalšího 

vzdělávání pořádaného vydavatelstvími jazykových učebnic. 

Na základě výsledků z tohoto grafu se již daly předvídat odpovědi následující otázky, 

která se týkala institucí, jež učitelé nejčastěji navštěvují s cílem dále se vzdělávat v CJ. 

Respondent mohl zakroužkovat více možností, nejčastěji navštěvované měl podtrhnout. 

U rakouských učitelů se ukázalo, že navštěvují téměř výhradně kurzy vypisované 

pedagogickými instituty (95%), které primárně zajišťují další vzdělávání. Čeští učitelé 

naopak nejvíce dochází na kurzy pořádané knižními vydavatelstvími (85%), 10% do 

soukromých škol (konkrétně škola Akcent), 5% na pedagogickou fakultu. 

Na těchto výsledcích je alarmující především zjištění, že další vzdělávání českých 

učitelů CJ je skutečně, jak bylo formulováno v jedné z hypotéz, v rukou knižních 

vydavatelstvích, která jsou napojená na jednotlivé školy, případně konkrétní učitele, 

kterým pravidelně rozesílají svou nabídku. 

V Rakousku tyto vydavatelství pochopitelně také hrají svou roli, к učitelům se však 

dostávají především prostřednictvím pedagogických institutů, které regulují jejich účast 
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na dalším vzdělávání učitelů. Na větších konferencích jsou však také nedílnou součástí, 

obvykle formou prodejního stánku. 

Graf č. 16: Informace o nabídce dalšího 
vzdělávání získávám: 

odvedení od kolegů z internetu pravidelné 
školy dostávám 

nabídky 

V grafu č. 17 se pak dozvídáme, jak učitelé kurzy dalšího vzdělávání hodnotí podle 

jednotlivých kritérií. Respondent se vyjadřoval vždy pouze ke kurzům, se kterými měl 

největší zkušenost, к těm, které podtrhl v otázce č. 3. V grafu jsou na ose Y jen klíčová 

slova, znění celých tvrzení je uvedeno v popisu dotazníku nebo v dotazníku samotném 

(příloha č. 4). Osa X pak představuje průměrnou hodnotu, jež к odkazuje к míře 

souhlasu (9 - ano, zcela souhlasím, 1 - ne, vůbec nesouhlasím). 

Prvních 5 tvrzení směřovalo ke kvalitě kurzů, další 3 pak к případným důvodům, jež by 

mohly učitele od účasti na kurzech odrazovat, případně naopak. Snaží se zjistit, zdali 

finanční výdaje (kurzovné, cestovné, materiály atd.) mohou být pro učitele důvodem 

к neúčasti na kurzech, dále jestli jsou motivováni svým vedením kurzy dalšího 

vzdělávání navštěvovat. V předposlední položce je vyznačeno, do jaké míry jsou 

semináře důležité jako místo setkání s kolegy. Poslední pak odkazuje к obecné míře 

zájmu učitelů CJ o kurzy dalšího vzdělávání. Jako měřítko byla v úvahu vzata 

naplněnost seminářů. 
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Graf č. 17: Kurzy dalšího vzdělávání zaměřené na CJ 

informace o nabídce 

široká nabídka 

kompetentní lekton 

užitečnost 

zajímavá témata 

setkání s kolegy 

motivace vedením škdy 

finanční náročnost 

obecný zájem učitelů 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tuto otázku vyplňovali jen někteří respondenti. 19 z 20 českých učitelů hodnotily kurzy 

pořádané knižními vydavatelstvími, 1 učitelka uvedla, že na kurzu dalšího vzdělávání 

nikdy nebyla. 

Rakouští učitelé se zaměřili výhradně na kurzy pořádané pedagogickými instituty. Dvě 

učitelky uvedly, že absolvovali jen takové semináře o CJ, které byly povinné v rámci 

inovací, jinak dávaly přednost jinému zaměření (VV, HV atd.), a proto se rozhodly 

kurzy CJ nehodnotit. 

Hodnoty byly v obou zemích relativně vysoké, ve všech případech přesáhly číslo 5 a 

blížily se tedy více к číslu 9 - ano, zcela souhlasím (kromě předposlední položky, jež 

měla jiný charakter). Rakouští učitelé volili ve všech případech průměrně vyšší číslo než 

čeští učitelé. 

Nejmenší rozdíl se projevil v případě obecného zájmu učitelů, skupiny z obou lokalit si 

myslí, že učitelé CJ jazyků mají zájem o kurzy, respektive jejich zkušenost je taková, že 
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jsou kurzy naplněné. Rakouští učitelé uváděli, že se jim velmi často stane, že 

nezaregistrují-li se včas, kurz je plný. 

Čeští učitelé také zmiňovali, že je o semináře knižních vydavatelstvích zájem. S tím 

souvisela přímo položka dvě, jež odkazovala к šíři nabídky. Zde se ukázalo, že tvrzení 

„ Celková nabídka kurzů je široká. " nebylo vhodně položené, neboť se odpovědi štěpily 

na dvě různé skupiny. V případě českých učitelů se totiž projevila potřeba hodnotit 

zvlášť počet nabízených kurzů a zvlášť pestrost nabídky, neboť na ně měli opačný 

názor. 

Většina z nich se domnívala, že nabízených kurzů je dostatek, ale že nabídka není 

rozmanitá, že se jedná stále o to samé. Zde je podstatné připomenout, že učitelé 

hodnotili výhradně kurzy pořádané učebnicovými vydavatelstvími. Často si stěžovali, že 

jsou kurzy komerčně zaměřené. Vyberme alespoň některé názory: „ jedná se o trh 

s knihami", „jde především o prodej učebnic", „je to jen propagace vydavatelstvích ". 

Komerční charakter kurzů se odrazil i u prvního tvrzení „Je snadné se o nabídce dalšího 

vzdělávání dozvědět. " Čeští učitelé zmiňovali následující: „Přichází toho tolik, že to ani 

neotvírám. ", „Pokud jste zaregistrována, nabídkou vás přímo bombardují. " 

Navzdory těmto názorům však čeští učitelé hodnotily lektory jako kompetentní, témata 

jako relativně zajímavá a v praxi využitelná. Rakouští učitelé byly ve všech těchto 

případech spokojenější, výrazněji pak v případě využitelnosti zkušeností z kurzů v jejich 

pedagogické praxi. 

Podobný rozdíl byl i u tvrzení „Kurzy dalšího vzdělávání jsou pro mě důležitým místem 

setkání s kolegy. " V Rakousku byla průměrná hodnota o půl stupně vyšší. 

Tvrzení odkazující к případným důvodům, proč se učitelé kurzů nechtějí účastnit, 

ukázaly, že se skupiny obou lokalit cítí vedením spíše motivováni к účasti na dalším 

vzdělávání (v obou zemích hodnota 7). Většina učitelů v Rakousku i Česku ale uvedla, 

že jejich ředitelé spíše předpokládají účast na těchto kurzech mimo výuku. 
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Co se týká finančních výdajů s kurzy spojenými, nezdají se být překážkou vůbec. 

V Rakousku jsou kurzy pedagogických institutů zadarmo, v České republice je kurzovné 

je hrazené školou. 

Otázka uzavírající tento dotazník směřovala ke zkušenostech učitelů cizích jazyků 

s evropskými programy v jejich praxi. Neměla poskytnout důkladnou analýzu, ale spíše 

obecnou představu o tom, jak se školy v současné době podílí na projektech na 

mezinárodní úrovni. Rozhodnutí к zařazení této otázky plyne ze dvou argumentů. 

Jednak proto, že evropské programy popsané v kapitole 3.6. a zkoumané v rámci 

pregraduálního vzdělávání, nabízí mimo individuálních mobilit také spolupráci učitelů a 

žáků, výměnné pobyty apod., které jsou pro učitele cizích jazyků výborným podnětem 

к profesnímu rozvoji v oblasti cizího jazyka. Druhým argumentem je, že garanty těchto 

programů jsou v České republiky velmi často učitelé cizích jazyků a mají tudíž nejlepší 

představu o tom, co se v této oblasti odehrává. 

Graf č. 18 přináší překvapivě příznivé výsledky. Největší číslo sice patří učitelům, jež 

s programy nemají žádnou zkušenost, nejedná se však ani v jednom státě o většinu. 

Výsledky jsou v Rakousku a v České republice velmi podobné. Velkým překvapením 

byl především úspěch programu Comenius, s nímž má přímou zkušenost pětina učitelů 

v ČR a čtvrtina v Rakousku. Čeští učitelé ve dvou případech uvedly, že mají již třetího 

asistenta skrze tento program. Oblibě se těší také program E-Twinning. Tři české 

učitelky měly zkušenost i s dalšími projekty na mezinárodní úrovni (Projekt Cosima -

zaměřené na matematiku na 1. stupni, Projekt Oddysea - zabývá se osobnostní a 

sociální výchovou). 

99 



Graf č. 18: Mám zkušenosti 
s evropskými prograrry: 



Závěr 

Srovnání českého a rakouského přístupu к přípravě učitelů primární školy na výuku 

cizího jazyka založeného na empirickém výzkumu přineslo zajímavá poznání. Pomohlo 

především lépe definovat současné problémy, ale zároveň i kladné stránky sledovaných 

systémů. 

V Rakousku jsou to kvalifikovaní učitelé, ale ne tak dobrá jazykovou vybavenost, 

v Česku pak stále nezanedbatelné číslo učitelů neaprobovaných pro svůj obor, jež 

většinou postrádají vzdělání v oblasti didaktiky, ale na druhou stranu schopnost 

pedagogických fakult poskytnout kvalitní vzdělání učiteli prvního stupně se specializací 

cizí jazyk. 

V tomto kontextu je však nutné uvést jeden negativní empirický důsledek. Problémem 

je, že katedry cizího jazyka nemají odpovídající kapacity pro přípravu učitelů primární 

školy, absolventů je proto méně než současná poptávka a systém se tak stává poněkud 

neefektivní. Pedagogické fakulty vzdělají své studenty oboru učitelství pro první stupeň 

a cizí jazyk ve všech předmětech primárního kurikula, ale absolventi pak učí pouze cizí 

jazyk a to většinou napříč celou základní školou. Většina znalostí v předmětech a jejich 

didaktikách přijde tak v niveč, zatímco by toto úsilí mohlo být využito efektivněji někde 

jinde, např. ke specifikám vyučování cizímu jazyku na druhém stupni. 

Na tento problém reagovala v nedávné době Katedra anglického jazyka a literatury 

Pedagogické fakulty UK, jež od příštího roku otevírá nový obor Učitelství pro 1. a 2. 

stupeň - aprobace anglický jazyk v rámci kombinovaného studia. 

Fakt, že na celé primární škole, vyučuje cizí jazyk pouze jeden či dva učitelé a ostatní 

učitelé prvního stupně jej neovládají, má negativní dopad ještě na další oblast, kterou 

zavedení tohoto však oboru neřeší. Trendem v primárním vzdělávání je nyní tzv. 

integrativní přístup, který propojuje více předmětů v rámci jedné hodiny. V případě 

jazyka se jedná o metodu CLIL popsanou v kapitole 2. 3. Je jasné, že pokud nebude 
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učitel primární školy vyučující většinu předmětů primárního kurikula disponovat 

znalostí cizího jazyka, nebude možné tento rychle se prosazující přístup uplatnit. 

Z tohoto pohledu a z hlediska učitelova profesního rozvoje by bylo tedy velmi přínosné, 

aby i tito učitelé absolvovali cizí jazyk jako povinný, a to včetně didaktiky. 

Oproti tomu v Rakousku mohla být jazykově-integrovaná výuka zavedená povinně na 

prvním stupni právě proto, že všichni učitelé umí alespoň do nějaké míry anglicky a 

postačilo tak školení v rámci kurzů dalšího vzdělávání, které byly v důsledku této 

inovace na státní úrovni povinné. Dilematem však zůstává, zdali znalosti rakouských 

učitelů odpovídají požadavkům učitele cizího jazyka dětem mladšího školního věku. 

Nedávné rakouské studie (BUCHHOLZ 2003) ukazují, že je úroveň jazyka u primárních 

učitelů neuspokojivá v případě starší generace učitelů, která ještě nemohla profitovat z 

nového programu na pedagogické akademii, jenž integruje cizí jazyk jako jeden 

z předmětů primárního kurikula. U mladší generace se však velké problémy 

neprokázaly. 

Analýza této problematiky přináší tedy první možnost vzájemné inspirace. Podle 

Buchholz (2003) chybí Rakousku učitelé primární školy, jež by byli skutečnými 

odborníky na výuku cizího jazyka, což dokázal i výzkum této studie. Oproti tomu Česká 

republika tímto zázemím disponuje, učitelů je však příliš málo na to, aby pokryli 

současnou poptávku (a to na 1. i 2. stupni), což by jim současně umožnilo vyučovat 

skutečně ty předměty, pro které jsou aprobovaní. Tento problém je úzce spojen 

s problematikou absolventů učitelství 2. stupně s aprobací cizí jazyk, jejichž jen velmi 

malá část hledá zaměstnání ve školách. Přestože se jím tato práce nezabývá, je nutné ho 

uvést jako podstatný faktor, jež situaci s učiteli cizího jazyka na primárních školách 

komplikuje. 

Optimálním řešením by bylo tedy propojení obou modelů, rakouského (cizí jazyk je 

integrovaný jako povinný pro všechny studenty) a českého (cizí jazyk je intenzivně 

vyučován v rámci specializace). 
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Pro Rakousko by tedy bylo východiskem zavést specializace v rámci učitelství primární 

školy, jež by primárním školám umožnilo mít odborníka na cizí jazyk avšak za 

současného zachování sytému, díky němuž projde každý absolvent učitelství pro 1. 

stupeň předměty zaměřující se na cizí jazyk a především jeho didaktikou. Paralelně by 

tak působili na školách učitelé ovládající cizí jazyka na různých úrovních, v obou 

případech však schopni cizí jazyk vyučovat, zejména v rámci krátkých sekvencích 

metodou CLIL, tak jak je tomu i dnes. 

V Česku se na základě odlišného systému školství prosazuje trochu jiné pojetí. Fakulty 

už začaly reagovat na situaci ve školách, kde vyučuje cizí jazyk pouze jeden učitel na 

celé základní škole a chtějí mu tak zpětně poskytnout kvalifikaci. Druhým řešením, jež 

je perspektivní, by bylo posílení hodin cizího jazyka v rámci jiných specializací 

učitelství pro 1. stupeň, díky kterému by bylo do budoucna umožněno uplatňování 

integrativního přístupu. Kurzy by neměli být zaměřené pouze na znalosti cizího jazyka, 

ale i na didaktiku. Učitelům prvního stupně by se tak rovněž více otevřeli možnosti 

spolupráce na mezinárodní úrovni a jejich profesního rozvoje. 

Druhý významný výstup, jež tato studie přinesla, se týká dalšího vzdělávání učitelů 

cizích jazyků. Výzkum ukázal, že 95% českých učitelů má zkušenosti téměř výhradně 

s kurzy pořádanými učebnicovými vydavatelstvími, které hodnotí sice jako relativně 

přínosné, považují je ale za příliš komerční a spíše nerozmanité. Zdá se, že v České 

republice chybí instituce, jež by se primárně zabývali dalším vzděláváním učitelů cizích 

jazyků. 

Pedagogické fakulty sice nabízí řadu kvalifikačních kurzů, nabídka průběžných kurzů 

(zejména jednorázových) je však spíše omezená nebo není mezi učiteli známá. Oproti 

tomu velmi dobrou praxi v tomto případě ukazuje Rakousko, kde se většina učitelů 

včetně jazykových dále vzdělává na pedagogických institutech, jež je napojená na 

odborníky působící na pedagogických vysokých školách a poskytuje díky tomu kvalitní 

kurzy cílené přímo na učitele primární školy vyučující cizí jazyk, což se projevilo ve 

velmi kladném hodnocení (ve všech kritériích bylo vyšší než u českých). 
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Vzhledem k tomu, že byla projevena vůle učitelů cizích jazyků se dále vzdělávat, dá se 

předpokládat, že by podobné instituce jako rakouské pedagogické instituty našly své 

uplatnění i v České republice. Ukázala se tím tak jedna z možných perspektiv českého 

systému vzdělávání učitelů cizích jazyků. 

Komparativní studie i empirický výzkum prokázaly, že si evropské systémy mohou být 

navzájem významným zdrojem inspirace. V případě této práce je podstatným výstupem 

také to, že český model vzdělávání učitelů může posloužit „západnímu" Rakousku jako 

příklad dobré praxe a že se tedy nejedná pouze o jednosměrný přínos, jak bylo v úvodu 

mylnč předesíláno. Setkání s mnoha rakouskými odborníky prokázalo, že zájem 

inspirovat se systémem vzdělávání učitelů u druhé země je velmi významný pro obě 

strany. 
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Příloha č. 1: DESCRIPTION OF THE PROJECT 

Name of the applicant: Petra Koukalová 

Home institution: Faculty of Education, Charles University in Prague 

Name of the project: Training of primary teachers in foreign languages (Comparison 

between Austria and the Czech Republic) 

Short description of the project 

During my study period in Austria I plan to carry out a research in accordance with the 

framework of my diploma thesis which focuses on primary school foreign language 

teachers' training, particularly on the Czech and Austrian approaches to this problem. 

The aim of the research is to investigate Austrian models of foreign language teaching at 

primary schools and ways of primary school foreign language teachers' training. The 

main task will be to compare then with the Czech Republic and discover optimal 

strategies which would be applicable on Czech educational system. 

The impact of my study project on my home country 

The Czech Republic as a part of European Union is being encouraged to improve 

foreign language (FL) literacy and this has brought changes in FL teaching policy. Since 

the school year 2006/2007, all Czech primary schools have been obliged to teach a FL 

from 3rd grade and there is an ongoing discussion about introducing FL in 1st grade. As a 

result, a lack of FL teachers and especially, qualified FL teachers, at primary schools has 

increased remarkably and this has led to changes in primary school teachers' training 

policy. 

Compared to the Czech Republic, Austria has a long tradition in teaching FL 

(particularly English) to young learners. Since the school year 2003/2004, FL instruction 
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has been compulsory at all primary schools from the 1st year of schooling. Additionally, 

FL has been integrated into the different subjects of instruction in the first two grades. 

This approach which is following the European project CLIL (Content Language 

Integrated Learning) brought new aspects to primary school teachers training and 

Austria belongs among a few countries which provide all primary teachers with training 

focusing on CLIL. 

Austrian experience in FL teaching and primary teacher training could be inspirational 

for the Czech Republic where current policy will need to react on changes in FL 

education. My research should discover the positive and negative facets of Austrian 

approach and should help to search the optimal solution of this problem in the Czech 

Republic. 

Detailed description of my research period in Austria 

My research would be carried out in three main steps. First, I would complete the 

theoretical background with facts about Austrian approaches to foreign language 

teaching and teachers' training. I would like to focus on documents which are not 

accessible in the Czech Republic, e.g. thesises, reports from conferences and workshops, 

newspaper articles etc. The aim of the first part is to investigate Austrian approaches to 

the target topic and compare it with the Czech Republic. 

Second part of my research period would be performed at Austrian primary schools, 

where I plan to observe the foreign language lessons and interview primary foreign 

language teachers. The aim of this empirical part is to find a typical profile of a foreign 

language teacher at primary school within the particular models of foreign language 

teaching and define his/her needs concerning pre-service and in-service training. 

The knowledge acquired in the theoretical and practical part would lead to the general 

aim of my diploma thesis which is discovering optimal ways of primary school foreign 

language teachers' training and find the strategies which could be applicable on the 

Czech educational system. 
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Methods which I would like to apply 

In reference to the research will be used several methods: using resources in libraries, 

questionnaires/interviews with teachers, and observation at foreign language lessons at 

primary schools. 

Researching in the libraries is essential for the theoretical background of my diploma 

thesis. The documents I would target are reports from the conferences, trainings and 

workshops which dealt with foreign language teaching at primary schools and diploma 

thesises and papers on this topic. 

The second part of the research should be carried out at primary schools. Research 

methods would include questionnaires and interviews with teachers complemented by 

observations made in their classroom. Schools and teachers would be chosen according 

to the principles of stratification research in order to involve all the models of foreign 

language teaching at primary schools (foreign language as a separate lesson, integration 

of foreign language into other subjects of primary curriculum and bilingual education). 

Concrete steps of carrying out of my project 

My research period would involve several steps. During the first month of my stay, I 

would complete the theoretical background of my diploma thesis. Its contents are brief 

history, current tendencies, models of foreign language teaching at primary school, 

required competencies on foreign language teacher at primary school and ways of 

foreign language teaching training for primary teachers. Each chapter would include 

both the Czech and Austrian approach and their comparison. 

Regarding the theoretical background of the thesis, the first part of my research period 

would be carried out in libraries, especially in libraries of Pädagogische Hochschule 

Wien and Universität Wien that enables a great access to diploma thesises and other 

documents which has been written about target area. 

3 



After finishing the theoretical background I would develop the questionnaires and 

structures of interviews and start contacting Austrian primary schools. In the first half of 

the 2nd month of my stay I would like to begin performing the research among Austrian 

primary school foreign language teachers. I would like to involve from 20 to 30 

teachers. This part of research is planned for two months. 

In the last step I would analyze data collected among the teachers and compare it with 

results from the Czech Republic. 

The place of carrying out the project 

My project would be carried out mostly at Austrian primary schools (Volkschulen), 

especially in Vienna. 

The supervising institution: Pädagogische Hochschule Wien 

My supervising institution is Pädagogische Hochschule Wien which has promised to 

provide me with the access to libraries and contacts to primary schools, teachers and 

other experts in the target topic. 

The reason for choosing this institution is that it offers a similar programme to my field 

of study at Charles University - it provides education to future primary teachers which 

include foreign language teaching training as well. 

In addition, Pädagogische Hochschule Wien is closely connected with IFU 

(Informationszentrum für den Fremdsprachenunterricht) which is a service organization 

for all foreign language teachers. The centre has been organizing conferences, seminars 

and workshops since its foundation in 1988 and is very active in the field of in-service 

training. For its activities IFU received the European Award for Innovative Language in 

1998 and 2003. Regarding the topic of my research which is closely connected with 

teacher training and foreign language teaching, PH Wien should be the convenient 

supervising institution of my study stay in Austria. 
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Príloha č. 3: ADMINISTRACE DOTAZNÍKU PRO RAKOUSKÉ UČITELE 

Questionnaire for Foreign Language Primary School Teachers 

Dear teacher, 

I would like to kindly ask you to fill in this questionnaire which deals with the training of primary school 
teachers in foreign languages. Its results will be used only for the purpose of my diploma thesis on tlie same 
topic 'Primary School Teachers Training in Foreign Languages (A Comparative Study between tlie Czech 
Republic and Austria). It should not take more than 10 minutes. 

Thank you very much for your cooperation. 
Petra Koukalová 

Faculty of Education, Charles University in Prague 
Specialization: Primary School Teaching, English Language 

Г. Personal background 

1. Sex: male/female 

2 .1 am (age). 

a) 20 - 30 years old. 
b) 31 - 40 years old. 
c) 41 - 50 years old. 
d) 51 - 6 0 years old. 
e )61 - 7 0 years old. 

3. Currently, I teach (Fill in the foreign language -FL). 

4. My level of proficiency in the foreign language I teach is: 

a) excellent b) very good c) good d) basic e)poor f) I am not able to say. 

5. All in all, I have been teaching for years. 

6. Currently, I teach at the following institutions (tick one or more answers): 

a) at "Kindergarten" 
b) at "Volkschule" 
c) at "Hauptschule" 
d) at "Gymnasien" 
e) in private language school for children 
f) in private language school for adults 
g) individually (tutorage) 

7. In the past, I taught at the following institutions (tick one or more answers): 

a) at "Kindergarten" 
b) at "Volkschule" 
c) at "Hauptschule" 
d) at "Gymnasien" 
e) in private language school for children 
f) in private language school for adults 
g) individually (tutorage) 

8. Currently, I teach: 

a) only FL 
b) all subjects of primary curriculum 
c) only some of the subjects of the primary curriculum (ex.: English, Music) 
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II. Pre - service training 

1.1 studied at: 

a) "Pädagogische Akad./Hochschule"(Primary teacher training), my studies included training in FL. 
b) "Pädagogische Akad./Hochschule "(Primary teacher training), my studies did not include training in FL. 
c) "Pädagogische Akad./Hochschule (Secondary teacher training)", one of my major was foreign language. 
d) I learnt the FL, which I currently teach, in in-service courses. 
e) other: 

2. After the graduation, I felt well prepared in the following competencies: 
(Tick one number on the graduated scale, 1-1 did not feel prepared at all, 9-1 felt very well prepared)-. 

a) in writing skills in FL e) in phonetics 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yes No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yes 

b) in speaking skills in FL f) in grammar 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yes No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yes 

c) in listening skills in FL g) in cultural studies 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yes No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yes 

d) in reading skills in FL 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yes 

3. My studies provided me with: 

a) a sufficient amount of theoretical background for teaching FL No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yes 
b) enough FL didactics No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yes 
c) enough teaching practice No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yes 

4 . 1 spent some time (more than 2 months) in a foreign country where the target language is spoken or where it 
was used as the language of instruction at schools or at work), (ex.: Sokrates Erasmus in Norway, Finland...). 

a) yes (Specify the country and the length of your stay.) 
(Continue with the question 5.) 

b) no - (Continue with the question 6.) 

5. The purpose of my stay abroad was: 
a) to work - My job did not concern the teaching, the main purpose was to learn the language of the 

country. 
b) to study - 1 studied through an exchange programme (ex.: Sokrates Erasmus, Sokrates Comenius , . . . ) . 

c) other: . 

6 . 1 did not take part in a study programme abroad because: 

a) I was not interested in studying abroad that time. 
b) The exchange programmes were not readily available when I was studying. 
c) I was afraid that the study stay abroad would be too expensive. 
d) I was afraid I would have problems at my home institution after coming back (compatibility of the 

courses, prolonging of my studies, etc.). 
e) other: . 
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I I . Pre - service training 

1. The following part is focusing on the in-service training (courses, lecturers, seminars, workshop, conferences 
etc.) connected with the FL teaching. I usually attend such courses: 

a) once a year 
b) twice - three times a year 
c) four - six times a year 
d) once a month 
e) more than once a month 

f) I have never attended such a course, workshop or conference. 

2 . 1 usually get the offer of the in-service training courses: 

a) from the headmaster of our school. 
b) from the colleagues teaching foreign languages. 
c) I usually look them up on the internet. 
d) I regularly get the offers from various publishing houses, institutions and organizations. 
e) other: 

3 .1 attend the courses organized by (Tick one or more answers, underline most frequently attended course): 

a) "Pädagogische Institute" 
b) private language schools 
c) publishing houses such as Oxford University Press, Cambridge University Press etc. 
d) other: 

4. In the following part, there will be several statements about the in-service training courses concerning FL 
teaching. Tick one number on the graduated scale (9-1 fidly agree, l - l do not agree at all). 

a) It is easy to learn about the offer. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yes 
b) The offer of the courses is wide. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yes 
c) Lecturers who conduct the courses are competent. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yes 
d) The information and materials from the in-service training are useful for my teaching practice. 

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yes 
e) The topics of the courses are interesting for me. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yes 
f) The courses are important for me because I can share the experience with my colleagues. 

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yes 
g) Teachers are motivated to attend the in-service training courses by the headmaster. 

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yes 
h) Teachers are discouraged to take part in extra courses because they have to pay the costs connected with 

them (course fees, train tickets, materials etc.). 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yes 

i) According to my opinion, primary school teachers are interested in extra training in EL and they take 
the opportunity to attend such courses (The courses are usually full). No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yes 

5. During my time of pedagogical practice at school, I got the opportunity to cooperate with the international 
programmes: 

a) Sokrates Lingua 
b) Sokrates Comenius 
c) E-Twinning 
d) other: 
e) I have not got the opportunity 
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Príloha č. 3: ADMINISTRACE DOTAZNÍKU PRO RAKOUSKÉ UČITELE 

Questionnaire for Foreign Language Primary School Teachers 

Dear teacher, 

I would like to kindly ask you to fill in this questionnaire which deals with the training of primary school 
teachers in foreign languages. Its results will be used only for the purpose of my diploma thesis on the same 
topic 'Primary School Teachers Training in Foreign Languages (A Comparative Study between tlie Czech 
Republic and Austria). It should not take more than 10 minutes. 

Thank you very much for your cooperation. 

a) 2 0 - 3 0 years old. 
31 - 4 0 years old. 

c) 41 - 50 years old. 
d) 51 - 60 years old. 
e )61 - 7 0 years old. 

3. Currently, I teach 7 / ' . (Fill in the foreign language -FL). 

4. My level of proficiency in the foreign language I teach is: 

a) excellent (Ъучету good c) good d) basic e)poor 0 I am not able to say. 

5. All in all, I have been teaching for ^ years. 

6. Currently, I teach at the following institutions (tick one or more answers): 

a) at "Kindergarten" 
(f6p at "Volkschule" 
c) at "Hauptschule" 
d) at "Gymnasien" 
e) in private language school for children 
0 in private language school for adults 
g) individually (tutorage) 

7. In the past, I taught at the following institutions (tick one or more answers): 

a) at "Kindergarten" 
m ) at "Volkschule" 

c) at "Hauptschule" 
d) at "Gymnasien" 
e) in private language school for children 
f) in private language school for adults 

g) individually (tutorage) 

8. Currently, I teach: 

a), only FL 
( b ) ' all subjects of primary curriculum 

c) only some of the subjects of the primary curriculum (ex.: English, Music) 

Petra Koukalová 
Faculty of Education, Charles University in Prague 

Specialization: Primary School Teaching, English Language 
I. Personal background 

2. I a m (age). 
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II. Pre - service training 

1.1 studied at: 

(a) "Pädagogische Akad./Hochschule"(Primary teacher training), my studies included training in FL. 
b) "Pädagogische Akad./Hochschule "(Primary teacher training), my studies did not include training in FL. 
c) "Pädagogische Akad./Hochschule (Secondary teacher training)", one of my major was foreign language. 
d) I learnt the FL, which I currently teach, in in-service courses. 
e) other: 

2. After the graduation, I felt well prepared in the following competencies: 
(Tick one number on the graduated scale, 1-1 did not feel prepared at all, 9 -1 felt very well prepared): 

a) in writing skills i n p L e) in phonetics 
No I 2 3 4 5 6 7^8 9 Yes No 1 2 3 4 5 ( ф , 9 Yes 

b) in speaking skills in FL f) in grammar 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yes No 1 2 3 4 5 6Ç?S 9 Yes 

c) in listening skills in FL g) in cultural studies 
No 1 2 3 4 5,6 7 8 9 Yes No 1 2 3 4 5 6ß/& 9 Yes 

d) in reading skills in FL 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 ( ^ Y e s 

3. My studies provided me with: 

fT\ 
a) a sufficient amount of theoretical background for teaching FL No 1 2 3 4 5 6ß. 8 9 Yes 
b) enough FL didactics No 1 2 3 4 5 6 7 8 é ? Y e s 
c) enough teaching practice No 1 2 3 4 5(6 7 8 9 Yes 

4 . 1 spent some time (more than 2 months) in a foreign country where the target language is spoken or where it 
was used as the language of instruction at schools or at work), (ex.: Sokrates Erasmus in Norway, Finland...). 

a) yes ( Specify tlie country and the length of your stay. ) 
(Continue with the question 5.) 

/ b) no - (Continue with the question 6.) 

5. The purpose of my stay abroad was: 
a) to work - My job did not concern the teaching, the main purpose was to learn the language of the 

country. 
b) to study - I studied through an exchange programme (ex.: Sokrates Erasmus, Sokrates Comenius , . . . ) . 
c) other: . 

6 .1 did not take part in a study programme abroad because: 

(a) I was not interested in studying abroad that time. 
b) The exchange programmes were not readily available when I was studying. 
c) I was afraid that the study stay abroad would be too expensive. 
d) I was afraid I would have problems at my home institution after coming back (compatibility of the 

courses, prolonging of my studies, etc.). 
e) other: . 
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I I . Pre - service training 

1. The following part is focusing on the in-service training (courses, lecturers, seminars, workshop, conferences 
etc.) connected with the FL teaching. I usually attend such courses: 

a) once a year 
b) twice - three times a year 

/с), four - six times a year 
d) once a month 
e) more than once a month 

f) I have never attended such a course, workshop or conference. 

2 . 1 usually get the offer of the in-service training courses: 

a) from the headmaster of our school. 
b) from the colleagues teaching foreign languages, 

/с) I usually look them up on the internet. 
a) I regularly get the offers from various publishing houses, institutions and organizations, 
e) other: 

3 . 1 attend the courses organized by (Tick one or more answers, underline most frequently attended course): 

£a)•' "Pädagogische Institute" 
b) private language schools 
c) publishing houses such as Oxford University Press, Cambridge University Press etc. 
d) other: 

4. In the following part, there will be several statements about the in-service training courses concerning FL 
teaching. Tick one number on the graduated scale (9-1 fully agree, I - I do not agree at all). 

a) It is easy to learn about the offer. No 1 2 3 4 5 6 7 8 $ T e s 
b) The offer of the courses is wide. No 1 2 3 4 5 6 7 8<*pYes 
c) Lecturers who conduct the courses are competent. No 1 2 3 4 5 6 7 Jp9 Yes 
d) The information and materials from the in-service training are useful for my teaching practice. 

No 1 2 3 4 5 6(7 8 9 Yes 
e) The topics of the courses are interesting for me. No 1 2 3 4 5 6^7 8 9 Yes 
f) The courses are important for me because I can share the experience with my colleagues. 

No 1 2 3 4 5 6 7 ^ Y e s 
g) Teachers are motivated to attend the in-service training courses by the headmaster. 

No 12 3 4 5 6 7 8(C/Ves 
h) Teachers are discouraged to take part in extra courses because they have to pay the costs connected with 

them (course fees, train tickets, materials etc.). 
N o £ p 2 3 4 5 6 7 8 9 Yes 

i) According to my opinion, primary school teachers are interested in extra training in FL and they take 
the opportunity to attend such courses (The courses are usually full). No 1 2 3 4 5 6 7 ^ Yes 

5. During my time of pedagogical practice at school, I got the opportunity to cooperate with the international 
programmes: 

a) Sokrates Lingua 
£ b) Sokrates Comenius 

c) E-T winning 
d) other: 
e) I have not got the opportunity 
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Príloha č. 3: ADMINISTRACE DOTAZNÍKU PRO RAKOUSKÉ UČITELE 

Dotazník pro učitele cizího jazyka na primární škole 

Vážená paní učitelko, Vážený pane učiteli, 

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, jehož cílem je získat co nejvíce informací týkající se 
přípravy učitelů na výuku cizích jazyků na prvním stupni. Prosím sledujte instrukce и jednotlivých otázek. 
Vypracování by nemělo tr\'at více jak 10 minut. Dotazník je anonymní a bude sloužit pouze к účelům mé 
diplomové práce na téma „Příprava učitele primární školy na výuku cizího jazyka - Srovnání zkušeností 
z Rakouska a České republiky". 

Předem Vám děkuji za spolupráci. 
Petra Koukalová 

studentka Pedagogické fakulty UK Praha 
obor - Učitelství pro 1. stupeň ZŠ + AJ 

I. Osobní informace 

1. Jsem: muž / žena 

2. Je mi let. 
a) 20 - 30 let 
b) 31 - 4 0 let 
c) 41 - 5 0 let 
d) 51 - 60 let 
e) 61 - 7 0 let 

3. V současné době vyučuji (jaký jazyk). 

4. Moji současnou úroveň znalosti cizího jazyka, který vyučuji, bych označila jako: 

a) výborná b) velmi dobrá c) dobrá e) základní f) nedostatečná 0 nedovedu posoudit 

5. Délka mé pedagogické praxe je let. 

6. V současné době učím (zakroužkujte jednu nebo více odpovědí)-. 

a) v mateřské škole 
b) na prvním stupni ZŠ 
c) na druhém stupni ZŠ 
d) na gymnáziu 
e) na soukromé jazykové škole pro děti 
f) na soukromé jazykové škole pro dospělé 
g) soukromě - individuální hodiny, doučování 

7. V minulosti jsem ještě učila (zakroužkujte jednu nebo více odpovědí'): 

a) v mateřské škole 
b) na prvním stupni ZŠ 
c) na druhém stupni ZŠ 
d) na gymnáziu 
e) na soukromé jazykové škole pro děti 
f) na soukromé jazykové škole pro dospělé 
g) soukromě - individuální hodiny, doučování 

8. V současné době učím na prvním stupni: 

a) jen cizí jazyk 
b) všechny předměty primárního kurikula včetně cizího jazyka 
c) jen některé předměty primárního kurikula, jeden z nich je cizí jazyk 
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II. Prcgraduální studium 

1. Studovala jsem: 

a) na pedagogické fakultě , učitelství pro 1. stupeň se specializací cizí jazyk. 
b) na pedagogické fakultě, učitelství pro 1. stupeň bez specializace cizí jazyk. 
c) na pedagogické fakultě, učitelství pro 2. stupeň, jedna z mé dvouoborové aprobace byl cizí jazyk. 
d) Cizí jazyk, který v současné době vyučuji, jsem se naučila až v rámci dalšího vzdělávání během mé 

praxe. 
e) jiné: 

2. Po ukončení vzdělání jsem se cítil/a dostatečně připravená na výuku cizího jazyka (CJ). (Stupeň připravenosti 
označte na číselné škále: 1 - Necítil/a jsem se vůbec připravena., 9 - Cítil/a jsem se výborně připravena.): 

a) v dovednosti psaní v CJ 
ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ano 

b) v dovednosti mluvení v CJ 
ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ano 

c) v dovednosti porozumění poslechu v CJ 
ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ano 

d) v dovednosti porozumění čtení v CJ 
ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ano 

e) ve výslovnosti CJ 
ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ano 

f) v gramatice CJ 
ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ano 

g) ve znalosti reálií zemí, kde se cílovým 
cizím jazykem mluví 
ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ano 

3. Mé vzdělání mi: 

a) poskytlo dostatek znalostí z didaktiky cizího jazyka z teoretického hlediska (psycholingvistika, 
lingvodidaktika) ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ano 

b) vybavilo dostatečnou znalostí didaktiky cizího jazyka z praktického hlediska (znalost 
konkrétních metod a materiálů vhodných pro děti mladšího školního věku, dovednost vytvářet 
vlastní materiály a aktivity) ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ano 

c) zprostředkovalo dostatek praktických zkušeností z vlastní výuky cizího jazyka (náslechy, vlastní 
vyučovací pokusy) ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ano 

4. Před začátkem mé učitelské praxe jsem byl/a na dlouhodobém pobytu v zahraničí (2 měsíce a více) v zemi, 
kde se cílovým jazykem mluví nebo se jím na dané škole vyučovalo, případně komunikovalo v zaměstnání: 

a) ano - (Specifikujte zemi a délku pobytu.) (Pokračujte otázkou č. 6.) 

b) ne - (Přeskočte na otázku č. 5.) 

5. Můj dlouhodobý pobyt v zahraničí byl: 

a) pracovní - práce se však netýkala učitelství, mým cílem bylo „rozmluvit se" v cizím jazyce 
b) studijní - v rámci studijního programu (např.: Sokrates Erasmus, Sokrates Comenius , . . . ) 

c) jiný: • 

6. Na studijním pobytu v zahraničí jsem nebyla, protože: 

a) o vycestování do zahraničí jsem neměl/a zájem. 
b) v době mého studia byly programy umožňující vycestovat těžko dostupné. 
c) obával/a jsem se, že bude pobyt v zahraničí příliš drahý. 
d) obával/a jsem se, že budu mít po návratu ze zahraničí problémy na domácí univerzitě (prodloužení 

studia, uznávání předmětů apod.) 
e) jiné: . 
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III. Další vzdělávání 

1. Dalšího vzdělávání (kurzů, přednášek, seminářů, workshopů, konferencí atd.) týkajících se výuky cizího 
jazyka se účastním: 

a) jedenkrát za rok 
b) dvakrát až třikrát za rok 
c) čtyřikrát až šestkrát za rok 
d) 1 krát do měsíce 
e) vícekrát než jednou v měsíci 
f ) nikdy jsem na podobném kurzu nebyla 

2. Informace o nabídce dalšího vzdělávání týkajícího se výuky cizího jazyka získávám: 

a) od vedení školy 
b) od kolegů vyučujících cizí jazyky 
c) Vyhledávám si je obvykle sám/sama na internetu. 
d) Pravidelně dostávám nabídky od nakladatelství, institucí a organizací, kde jsem zaregistrován/a. 
e) jiné: _ _ _ . 

3. Navštěvuji kurzy, přednášky, semináře, workshopy a konference pořádané (Zakroužkujte jednu nebo více 
odpovědí, nejčastěji navštěvované podtrhněte.): 

a) pedagogickou fakultou 
b) Národním centrem pro další vzdělávání 
c) soukromou jazykovou školou - specifikujte: 
d) knižními vydavatelstvími (např. Oxford University Press, Cambridge University Press apod.) 
e) jiné: . 

4. V následující části bude uvedeno několik výroků týkajících se dalšího vzdělávání učitelů cizích jazyků (kurzy, 
přednášky, semináře, workshopy, konference atd.). Ohodnoťte ty, které jste podtrhl/a v otázce č. 3. Označte 
prosím na číselné škále, jak moc s výrokem souhlasíte (9- zcela souhlasím, 1 - vůbec nesouhlasím): 

a) Je snadné se o nabídce dalšího vzdělávání dozvědět. ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ano 
b) Celková nabídka je široká. ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ano 
c) Lektoři, kteří vedou kurzy dalšího vzdělávání, jsou к jejich vedení kompetentní. 

ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ano 
d) Zkušenosti z kurzů týkajících se výuky cizího jazyka jsou užitečné a obvykle je ihned uplatním ve své 

praxi. ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ano 
e) Témata nabízených kurzů jsou pro mě zajímavá. 

ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ano 
f) Kurzy dalšího vzdělávání jsou pro mě důležitým místem setkání s kolegy. 

ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ano 
g) Učitelé jsou svým vedením motivováni se během praxe dále vzdělávat. 

ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ano 
h) Učitele od dalšího vzdělávání odrazují výdaje s nimi spojené (materiály, cestovné apod.). 

ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ano 
i) Učitelé cizích jazyků mají z mého pohledu o další vzdělávání zájem (Z mé zkušenosti jsou kurzy 

obvykle naplněné.) ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ano 

5. Během mé praxe jsem měla příležitost zapojit se do mezinárodních programů: 

a) Sokrates Lingua 
b) Sokrates Comenius 
c) E-Twinning 
d) jiné: 
e) S mezinárodními programy nemám zatím žádnou zkušenost. 
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Příloha č. 5: ADMINISTRACE DOTAZNÍKU PRO ČESKÉ UČITELE 

Dotazník pro učitele cizího jazyka na primární škole 

Vážená paní učitelko, Vážený pane učiteli, 

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, jehož cílem je získat co nejvíce informací týkající se 
přípravy učitelů na výuku cizích jazyků na prvním stupni. Prosím sledujte instrukce и jednotlivých otázek. 
Vypracování by nemělo trvat více jak 10 minut. Dotazník je anonymní a bude sloužit pouze к účelům mé 
diplomové práce na téma „Příprava učitele primární školy na výuku cizího jazyka - Srovnání zkušeností 
z Rakouska a České republiky". 

Předem Vám děkuji za spolupráci. 
Petra Koukalová 

studentka Pedagogické fakulty UK Praha 
obor - Učitelství pro 1. stupeň ZŠ + AJ 

I. Osobní informace 

1. Jsem: muž /(lena-

2. Je mi let. 
(a>20 - 30 let 
b) 31 - 4 0 let 
c )41 - 5 0 let 
d) 51 - 6 0 let 
e)61 - 7 0 let 

3. V současné době vyučuji L J l ^ U c (jaký jazyk). 

4. Moji současnou úroveň znalosti cizího jazyka, který vyučuji, bych označila jako: 

( í ) -Výborná b) velmi dobrá c) dobrá e) základní f) nedostatečná f) nedovedu posoudit 

5. Délka mé pedagogické praxe je ^ let. 

6. V současné době učím (zakroužkujte jednu nebo více odpovědí): 

a) v mateřské škole 
' b) na prvním stupni ZŠ 
/с)) na druhém stupni ZŠ 
d) na gymnáziu 
e) na soukromé jazykové škole pro děti 
f) na soukromé jazykové škole pro dospělé 

/%)) soukromě - individuální hodiny, doučování 

7. V minulosti jsem ještě učila (zakroužkujte jednu nebo více odpovědí): 

a) v mateřské škole 
( b) na prvním stupni ZŠ 

na druhém stupni ZŠ 
d) na gymnáziu 
e) na soukromé jazykové škole pro děti 
f)̂  na soukromé jazykové škole pro dospělé 

^g) soukromě - individuální hodiny, doučování 

8. V současné době učím na prvním stupni: 

h ) ) jen cizí jazyk 
b) všechny předměty primárního kurikula včetně cizího jazyka 
c) jen některé předměty primárního kurikula, jeden z nich je cizí jazyk 
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II. Pregraduální studium 

1. Studovala jsem: 

a) na pedagogické fakultě , učitelství pro 1. stupeň se specializací cizí jazyk. 
b) na pedagogické fakultě, učitelství pro 1. stupeň bez specializace cizí jazyk. 
c) na pedagogické fakultě, učitelství pro 2. stupeň, jedna z mé dvouoborové aprobace byl cizí jazyk. 
d) Cizí jazyk, který v současné době vyučuji, jsem se naučila až v rámci dalšího vzdělávání během mé 

praxe. 
e) jiné: 

2. Po ukončení vzdělání jsem se cítil/a dostatečně připravená na výuku cizího jazyka (CJ). (Stupeň připravenosti 
označte na číselné škále: 1 - Necítil/a jsem se vůbec připravena., 9 - Cítil/a jsem se výborně připravena.): 

a) 

b) 

c) 

d) 

v dovednosti psaní v CJ 
ne 1 2 3 4 5 6(^,8 9 ano 
v dovednosti mluvení v CJ 
ne 12 3 4 5 9 ano 
v dovednosti pojozumění poslechu v CJ 
ne 1 2 3 4 5 6(7 8 9 ano 
v dovednosti porozumění čtení v CJ 
ne 1 2 3 4 5 6 7(8'9 ano 

e) ve výslovnosti CJ 
ne 1 2 3 4 5 q j A 9 ano 

f) v gramatice CJ 
ne 1 2 3 4 5 6(7/8 9 ano 

g) ve znalosti reálií zemí, kde se cílovým 
cizím jazykgjn mluví 
ne 1 2 3 < ^ 6 7 8 9 ano 

3. Mé vzdělání mi: 

a) poskytlo dostatek znalostí z didaktiky cizího jazyka z teoretického hlediska (psycholingvistika, 
lingvodidaktika) ne 1 2 3 4 5 9 ano 

b) vybavilo dostatečnou znalostí didaktiky cizího jazyka z praktického hlediska (znalost 
konkrétních metod a materiálů vhodných pro děti mladšího školního věku, dovednost vytvářet 
vlastní materiály a aktivity) ne 1 2 3 4 5 6(7jS 9 ano 

c) zprostředkovalo dostatek praktických zkušeností z vlastní výuky cizího jazyka (náslechy, vlastní 
vyučovací pokusy) ne 1 2 3 4(5)6 7 8 9 ano 

4. Před začátkem mé učitelské praxe jsem byl/a na dlouhodobém pobytu v zahraničí (2 měsíce a více) v zemi, 
kde se cílovým jazykem mluví nebo se j ím na dané škole vyučovalo, případně komunikovalo v zaměstnání: 

a) ano - (Specifikujte zemi a délku pobytu.) (-Щ-УСЧГ~ rlhLiUjç. (Pokračujte otázkou č. 6.) 
"b) ne - (Přeskočte na otázku č. 5.) ( ( y i^J^i'cuJ 

5. Můj dlouhodobý pobyt v zahraničí byl: 

/a)/ pracovní - práce se však netýkala učitelství, mým cílem bylo „rozmluvit se" v cizím jazyce 
^b) studijní - v rámci studijního programu (např.: Sokrates Erasmus, Sokrates Comenius , . . . ) 
c) jiný: • 

6. Na studijním pobytu v zahraničí jsem nebyla, protože: 

o vycestování do zahraničí jsem neměl/a zájem. 
v době mého studia byly programy umožňující vycestovat těžko dostupné, 
obával/a jsem se, že bude pobyt v zahraničí příliš drahý. 
obával/a jsem se, že budu mít po návratu ze zahraničí problémy na domácí univerzitě (prodloužení 
studia, uznávání předmětů apod.) 

e) j iné: . 
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III. Další vzdělávání 

I. Dalšího vzdělávání (kurzů, přednášek, seminářů, workshopů, konferencí atd.) týkajících se výuky cizího 
jazyka se účastním: 

a) jedenkrát za rok 
Cb) dvakrát až třikrát za rok 
c) čtyřikrát až šestkrát za rok 
d) 1 krát do měsíce 
e) vícekrát než jednou v měsíci 
f) nikdy jsem na podobném kurzu nebyla 

2. Informace o nabídce dalšího vzdělávání týkajícího se výuky cizího jazyka získávám: 

(a)7 od vedení školy 
, b) od kolegů vyučujících cizí jazyky 
c) Vyhledávám si je obvykle sám/sama na internetu. 
d) Pravidelně dostávám nabídky od nakladatelství, institucí a organizací, kde jsem zaregistrován/a. 
e) jiné: . 

3. Navštěvuji kurzy, přednášky, semináře, workshopy a konference pořádané (Zakroužkujte jednu nebo více 
odpovědí, nejčastěji navštěvované podtrhněte.): 

a) pedagogickou fakultou 
b) Národním centrem pro další vzdělávání 
c) soukromou jazykovou školou - specifikujte: 
d) knižními vydavatelstvími (např. Oxford University Press, Cambridge University Press apod.) 
é) jiné: . 

4. V následující části bude uvedeno několik výroků týkajících se dalšího vzdělávání učitelů cizích jazyků (kurzy, 
přednášky, semináře, workshopy, konference atd.). Ohodnoťte ty, které jste podtrhl/a v otázce č. 3. Označte 
prosím na číselné škále, jak moc s výrokem souhlasíte (9- zcela souhlasím, 1 - vůbec nesouhlasím): 

a) Je snadné se o nabídce dalšího vzdělávání dozvědět. ne 1 2 3 4 5(67 8 9 ano 
b) Celková nabídka je široká. ne 1 2 3 4 5ц>7 8 9 ano 
c) Lektoři, kteří vedou kurzy dalšího vzdělávání, jsou к jejich vedení kompetentní. 

ne 1 2 3 4 5 6 0 8 9 ano 
d) Zkušenosti z kurzů týkajících se výuky cizího jazyka jsou užitečné a obvykle je ihned uplatním ve své 

praxi. ne 1 2 3 4 5 ( / j À 9 ano 
e) Témata nabízených kurzů jsou pro mě zajímavá. 

ne 1 2 3 4 5 ((jh 9 ano 
f) Kurzy dalšího vzdělávání jsou pro mě důležitým místem setkání s kolegy. 

ne 1 2 3 4 5 6^7/89 ano 
g) Učitelé jsou svým vedením motivováni se během praxe dále vzdělávat. 

ne 1 2 3 4 5 6(7М 9 ano 
h) Učitele od dalšího vzdělávání odrazují výdaje s nimi spojené (materiály, cestoyné apod.). 

ne 1 2 3 4 5@Л 8 9 ano 
i) Učitelé cizích jazyků mají z mého pohledu o další vzdělávání zájem (Z mé zkušenosti jsou kurzy 

obvykle naplněné.) ne 1 2 3 4 5 6 ( | 8 9 ano 

5. Během mé praxe jsem měla příležitost zapojit se do mezinárodních programů: 

a) Sokrates Lingua 
b) Sokrates Comenius 
c) E-Twinning 
d) jiné: 

, é) S mezinárodními programy nemám zatím žádnou zkušenost. 
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