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1 Úvod 

 

Téma inovativní přístupy k osvojování gramatiky německého jazyka jsem si 

vybrala z několika důvodu. Při vyučování německého jazyka na základní a střední 

škole jsem výuku gramatiky neměla sama ráda, byla nudná, příliš sloţitá, s mnoha 

výjimkami, které jsem se musela učit zpaměti. Teprve na vysoké škola jsem začala 

pronikat do gramatických struktur hlouběji, příklady byly najednou logické a výjimky 

lehce zapamatovatelné. Běţný ţák, adresát výuky cizího jazyka, má však málokdy 

takové znalosti, aby hlouběji do těchto jednotlivých gramatických struktur pronikl. 

Z vlastní zkušenosti vím, ţe někteří učitelé kladou ve srovnání s dalšími jazykovými 

aspekty velký důraz právě na výuku gramatiky. Je tomu moţná proto, ţe gramatická 

cvičení jsou lépe hodnotitelná, výsledky jsou měřitelné a tudíţ i lépe srovnatelné. Právě 

v důsledku těchto skutečností jsem začala v rámci své praxe hledat moţnosti, jak 

vyučovat (nejen) gramatiku, aby pro ţáky nebyla jen nudným doplňováním cvičení, 

ţáci vyuţívali získané kompetence při praktické komunikaci, výuka pro ně byla i 

zábavou, abych ţáky vnitřně motivovala a aktivně je do výuky zapojila, zároveň ale, 

aby se nejednalo o bezcílnou směs různých inovativních aktivit. Stále častěji jsem 

z tohoto důvodu vyhledávala vzdělávací semináře a školení, která se právě modernizací 

a inovativními přístupy ve výuce cizích jazyků zabývala. 

 

Mým cílem bylo se seznámit se základními přístupy k výuce, analyzovat jejich 

klady a zápory a na těchto základech vytvořit moţný model výuky gramatiky 

v německém jazyce. Protoţe si však myslím, ţe výuka gramatiky má být zaloţena jak 

na prvcích transmisivních, tak i na aktivitách vycházejících z inovativních přístupů, 

provedla jsem zároveň výzkumný projekt, který oba přístupy vzájemně komparuje, 

včetně jejich pozitiv a negativ. 

 

Svou diplomovou práci jsem rozdělila na část teoretickou a praktickou, do pěti 

tematických celků. V první části se věnuji krizi současné instituce školy a pojednávám o 

dvou moţných přístupech výuky, které vycházejí z prvků transmisivního a 

konstruktivistického učení a vyučování. 
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Druhý tematický celek je zaměřen na obecné tendence modernizace výuky, na 

specifika alternativního školství a různých pedagogických a didaktických inovací. Tyto 

inovativní tendence se následně prolínají i do výběru vyučovacích metod a 

organizačních forem výuky. 

Následující kapitola specifikuje výuku cizích jazyků se zvláštním zaměřením na 

výuku gramatiky německého jazyka, tzn. různé přístupy k tomuto pojmu, klasifikace 

metod a analýza vybraných učebnic ve vztahu k této problematice. 

Inovativními aktivitami ve výuce cizího jazyka se zaměřením na výuku 

gramatiky se zabývám v části čtvrté. Analyzuji jednotlivé inovativní koncepce, jejich 

specifika a u kaţdé z nich navrhuji a představuji konkrétní aktivity (popř. jejich 

modifikace) vyuţitelné pedagogy v praxi. 

Poslední, pátá část, je prezentací vlastního výzkumného projektu, jehoţ těţiště 

spočívá v komparaci dvou odlišných přístupů k výuce perfekta slabých sloves – 

přístupu transmisivního a inovativního. Oba přístupy jsem vyuţila při vlastní výuce ve 

dvou konkrétních třídách střední školy a následně jsem výstupy vzájemně porovnala a 

došla k závěrům, které v této kapitole sumarizuji. 
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2 Krize instituce školy 

 

V období středověku a raném novověku bylo docházení do škol výhradou 

nejvyšších kruhů. Reagovala na jejich potřeby, stala se doplňkem výchovy a vzdělávání, 

který byl nutný pro ţivot ve vyšších kruzích. Škola se věnovala krasopisu, řečnictví, 

antické historii, zeměpisu dálných zemí. Rozvoj průmyslu a rozšiřování demokratických 

myšlenek vyţadují základní školní vzdělání. Pokud se mají všichni podílet na moci, je 

třeba, aby měli všichni rovné příleţitosti. Dělníci musí být zase schopni komunikovat 

pomocí rychlých a efektivních nástrojů, jako je např. písemná informace, příkaz ke 

změně postupu, návod k pouţití stroje apod. Škola se otevírá všem, její přeměna a 

reakce na nové potřeby ţáků jsou pomalé. Nejen v západním světě jsou 60. léta 

20. století známá jako doba všeobecného politického a společenského protestu. I škola 

je podrobena kritice, odsuzuje se její selektivita, odtrţenost od ţivota a od ţáků, 

přehnaná akademičnost a encyklopedismus. Na tuto kritiku reaguje školství sníţením 

nároků i úrovně. V dnešní době, kdy do školy chodí všichni, je mnohem méně ţáků, 

kteří si přinášejí potřebný kulturně-společenský základ z rodiny (Tonucci
1
 1991, s. 4). 

Je méně dětí, kterým rodiče čtou před spaním, málokteří vidí své rodiče číst, jen někteří 

jsou konfrontováni s kulturními institucemi, jako je muzeum či divadlo. Zůstane-li škola 

jako doplněk výchovně-vzdělávacího procesu, můţe být pro mnoho ţáků značně 

nesrozumitelná.  

Dochází ke krizi školy. „Pojem krize instituce školy nechce vyjadřovat, že 

všechny školy a učitelé jsou špatní. Pojem „krize“ chtěl především zdůraznit, že škola 

přestává uspokojivě plnit očekávané funkce a úkoly v rychle se měnící společnosti 

v posledních desetiletí 20. století.“ (Skalková 1995, s. 6) 

Akcentuje se nutnost humanizace všech sfér lidského ţivota, včetně ţivota dětí a 

mládeţe ve škole. To vše vytváří duchovní atmosféru a širší souvislosti, v nichţ se 

rozvíjí kritika školy i úsilí o různá alternativní řešení. Poukazuje se na to, ţe škola musí 

                                                           
1
 Italský pedagog řadící se ke stoupencům alternativního pedagogického hnutí, tzv. pedagogické 

kooperativy, původně vycházejícího z Freinetovy „moderní školy“. Po absolvování učitelské dráhy se 

věnoval výzkumné činnosti v pedagogicko-psychologickém oddělení Psychologického ústavu 

Národního střediska výzkumů. Tonucci předkládá dva skoro extrémní modely a na jejich příkladech se 

zamýšlí nad krizí instituce školy vůbec.   
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připravovat děti a mládeţ na ţivot ve společnosti, která je velmi dynamická, v níţ je ale 

také mnoho nejistot. Jako další významný problém se ukazoval zvyšující se nesoulad 

mezi vzdělávacím systémem, který se jevil jako málo pruţný, a trhem práce, který je 

velmi proměnlivý. Velké rozšíření vzdělávacího systému a prodluţování školní 

docházky byl u určité části populace deformován, zformalizován a zbyrokratizován, 

ačkoliv se jednalo o pozitivní trend zvyšování vzdělanosti. Společnost projevovala 

snahu získat jakékoliv vysvědčení o absolvování školy, bez ohledu na skutečné zájmy 

mladého člověka. Začal se rozšiřovat kult známek. 

 

Tonucci (1991, s. 7) proto doporučuje zaměřit se na následující tři aspekty:  

a) role školy a její vztah k realitě 

b) učitel a jeho příprava 

c) vztah vyučování a učení.  

 

Role školy je úzce spojená s působením dané společnosti a především s rolí 

rodiny jako takové. Výchovné působení v rodině je nezastupitelné, přesto rodiny po 

škole ţádají, aby poskytovala stále více a kompenzovala rodinné a společenské 

nedostatky. Škola se stává místem socializace, odpočinku, tělesné a sportovní práce. Její 

primární funkce rozvíjet poznávací kompetence, zprostředkovávat nové poznatky 

z různých oblastí vědy a běţného ţivota ustupuje do pozadí. Škola tedy přebírá roli 

výchovného působení, na které ale sama nestačí a ani stačit nemůţe (Tonucci 1991, 

s. 8). 

Znepokojivým aspektem systému přípravy učitele na jeho budoucí povolání je 

negativní selekce, tzn., ţe jen málo studentů hlásících se na VŠ pedagogického směru se 

chce tomuto povolání věnovat (Tonucci 1991, s. 30). Je to profesionální volba, která 

klade vysoké nároky na osobu pedagoga, tj. vysoká psychická pracovní zátěţ, odolnost 

vůči stresu, nedostatečné finanční i společenské oceňování práce, fyzikální faktory jako 

je např. hluk, tyto a další faktory ovlivňují motivaci a nasazení
2
. Proto je třeba 

poskytovat budoucím učitelům kvalitní vzdělávání nejen v oboru jejich působení, ale 

                                                           
2
 BLAŢKOVÁ, V., MALÁ, P. Odvrácená strana učitelského povolání. In Rodina a škola [online]. Praha 

2007 [cit. 2. 10. 2009; 21:35] Dostupné na HTTP: <http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=21470>. 

http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=21470
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také v oblasti pedagogiky a psychologie. Velký důraz by měl být kladen na praxi a 

praktické vyuţití poznatků získaných studiem. Dobrý pedagog by se neměl spokojit se 

vzděláním, které mu nabízí vysoká škola, ale v rámci zvyšování své kvalifikace by se 

měl vzdělávat sám, např. četbou odborné literatury a časopisů, návštěvou odborných 

seminářů a dalších vzdělávacích akcí, sledováním nových trendů ve výuce apod.  

Vztah vyučování a učení je vztahem, na kterém je škola zaloţena. Tonucci se ve 

své publikaci (1991) tímto vztahem intenzivně zabývá a na základě charakteristiky čtyř 

rovin (pohled na ţáka; vztah ţáka, školy a okolního prostředí; obsah výuky a role 

pedagoga) představuje dva protikladné modely školy: 

 model transmisivní školy 

 model konstruktivní školy. 

 

2.1   Transmisivní model školy 

 

Model školy, jehoţ „hlavním mechanismem, který umožňuje přechod poznatků, 

je jejich předání /transmise/ od toho, kdo ví, tomu, kdo neví“ (Tonucci 1991, s. 14), 

nazývá Tonucci modelem transmisivním (namísto „tradiční“), protoţe se tak chce 

vyhnout hodnotícímu soudu. Proto i já budu v následujících kapitolách uţívat pojmu 

transmisivní škola nebo transmisivní model vyučování. 

 

V rámci tohoto modelu je na všechny ţáky pohlíţeno stejně, není zde prostor pro 

individuální přístup k ţákovi. Ţák před vstupem do školy nemá ţádné znalosti a 

přichází proto, aby se zde vše naučil. Všichni ţáci jsou na stejné úrovni, na základě 

tohoto kritéria je koncipován kurikulárně a věkově vzestupně plán vzdělávání a je pro 

všechny stejný. 

Škola není otevřená vůči svému okolí, je odmítáno vše, co by jakýmkoli 

způsobem mohlo narušit výuku. Školy se nedotýkají ţádné mimoškolní kulturní 

aktivity. Je vůči svému okolí a novým poznatkům velmi uzavřená Za přijatelné je 

povaţováno pouze to, co je jisté a neměnné. Tuto jistotu poskytují učebnice, kde ţák 

najde odpovědi na moţné otázky.  
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Předání poznatků probíhá od toho, kdo ví, tomu, kdo neví – tedy z učitele na 

ţáka. Typickými vlastnostmi transmisivního výkladu jsou novost a překvapení. Úkolem 

ţáka je naslouchat, nové poznatky si zapamatovat a poté zopakovat. Nepředpokládá se 

horizontální komunikace mezi ţáky, vychází se z předpokladu, ţe by k ničemu nevedla, 

protoţe kaţdý jedinec ví pouze to, co jeho spoluţáci, tedy všichni mají stejnou úroveň 

znalostí zprostředkovanou pedagogem. Určujícím je tedy vztah pedagoga a ţáka.  

Předpokládá se, ţe inteligence je prázdná nádoba, kterou postupně naplňujeme 

vrstvením a prohlubováním poznatků (Tonucci, 1991, s. 14). To znamená, ţe se látka 

prezentuje od základů aţ k jevům sloţitějším uspořádaným způsobem. Aplikováno na 

výuku cizího jazyka – začne se od základních frází, časování sloves přes skloňování aţ 

po náročnější větné konstrukce. Obsah výuky se nepřizpůsobuje dítěti a jeho 

zkušenostem, protoţe stále vycházíme z předpokladu, ţe dítě neví a není třeba se s jeho 

znalostmi konfrontovat. 

Učitel vystupuje v roli toho, který ví a jeho úkolem je látku vyloţit. Nemá 

snadnou roli, protoţe je od něj očekáváno, ţe ví vše a nikdy se nemýlí. Tato očekávání 

musí nutně vyvolat v pedagogovi obranný reflex, uzavírá se vůči novým poznatkům, 

odmítá případné impulzy od ţáků a vnímá je jako narušování jeho výkladu.  

Důleţitou rolí pedagoga je hodnocení ţáka. Ruku v ruce s předpokladem, ţe 

inteligence je prázdná nádoba, je tedy hodnocení jakési měření, jak se nádoba za určitý 

časový úsek naplnila. Zda se ţák něco naučí nebo ne, závisí jen na něm, protoţe učitel 

nabízí všem stejně. Zjednodušeně řečeno, špatně se učí ten, kdo se nesnaţí, dobře se učí 

ten, kdo snahu projeví, případně má příhodnější rodinné prostředí. 

 

2.2   Konstruktivní model školy 

 

Druhým, proti transmisivní škole stojícím, modelem je tzv. model školy 

konstruktivní. Označení konstruktivní je odvozeno od slova „konstrukce“, tzn. 

výstavba vlastního poznání dítětem. Právě na těchto principech jsou zaloţeny 

alternativní školy a školní inovace (Tonucci 1991, s. 17). 
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Školní práce se začíná vţdy od toho, co uţ děti znají a postupně se prohlubují a 

doplňují znalosti a zkušenosti. „Blízké je všechno to a pouze to, čeho se lze dotýkat, tj. 

co můžeme poznat kriticky, přímo a reálně … mění se s časem a se změnou schopností a 

dovedností individua a skupiny.“ Tato „blízká zkušenost“ je základním konceptem 

tohoto typu školy (Tonucci 1991, s. 19). 

Školní prostředí musí být pojímáno jako kulturně podnětné prostředí, protoţe jen 

málo ţáků má štěstí, ţe pochází z kulturně bohatých rodin. Laboratoře, školní knihovna, 

moderní přístup k získávání informací, to vše napomáhá dítěti, aby se cítilo obklopeno 

stimulujícím prostředím. V takovém prostředí je moţno dnes zajistit takový výchovně-

vzdělávací proces, který dnes rodina není schopná zajistit. Ve skupině však můţe 

docházet ke konfliktům, těm je třeba předcházet a zapojovat kaţdého jedince. Skupina 

musí být flexibilní, často se střídá práce celé skupiny s prací ve dvojicích či trojicích. 

Diskuze je pak hlavním nástrojem pro rozvíjení různých názorů, pro zaznamenání 

různých rozporů a navrţení způsobů jak tyto rozpory překonat. 

Ţák přichází do školního prostředí s tím, aby své poznatky rozvíjel, obohacoval, 

postupně prohluboval, byl schopný si je utřídit a hlavně, aby nad nimi přemýšlel. To 

především v interakci ve skupině a za dohledu pedagoga, který mu pomáhá, aby dosáhl 

co nejvyšší úrovně. Na inteligenci se pohlíţí jako na určitou oblast, která je 

modifikována a obohacována postupnou restrukturalizací. Dítě uţ od narození sbírá 

zkušenosti, které postupně zpracovává a doplňuje. Vychází se ze zásady, ţe „poznat lze 

jen to, co už člověk zná a postupovat prohlubováním a restrukturováním námětu“ 

(Tonucci 1991, s. 20). 

Učitel uţ není osobou vševědoucí. Nemůţe znát všechno, co znají jeho ţáci 

způsobem, jakým to znají. Je ale osobou, která ví, jak pracovat s ţáky, jak postupovat, 

jak porovnávat, jak zpracovávat informace. Umí odhadnout ţáka, správně ho motivovat, 

působí v roli jakéhosi koordinátora vzdělání.  

I hodnocení ţáka je odlišné. Vzhledem k tomu, ţe se témata vytvářejí aţ na 

základě reakcí třídy, nebylo by vhodné, měřit pouze výstupy učení. Vyučující bude 

pečlivě pozorovat a dokumentovat všechny činnosti, i ty, které se nedají jasně 

vyhodnotit, např. chování ve skupinách, postupy dosahování výsledků, diskuze. Toto 

analyzovat a interpretovat. Důleţitý je zde moment kontinuálního ověřování pokroku 

jednotlivých ţáků, ţáci průběţně hodnotí svojí práci ve skupinách. 
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2.3   Komparace transmisivního a konstruktivního modelu 

 

Tonucci uvádí (1991, s. 63), ţe k výše uvedené krizi došlo z důvodu, ţe škola se 

stala z velké části školou transmisivní. Pokud je adaptována na změny ve společnosti a 

v ţivotě dětí, znamená to učinit z ní školu konstruktivistickou. Zamyšlení se nad 

transmisivitou a konstruktivností ukazuje na souvislosti a předpoklady výchovně-

vzdělávacích činností, tj. role učitele, obsah výuky, pohled na ţáka a práce s ním, 

podnětnost prostředí atd. Vyuţívání různosti, se kterou se dnes denně setkáváme (např. 

stále rostoucí počet cizinců na českých školách, rostoucí počet ţáků s problematickým 

chováním atd.), neznamená rezignaci na důslednou poznávací práci. 

 

Základní prvky, na nichţ stojí jednotlivé modely, porovnávám pro přehlednost 

v následující tabulce (viz Tabulka 1). 

 

 TRANSMISIVNÍ MODEL KONSTRUKTIVNÍ MODEL 

PODSTATA 
transmise  

(přenos poznatků) 

konstrukce  

(vytváření poznatků) 

 

ROLE ŢÁKA 

ţák neví 

inteligence je prázdná nádoba 

ţák ví 

inteligence se neustále obohacuje 

 

ROLE UČITELE 
učitel ví učitel rozvíjí 

 

AKTIVITA ŢÁKŮ 
kompetice kooperace 

AKTIVITA 

UČITELE 
selekce ţáků podpora všech ţáků 

VZTAHY neosobní vztahy   osobní vztahy 

 Tabulka 1 Porovnání transmisivního modelu školy s konstruktivistickým 
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3 Tendence modernizace výuky po roce 1989 

 

V důsledku demokratizace české společnosti došlo po listopadu 1989 k nemalým 

změnám i v oblasti školství. Tyto změny nastaly, jak uvádí Průcha (2001, s. 9-16), 

především v těchto rovinách: v oblasti řízení a financování, ve struktuře vzdělávacího 

systému a vzdělávacích nabídek, v obsahu vzdělávání, v pedagogické, didaktické a 

psychologické přípravě pedagogů apod. 

 

Dosavadní systém byl decentralizován ve prospěch niţších celků, konkrétně 

krajů, jednotlivých obcí a škol, nicméně centrální model řízení zůstal i nadále zachován. 

Školy získaly jistou mírou samostatnosti v rozhodování o organizačních, personálních, 

finančních a kurikulárních otázkách, staly se samostatným právním subjektem. Na 

financování škol se nepodílí jen stát, ale také kraje, obce, rodiče ţáků a zřizovatelé 

nestátních typů škol. Výuka se začala obohacovat o nové metody a organizační formy 

výuky. K dosavadní ryze státním školám přibyl soukromý sektor – školy zřizované 

soukromými osobami, společnostmi či organizacemi jako jsou např. církve. Byla 

posílena samostatnost škol v kurikulární oblasti – tedy ve tvorbě vlastního vzdělávacího 

programu, výběru učebnic apod. S účinnosti od 1. ledna 2005 vstoupil v platnost dlouho 

očekávaný nový školský zákon. Cíle stanovené v zákoně jsou rozpracovány v Národním 

programu vzdělávání, tzv. Bílá kniha z roku 2001. Dokument byl vypracován 

Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy, schválen Parlamentem ČR a vymezuje 

hlavní vzdělávací oblasti, obsahy a prostředky. Na tento dokument pak navazují 

rámcové vzdělávací programy vymezující povinný obsah, rozsah a podmínky 

vzdělávání. Jsou zpracovány centrálně a jsou závazné pro tvorbu školního vzdělávacího 

programu, který si musí kaţdá škola vypracovat sama. Školní vzdělávací program má 

vycházet z regionálních podmínek a realizuje představy a cíle dané školy, je tedy 

jakousi školní vizitkou. Umoţňuje kaţdé škole vytvořit si svůj program dle svých 

moţností a zvláštností.  

 

Velkými změnami prošlo také speciální školství. Školská politika vychází ze 

znění zákona, podle kterého „děti, žáci a studenti mají právo na vzdělání, jehož obsah, 
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formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření 

nezbytných podmínek, které toto vzdělání umožní a na poradenskou pomoc školy a 

školského poradenského zařízení“. (Vališová a kol. 2007, s. 89) 

 

Změny ve školství se netýkají pouze řízení školství, ale i vnitřního ţivota školy. 

Klade se velký důraz na výuku cizích jazyků, na školách se rozšiřují jazykové pracovny 

a laboratoře, pořádají se výměny studentů a školy začínají nové projekty a partnerství se 

školami v zahraničí. Do škol se v rámci moţností zavádí nové moderní technologie, 

zřizují se počítačové pracovny, vznikají projekty typu „Internet do škol“ apod. Velkými 

změnami prochází také učebnice, na trhu se objevují nové – české i zahraniční 

učebnicové soubory. Častěji se objevují alternativní typy škol, inovativní pedagogické 

koncepce a modely výuky, které vyuţívají ve srovnání s transmisivním školstvím nové 

a inovativní metody výuky.  

 

3.1   Alternativní školství 

 

Výklad pojmu „alternativní škola“, popř. „alternativní vzdělávání“, je 

v odborné literatuře stále poněkud nejasný, nejednotný a mnohovýznamový. Průcha 

poukazuje na nejednotnost vymezení pojmu jak v literatuře anglické, tak i v odborných 

publikacích amerických a německých (viz Průcha 2001, s. 17-18). 

Obdobná situace panuje i u nás. V českém pedagogickém slovníku pod heslem 

alternativní škola najdeme toto vysvětlení: „Obecný termín pokrývající všechny druhy 

škol (soukromé i státní, veřejné), které mají jeden podstatný rys: odlišují se od hlavního 

proudu standardních (běžných, normálních) škol určité vzdělávací soustavy. Odlišnost 

může spočívat ve specifičnostech obsahu vzdělávání, organizace a metod výuky, 

hodnocení vzdělávacích výsledků žáků aj. …“ (Průcha a kol. 2008, s. 16) 

 

Průcha (2001, s. 18-20) tuto nesystematičnost vysvětluje v důsledku nejednotně 

vnímaných významových rovin tohoto pojmu a v důsledku odlišné sféry jeho uţívání. 
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Tyto roviny charakterizují následující tři aspekty: 

 školsko-politický (jedná se o všechny druhy škol, které fungují mimo 

sektor veřejných škol, tedy tzv. nestátní), 

 ekonomický (jedná se o školy, které klientům za poplatek nabízejí nějaké 

specifické sluţby, např. rozšířené vzdělávací programy), 

 pedagogický a didaktický (jedná se o školy, které při vyučování uplatňují 

např. experimentální, nestandardní, inovativní didaktické přístupy, 

organizační formy, metody a obsahy vzdělávání, způsoby hodnocení apod.).  

 

Pojem alternativní škola se objevuje v 70. letech 20. století k označení škol, 

které se snaţily vyhovět poţadavkům alternativních ţivotních stylů nespokojených 

s organizací a fungováním veřejných škol. Dnes se řadí mezi alternativní školy i školy 

vzniklé počátkem 20. století v rámci tzv. reformního pedagogického hnutí. Alternativní 

školy odmítají nátlak běţných škol, kontrolu, tlak na výkon, teror známek a strach 

z nich, jednostrannou dominanci učitele.  

Na základě prostudované literatury se dají vypozorovat některé společné rysy 

alternativních škol (např. Průcha 2001, s. 20; Skalková 2007, s. 82; Vališová a kol. 

2007, s. 103):  

 změna přístupu k osobnosti ţáka, pedocentrismus – zaměření na dítě, 

podřízení výuky jeho individuálním potřebám a zájmům 

 důraz na aktivitu dětí ve vyučování spolu s poţadavkem jeho zvýšení 

odpovědnosti za výsledky učení 

 důraz na princip svobody s tím, ţe kaţdá svoboda je spojena 

s respektováním práva druhých na osobní svobodu a vlastní názor 

 pojetí školy jako společenství – společenství ţáků, pedagogického sboru i 

rodiny 

 aktivní podíl rodičů na utváření školního ţivota 

 chápání učení jako procesu vycházejícího ze ţivota a pro ţivot určeného 

 převáţně slovní a motivující hodnocení, pozitivní sebehodnocení ţáka 

 vyuţívání netradičních metod a forem práce. 
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Na alternativní směry však nelze pohlíţet zcela nekriticky. Nejčastější výtkou je, 

ţe rozvoj těchto směrů je zaloţen na nadšencích, tzn., ţe je malá šance stát se obecně 

přijímaným typem školního vzdělávání a dosáhnout masovějšího rozvoje, i kdyţ 

některým se začíná dařit toto omezení překonávat, u nás např. program Zdravá škola, 

Začít spolu.  Dalším významným argumentem je, ţe děti z tradičních škol mají lepší 

učební výsledky a kvantitativně vetší znalosti, lépe vyhovují poţadavkům pro přijetí na 

vyšší typy škol a jejich vzdělání je systematičtější (Solfronk 1995, s. 28). K nevýhodám 

alternativních škol musíme také připočítat vysoké školné, které do určité míry 

diskriminují děti ze sociálně slabších vrstev (vyjma škol státních, kde jsou v dnešní 

době např. realizovány třídy s alternativní výukou, např. třídy waldorfského typu na ZŠ 

Dědina v Praze 6 a další).  

V následujících kapitolách uvedu charakteristiky pouze vybraných typů 

alternativních škol, které se uplatňují nejčastěji v českém školství (Vališová, 2007, 

s. 96-104). 

 

3.1.1 Waldorfské školy 

 

Školy waldorfského typu patří v našich podmínkách k nejrozšířenějším 

(Solfronk 1995, s. 32) typům alternativních škol a často nabízejí moţnost výuky cizích 

jazyků jiţ od prvního ročníku základního stupně. I z tohoto důvodu na závěr této 

kapitoly zařazuji specifika výuky cizích jazyků ve třídách a školách waldorfského typu. 

Hnutí waldorfských škol je spojeno se jménem Rudolfa Steinera, který se mj. 

zabýval tzv. antroposofií. Antroposofie je filosoficko-pedagogická koncepce, dle které 

se člověk sestává ze tří částí:  

 fyzické – do 7 let, dítě se učí především nápodobou 

 duševní – do 14 let, učení pomocí proţitku 

 duchovní – do 21 let, díky předchozím zkušenostem si utváří vlastní 

úsudky. 

Plně organizovaná waldorfská škola se skládá ze základního (1.-8. ročník) a 

navazujícího vyššího stupně (9.-12. ročník). Jsou vyuţívány metody skupinového i 

individuálního učení s důrazem na kooperaci a rozvoj sociálního cítění. Nejsou 
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pouţívány učebnice, případně pouze jakési pracovní sešity vytvořené třídním učitelem. 

Ţáci si vedou vlastní epochové sešity, do nichţ si sami dle moţností zaznamenávají 

probrané učivo. Cílem výuky je probrat kvantitativně méně učiva, ale více do hloubky a 

s lepším zafixováním probíraného učiva. Důleţité je nejen vědět, ale chápat věci 

v souvislostech. Výkony ţáků, stejně tak jako snaha, pokroky a chování jsou hodnoceny 

slovně. Ve vnitřní organizaci je výuka organizována koncentrováním učební látky do 

tzv. epoch, coţ jsou jakési bloky učiva zpravidla tvořené 2 vyučovacími hodinami 

denně po dobu 3-4 týdnů a týkají se tzv. hlavních předmětů, tj. např. matematika, 

fyzika, dějepis, mateřský jazyk a literatura a další. Učební plán obsahuje přírodovědné, 

společenskovědní předměty, esteticko-výchovné, pracovní předměty a cizí jazyky. Ty 

se vyučují uţ od prvního ročníku a jsou propojeny s uměleckou tvořivostí a eurythmií. 

„Eurythmie je chápána jako umělecký výraz sdělování obsahu duše navenek. Je do ní 

zahrnována široká škála uměleckých projevů, jako je mluvení, zpěv, tanec a především 

pohybové projevy vůbec.“ (Solfronk 1995, s. 32) 

Při výuce cizích jazyků se vyuţívá stejných schopností, které dítě uţívalo při 

učení se mateřskému jazyku: poslechem, mluvením, zpěvem, hrou. Od čtvrté třídy 

nastupuje do výuky gramatika, čtení a psaní. Metodicky to znamená, ţe základní 

zásadou vyučování je zpočátku reprodukční čtení. V dalších ročnících je systematicky 

budována gramatika a slovní zásoba, k níţ přistupují reálie a četba stále sloţitějších 

textů. V posledním ročníků se čtou pak novější texty a dramatizace.  

Cílem výuky jazyků na waldorfské škole není jen předat dítěti vědomosti, ale 

hlavně naučit ho komunikovat a to formou jemu vlastní a to je v mladším školním věku 

ţivé vyprávění a napodobování. Jde o to zaţít řeč, proniknout do její podstaty, poznat 

jak zní. K tomu se vyuţívají různé hry, vyprávění, jednoduché příkazy, které má dítě 

vykonat. Učitel v hodině mluví jen příslušným jazykem, zprostředkovává dětem zvyky 

a obyčeje dané oblasti. 

 

3.1.2 Montessoriovská škola 

 

Jedná se o školu nazývanou podle italské lékařky M. Montessoriové (1870-

1952), jejíţ těţiště práce bylo především v oblasti předškolní výchovy, v dnešní době 
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rozšířeno i na základní školy, v některých zemích Evropy vznikají i lycea. K základním 

principům patří úcta ke svobodě dítěte a jeho spontánním projevům. Podstatou výchovy 

je tvorba podnětného prostředí, zejména vhodně vybraný didaktický materiál, a 

rozumně, ale nenásilně organizovaná práce dítěte. Ţák má moţnost ovlivňovat volbu 

učební látky a postupuje na základě individuálního tempa. Skupiny jsou tvořeny dětmi 

různého věku s tím, ţe je podporována spolupráce ţáků a jejich vzájemné vztahy. Učitel 

sám zůstává v pozadí, jeho úkolem je zajistit, aby se dítě mohlo co nejvíce projevit a 

rozvíjet samo na základě vlastních schopností, potřeb a zájmů. 

 

3.1.3 Daltonské školy 

 

V České republice vyuţívá prvků daltonského plánu několik škol především 

v Brně, kde sídlí také Asociace českých daltonských škol. Hlavním rysem tzv. 

daltonského plánu je zdůraznění individuální práce a vlastní odpovědnost ţáka. Ţák 

uzavírá s pedagogem smlouvu o programu práce na určité období, postupuje si pak 

vlastním tempem, řídí se návody a doporučenou literaturou, učitel vystupuje v roli 

poradce. Střídá se individuální práce se skupinovou, ţák nemůţe jít dále, dokud 

nezvládne všechny předepsané úkoly. Je zdůrazňována svoboda jedince a aktivně 

podporována spolupráce na základě demokratického principu.  

 

3.2   Pedagogické a didaktické inovace 

 

V souvislosti s tématem je třeba vymezit pojmy „pedagogické a didaktické 

inovace a inovativní přístupy“. Pojem pedagogické inovace je uţíván nejednotně, 

Průcha a kol. (2008, s. 85) ho vymezují jako „souhrnné označení pro nové pedagogické 

koncepce a praktická opatření, zvláště v obsahu a organizaci školní edukace, hodnocení 

žáků, klimatu školy příznivém k žákům i veřejnosti, včetně uplatňování nových 

technologií ve vzdělávání“. Můţe se zdát, ţe se pojmy alternativní a inovativní shodují. 

„Avšak pojem „alternativnost“ se zakládá na dlouhodobých a zásadnějších koncepcích 

vzdělávání, „inovativnost“ se vztahuje spíše na dílčí a časově omezenější změny a 
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úpravy.“ (Průcha a kol. 2008, s. 86). Inovace se netýkají pouze alternativního školství, 

ale jsou uváděna do praxe i na školách nealternativního typu. Inovativní snahy obvykle 

vycházejí z jednotlivých škol, od učitelů i odborných pracovišť. Jsou spjaté s určitým 

společensko-kulturním kontextem, který je podmiňuje a dává podněty ke změnám. Co 

je tedy inovací pro jedny, nemusí být inovací pro jiné. Souvisí také s  pedagogicko-

didaktickými znalostmi a zkušenostmi ověřených v praxi. Inovace se mohou týkat 

nových struktur školy, jejího obsahu, metod.   

Průcha a kol. (2008, s. 85) uvádí některé ucelené didaktické inovace, např. 

mastery learning a flexischooling.  

Autorem koncepce mastery learning je americký psycholog B.S.Bloom a je 

určena především pro 1. stupeň základní školy. Volný překlad je „zvládající učení“, 

nicméně v literatuře se uvádí anglický název. Tato koncepce se opírá o několik zásad:  

 většina ţáků můţe zvládnout poţadavky na vysoké úrovni, pokud je jim 

poskytnut dostatek času a adekvátní podmínky 

 u všech typů ţáků je třeba zvýšit výkony a motivaci 

 cíle výuky musí být jasně definované 

 učivo je rozděleno na menší části, znalosti jsou pravidelně pečlivě kontrolovány, 

ţákův pokrok je pravidelně hodnocen pomocí diagnostických testů 

 chyba se bere jako běţná součást učení 

 třída obvykle postupuje jako celek, slabším ţákům se dostává podpory a 

doplňujících materiálů. 

 

Určitým prostředníkem mezi institucionálním školním a domácím vzděláváním 

je koncepce flexischooling. Předpokládá se, ţe se ţák nevzdělává pouze ve škole, ale i 

mimo školu – v muzeu, parku, na výstavě, v knihovně, za pomocí TV a Internetu. 

Flexischooling je vyuţíván zejména tam, kde geografické okolnosti nedovolují dítěti 

denně docházet do školy.  

V českém prostředí se obecně předpokládá, ţe co je inovativní, ţe automaticky 

lepší. Jenţe tento předpoklad není zatím objektivně evaluačními analýzami ověřen, tyto 

analýzy nejsou totiţ ani dosud prováděny (Průcha 2001, s. 23). 
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3.3   Změny ve vyučovacích metodách a organizačních formách 

 

Modernizace výuky představuje tedy nejen změny v celkovém systému školství, 

v procesu vyučování jako celku, v přístupu k výuce tak, jsem uvedla v kapitole 3.1 a 

3.2, ale k dílčím změnám dochází také v edukačním prostředí a organizaci vyučovacího 

procesu, tzn. v organizačních formách a metodách vyučování. 

 

Jako vyučovací metody rozumíme „specifický způsob uspořádání činností 

učitele a žáka, rozvíjející vzdělanostní profil žáka a působící v souladu se vzdělávacími 

a výchovnými cíli“ (Vališová a kol. 2007, s. 189). Tento pojem je odvozen z řeckého 

slova methodos, tzn. cesta a postup k něčemu. Ve spojení s inovativními a 

alternativními prvky se tedy pak jedná o specifický způsob vyučování, který vede ţáka 

na rozdíl od standardního proudu škol k výchovným cílům novými a kreativními 

cestami. 

Existují různé klasifikace metod (Průcha 2008, s. 287), např. dle způsobu 

prezentace (slovní, názorné, praktické), dle fází vyučovacího procesu (utváření, 

upevňování, prověřování vědomostí), dle charakteru specifické činnosti (metody 

uplatňované v jednotlivých vyučovacích předmětech). Obecné třídění metod výuky je 

dle způsobu interakce mezi učitelem a ţákem (frontální, skupinové, individuální). 

 

 Jak uvádí Průcha (2001, s. 50), Maňák a kol. (1997) je klasifikují následovně: 

 projektová metoda 

 metoda diskuse 

 brainstorming 

 didaktická hra 

 inscenační metody 

 učení v etapách aj. 
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U dalších autorů lze vysledovat i další inovativní metody (Průcha 2001, 

Skalková 2007, Vališová a kol. 2007, Sitná 2009, aj.), např.:  

 snowballing 

 myšlenkové mapy, vědomostní mapy 

 jazyková animace 

 činnostně-orientované metody 

 e-learning aj. 

 

Změny v organizačních formách předpokládají upravit pouze vnější stránku 

vyučovacích metod (Průcha 2008, s. 148), edukační prostředí a organizaci součinnosti 

učitele a ţáka, tzn. „konkrétní organizační rámec, v němž se uskutečňuje proces 

přetváření učiva“ (Vališová a kol. 2007, s. 173). Konkrétně se tedy jedná o změny např. 

v rozsazení ţáků, uţíván je jiný neţ běţný nábytek, jiný systém spolupráce, výuka v 

konkrétním praktickém prostředí apod.  

 

Alternativy a inovace z hlediska organizačních forem vyučování, které se 

vzájemně v praxi různým způsobem kombinují, člení Solfronk na (Průcha 2001, s. 49): 

 individuální vyučování 

 hromadné vyučování 

 vzájemné vyučování 

 individualizované vyučování 

 kolektivní vyučování 

 projektová soustava 

 diferencované vyučování 

 skupinové vyučování 

 týmové vyučování 

 programované vyučování. 
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3.4   Alternativní metody se zaměřením na výuku cizích jazyků 

 

 Pojem alternativní metody ve výuce cizích jazyků definuje Choděra a kol. (2000, 

s. 55) jako revoluční metody „stojící mimo hlavní proudy didaktiky cizích jazyků, ve 

kterých se odrážejí vlivy sugestopedie, teorie her, teorie činné školy aj. … vycházejí 

z lingvistického základu výuky, avšak jejich těžiště spočívá v jiných zřetelích … 

psychologických, antropologických, pedagogických, sociologických či filozofických“. 

Choděra a kol. (2000, s. 55) dále uvádí, ţe „alternativní metody jsou svým 

způsobem exkluzivní, specifické a pro (tradiční) školskou výuku v čisté podobě většinou 

nepoužitelné“. 

Mezi alternativní metody ve výuce cizích jazyků Choděra a kol. (2000) řadí: 

 sofrologii 

 sugestopedii 

 metodu celkové fyzické odpovědi/reakce či metodu fyzické odpovědi na pokyny 

(The T.P.R. - The Total Physical Response) 

 metoda mlčení (The Silent way) 

 vyučování jazyku v komunitě (CLL - Community Language Learning) 

 metoda přirozeného přístupu (The Natural Approach) 

 metoda ústního přístupu (The Oral Approach and/or Situational Language 

Teaching).  

 

SOFROLOGIE 

Sofrologie je jedna z metod blízká sugestopedii, do které se promítá zájem o 

filosofii a orientální myšlení, je inspirována technikami jógy. Sofrologie vznikla na 

přelomu 60. a 70. let 20. století. Učitel se má snaţit navodit příjemnou atmosféru v 

hodině, ţáky různě povzbuzovat, podporovat, vnášet optimismus do výuky. Z tohoto 

důvodu jsou vyuţívány různé nonverbální prostředky, jako jsou gesta, oční kontakt, 

mimika, které se jinak v běţné výuce příliš neuplatňují. Svůj zájem soustřeďuje na 

ovládnutí těla, které má uklidnit mysl a vytvořit příznivé podmínky pro odstraňování 

zábran při ústním vyjadřování při výuce, coţ je jednou z velkých překáţek při výuce 

cizím jazykům jako takové.  
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SUGESTOPEDIE 

Sugestopedie vyuţívá učebního potenciálu podvědomí. Vychází z předpokladu, 

ţe při tělesném a duševním uvolnění provázené hudbou lze bez námahy vnímat učební 

obsah. K navození příjemného prostředí pomáhá vybavení učeben - netradiční dekorace, 

nábytek. Průběh hodiny: 1. Opakování osvojeného učiva 2. Prezentace nového učiva a 

diskuse k němu, metajazykem („nástrojový“ jazyk) by měl být jazyk cílový, je ale 

povoleno pouţívat i mateřštinu. 3. Závěrečná pasáţ – tj. hudební pasáţ, tj. výuka 

s inkorporací hudby – nejprve jen hraje hudba, pak učitel předčítá text, který mají ţáci i 

s jeho překladem před sebou…pak opět hudba a pak učitel podruhé čte text, ale to uţ 

ţáci jen poslouchají a mají zavřené učebnice; úkol: před spaním a po probuzení si text 

přečíst. Tato metoda je často vyuţívána v komerční podobě v jazykových školách. 

Vytýká se jí opomíjení gramatiky, metoda spoléhání na to, ţe „ţáci na to sami přijdou“ 

za vyuţití své intuice.  

 

METODA CELKOVÉ FYZICKÉ ODPOVĚDI/REAKCE 

METODA FYZICKÉ ODPOVĚDI NA POKYNY 

(THE T.P.R. - THE TOTAL PHYSICAL RESPONSE) 

Tato metoda je připisována Jamesovi Asherovi. Inspiruje se ve způsobu, jakým 

si dítě osvojuje mateřský jazyk -navrhuje práci s praktickým jazykem – rutinní jazykové 

situace, učení se v kontextu. Začíná se tak, ţe učitel nejprve předříkává věty a ţáci 

předvedou konkrétní fyzickou činnost. Tedy nejprve nonverbální reakce na učitelova 

slova, pak trénink výslovnosti, teprve posléze konverzace. Aby se daná jazyková 

informace převedla do dlouhodobé paměti, je nutné zvukovou stránku opakovaně 

kódovat za doprovodu stránky pohybové - analogie s osvojováním si mateřštiny 

(ačkoliv ještě nemluvím, uţ slyším a dokáţu adekvátně reagovat, coţ svědčí o mém 

porozumění). Učitel začíná podněcovat k prvotním ústním projevům a chyby 

neopravuje, s tím se začne aţ později. Má autoritativní postavení a musí být velmi dobře 

připraven (sled pokynů apod.). Gramatika se osvojuje induktivní metodou. Pro učitele je 

tato metoda velmi náročná – nutnost maximální aktivity, kreativity. Je kritizováno, ţe 

ústní projev přichází později a ţákům v hlavě zůstávají nevyslovené ústní reakce – 

mohou být s chybami, které si ţáci zafixují a později se špatně odbourávají.  
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METODA TICHA 

(THE SILENT WAY) 

Caleb Catrregno, zakladatel metody, věřil, ţe učení je efektivní, pokud se ţák 

aktivně účastní výuky, pokud něco objevuje a vzápětí produkuje. Důleţitá je role 

učitele, který mluví minimálně, naopak ţák by měl mluvit co nejvíce, neboť tím se 

nejefektivněji osvojuje daný jazyk. Role učitele je spíše pasivní – pracuje s ţáky, kdeţto 

ţáci pracují s jazykem. Heslo – „učit, zkoušet a jít z cesty“, sleduje zpočátku posun, ne 

přesnost, protoţe učení je záleţitost času, je neutrální, nezaujatý pozorovatel, nabádá 

ţáka k reakci. Ţák se vyvíjí od pasivního jedince k osobnosti, která je plně zodpovědná 

za své učení, absence opravy a opakovaného drilu ze strany učitele vyţaduje, aby si ţáci 

vytvořili „vnitřní“ kritéria a následně se opravovali sami. Rovněţ absence výkladu 

vyţaduje, aby ţáci docházeli ke svým vlastním závěrům. Slovní zásoba má být funkční 

a praktická – postupně nabývá na rozsahu, výuka gramatiky probíhá induktivní 

metodou. 

 

VYUČOVÁNÍ JAZYKU V KOMUNITĚ 

(COMMUNITY LANGUAGE LEARNING) 

 Patří do skupiny tzv. humanistických metod, jejichţ společným jmenovatelem je 

důraz na celkový osobnostní rozvoj jedince. Výuka je koncipována jako poradenská 

činnost. Učitel má roli pouze jako poradce, pomáhá pouze tehdy, pokud je tázán. Ţáci 

se rozsadí do malého krouţku a jeden z nich zašeptá větu v mateřském jazyce, učitel ji 

přeloţí do cílového jazyka, ţák pak opakuje učitelův překlad. Hodiny jsou nahrávány a 

příští hodinu konzultovány. Vývojovými stádii ze zorného pohledu ţáka jsou:  

o fáze imitace a poslouchání (ţák opakuje jen to, co mu učitel prezentuje) 

o fáze osamostatňování (jednoduché uţívání jazyka, fráze z první fáze 1)  

o fáze samostatnosti (relativně samostatné vyjadřování, potřeba 

manifestovat, co umí, rozvoj poslechu s porozuměním) 

o fáze adolescence (ţák jedná jazykově nezávisle, spontánní vyjadřování) 

o fáze nezávislosti (práce na kvalitativním aspektu cizího jazyka, 

zdokonalování gramatiky, vybroušení stylu, z dítěte se stává dospělý, coţ 

mu umoţňuje, aby se stal v komunitě poradcem/učitelem).  
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TZV. PŘIROZENÝ PŘÍSTUP 

(THE NATURAL APPROACH) 

 

Jedná se o přirozený přístup k vyučování jazyka. Autorem je Stephen Kreshen. 

Dle Kreshenových teorií si kaţdý osvojuje jazyk podvědomě, coţ je také mnohem 

efektivnější neţ vědomý proces osvojování typický pro běţné školství. Základní 

podmínkou je srozumitelný jazykový projev učitele. Poukazuje také na faktory, které 

procesu učení brání – časté opravování chyb, přehnaný důraz na gramatiku apod.  

Učitel má přehled o učebních pomůckách, je psycholog, pedagog, didaktik, je 

kvalifikovaný i jazykově. V centru jazykové výuky stojí ţák. Přirozený způsob je určen 

pro nulového začátečníka s cílem dovést ho do úrovně středně pokročilého. Stadia 

výuky jsou následující:  

1. předprodukční studium (respektovat ţákovu nezpůsobilost k mluvení) 

2. raná produkce (ţák elementárně reaguje na otázky) 

3. počáteční řeči (ţák komunikuje v běţných denních situacích). 

Tato metoda porušuje základní didaktický princip gradace a princip zpětné 

vazby. Absolventi komunikují plynule, avšak velmi nepřesně, projev trpí nepřesnostmi, 

přibliţností v recepci a produkci a fragmentární znalostí gramatiky. 

 

TZV. ÚSTNÍ PŘÍSTUP 

(THE ORAL APPROACH) 

Výuka probíhá ve vyučovaném jazyce, začíná mluveným jazykem, který je 

předváděn a procvičován situačně. Základními principy výuky jsou: 

 selekce (výběr lexikálního a gramatického učiva); 

 gradace (řazení a organizace učiva); 

 prezentace (techniky pouţívané pro podání a procvičování učiva). 

Prezentace slovní zásoby je dána gramatickým jevem, který je probírán, 

nepřesahuje slovní zásobu nutnou pro danou hodinu. Význam slov a frází není ţákům 

nikterak vysvětlován – musejí se k němu dobrat sami.  

Gramatika je uspořádána od jednoduché ke sloţitější. Vyučuje se na konkrétních 

příkladech – ve větách. Ţáci se ji učí induktivně.  Ke čtení a psaní se přistupuje aţ 
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tehdy, kdyţ má ţák osvojenou určitou úroveň slovní zásoby a gramatiky. Význam se 

přikládá gramatické a fonetické správnosti. 

Učitel je řídícím subjektem procesu vyučování-učení. Vede celou výuku, 

stanovuje dlouhodobé i krátkodobé cíle, volí učební pomůcky, postupy a vytváří 

podmínky a aktivity nad rámec učebnice.  

Ţák je v počáteční fázi spíše pasivní (pouze receptivní aktivita či opakování slov 

po učiteli), v pozdějším stádiu se od něj očekává spontánní projev (reakce a 

konverzace).  
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4 Výuka cizího jazyka se zaměřením na výuku gramatiky 

německého jazyka 

 

Z pohledu lingvodidaktiky lze jazyk rozloţit na jazykové prostředky, někdy téţ 

nazývány aspekty jazyka (Podrápská 2008, s. 45), tj. gramatický, lexikální, fonetický a 

ortografický. V německé odborné literatuře jsou tyto pojmy označovány jako 

Sprachmittel nebo Teilkompetenzen (Podrápská 2008, s. 45). Ve výuce cizích jazyků se 

klade velký důraz na komplexní přístup k jazyku, proto je třeba věnovat pozornost 

všem jazykovým prostředkům, ţádný neupřednostňovat na úkor jiného (Podrápská 

2008, s. 45).  

Vzájemnou podmíněností a provázaností vznikají dvojice jazykových 

prostředků, které jsou zejména v oblasti nácviku velmi úzce propojeny. Jedná se o 

lexikální a gramatický aspekt, druhou dvojici pak tvoří fonetika a ortografie.  Stěţí si 

lze představit, ţe by jednotlivé lexikální jednotky mohly existovat, aniţ by byly dány do 

vzájemných vztahů pomocí gramatických kategorií. Naopak by ani gramatická stavba 

nenalezla uplatnění bez lexikálních jednotek. Podrápská (2008, s. 45) toto demonstruje 

na následujícím příkladu: „Řada slov bez usouvztažňujících gramatických vztahů není 

schopna jednoznačně popsat realitu: slova učitel-žák-ptát nenaznačují, kdo se koho 

vlastně ptá.“ Částečnou srozumitelnost umoţňují pouze slova s jednoznačnou kolokací, 

např. maminka-vařit-polévka. Podobný vztah je mezi fonetickými a ortografickými 

jazykovými prostředky. 

Jednotlivé jazykové prostředky jsou však pouze prostředkem k dosaţení cíle 

nikoliv cílem samotným. Za jejich pomoci je realizován komunikační akt ve svých 

čtyřech podobách, tj. receptivní dovednosti poslech a čtení s porozuměním, produktivní 

dovednosti jako písemný a ústní projev. Tyto sloţky nazýváme řečovými dovednostmi. 

(Beneš 1971, s. 117; Hendrich 1988, s. 186; aj.) 

V současné době se klade velký důraz na rovnoměrnou výuku všech řečových 

dovedností. Rozloţení záleţí také na výběru metody, učebnici, ţácích, v neposlední řadě 

pak na pedagogovi samotném.  
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4.1   Gramatika a její specifika 

 

Gramatika jako jeden z jazykových prostředků zaujímá ve výuce německého 

jazyka poměrně významné místo. Názory na její důleţitost jsou značně rozdílné. Mnozí 

učitelé její význam zcela jistě přeceňují, jiní ji naopak pod vlivem tzv. komunikativní 

euforie (Helbig 1991, s. 14) podceňují.  

Rovněţ vztah ţáků ke gramatice je velmi rozporuplný. Mnozí si výuku jazyka 

spojují právě jen s osvojováním gramatických pravidel, která se jim zdají nudná, 

jednotvárná, mnohdy obtíţná a nepochopitelná. Takový vztah samozřejmě nevytváří 

vhodné podmínky pro různorodou a kreativní práci, která je nezbytná pro účinnou a 

zábavnou výuku cizího jazyka. 

 

4.1.1 Různé přístupy k pojmu gramatika  

 

Pojmem „gramatika“, v české školské terminologii nazývané „mluvnicí“, se dá 

vyjádřit několik skutečností.  Ţák-laik si pravděpodobně představí svůj sešit s nápisem 

„Grammatik“, studentovi se můţe vybavit „die blaue Grammatik“, čímţ pravděpodobně 

myslí knihu Helbiga/Buschi Deutsche Grammatik (Helbig, Buscha 1998).  

Průcha a kol. (2008, s. 70) definují gramatiku takto: „V současných 

lingvistických teoriích chápána jako mechanismus přirozeného nebo umělého jazyka, 

umožňující jeho fungování, tj. generování (vytváření) vět a textů z lexikálních jednotek 

určitého jazyka a podle jeho pravidel (především syntaktických a sémantických)…“.  

 

Dle Helbiga (Funk, Koenig 1991, s. 12) má pojem „gramatika“ tři významy:  

a) Jedná se zde o celkový systém pravidel, který je nezávislý na 

jazykovědných termínech a pojmenováních, tedy systém, který existuje i bez 

vědeckého popisu. 

Např. Německá gramatika je jednodušší než česká. 

b) Odborný jazykovědný popis gramatických struktur. Gramatika zde vystupuje 

jako jazykovědný systém.  

Např. Koupila jsem si novou DUDEN-gramatiku.  
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c) V posledním případě se jedná o systém pravidel, která si ţák systematicky 

osvojuje ve výuce i mimo ni, či která určitým způsobem nesystematicky 

nabyl.  

Např. Isabella má dobrou slovní zásobu, ale v gramatice dělá mnoho chyb.  

 

Helbig (Funk, Koenig 1991, s. 12) výše zmíněný jazykovědný systém dále 

rozlišuje dle účelu, pro který je určen: 

 tzv. lingvistická (vědecká) gramatika – určena k jazykovědným účelům 

 tzv. didaktická nebo pedagogická gramatika – určena pro potřeby výuky. 

 

Stejně tak jako v jiných oborech i zde se setkáváme s terminologickými 

nejasnostmi. Dříve se uţívalo především pojmu didaktická gramatika, v současné době 

se upřednostňuje pojem pedagogická gramatika, v některých případech je nahrazována 

termínem „Lerner-Grammatik“ (Funk, Koenig 1991, s. 12).  

„Pedagogická gramatika se odvíjí z lingvistické jako systém učebního materiálu, 

který se dá využít ve výuce cizích jazyků, za předpokladu didakticko-metodického 

zpracování. Připouští jisté ústupky od pravdy – může se tak mluvit o širším rámci 

pravdy“ (Choděra 2006, s. 88). Je to didaktická kategorie, která je jakoby průnikem 

poznatků psychologie, lingvistiky a obecné didaktiky. 

 

Helbig (1991, s. 9) dále rozlišuje gramatiku v uţším slova smyslu a širším slova 

smyslu. Ta první se omezuje na morfologii a syntax, zaměřená pouze na formální 

stránku, která je propojuje. V širším slova smyslu pod vlivem lexikálních, sémantických 

a foneticko-fonologických prostředků.  

Přístupů k pojmu gramatika je velmi mnoho, záleţí na autorovi, druhu a 

odbornosti knihy, pro koho je určena a na dalších skutečnostech. Cílem této práce není 

podrobně všechny popsat, ale vybrat ty, které se v literatuře vyskytují častěji, a těm se 

krátce věnovat.   

S ohledem na čas a historický vývoj lze rozlišit diachronní a synchronní 

gramatiku. Synchronní se zabývá jazykem současným, vztahujícím se aktuálnímu stavu. 
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Diachronní sleduje jazyk z historického hlediska, jak se jazyk vyvíjel a jak tento vývoj 

ovlivnil jazyk současný.  

Dále se odlišuje mezi deskriptivním a preskriptivním přístupem ke gramatice. 

Preskriptivní přístup (např. Duden) předepisuje a stanovuje závazné normy, zatímco 

deskriptivní jazyk popisuje.  

Jednotlivé vědecké gramatiky se orientují na teze a terminologii toho kterého 

přístupu. K nejdůleţitějším patří:  

Tzv. tradiční školní gramatika – vychází z forem odvozených z latiny a vztahuje 

se k její struktuře. Rozlišuje a zaobírá se jednotlivými slovními druhy, analyzuje věty na 

základě vztahu podmět-přísudek.  

Kontrastivní gramatika vyuţívá rozdílů mezi jazyky, vzájemně je konfrontuje a 

na jejich základě stanovuje moţné chyby a navrhuje opatření k jejich vyvarování se.  

Strukturální gramatika pracuje se striktně rozdělenými kategoriemi pro 

jednotlivé oblasti jazyka a s těmi pak dále izolovaně pracuje 

Generativní gramatika vychází ze syntagmatických a paradigmatických vztahů a 

z myšlenky, ţe se věta neskládá jen ze slov jako takových, ale ţe jednotlivá slova a 

skupiny slov nesou funkci větných členů.  

Valenční a dependenční gramatika je směrem moderní lingvistiky, který zkoumá 

jazyk ze strukturního hlediska a vychází ze závislosti větných členů na slovese  

 

4.1.2 Cíle výuky gramatiky, její progrese a výběr učiva 

 

Smyslem výuky gramatiky cizího jazyka je získání komunikativní 

kompetence, tedy schopnosti dorozumět se. Je třeba si uvědomit, ţe gramatika jako 

taková není cílem výuky, ale prostředkem k dosaţení vytčených cílů. Vycházíme-li ze 

skutečnosti, ţe jazyková komunikace je buď činnost receptivní, nebo produktivní, 

znamená to, ţe i cíle je třeba formulovat z receptivního i produktivního hlediska 

(Hendrich a kol. 1988, s. 144).  

Při produktivním osvojování gramatiky by měl ţák být schopen tvořit 

gramaticky korektní věty, které jsou přiměřené jeho věku, stupni jeho pokročilosti a 

dané komunikativní situaci. Oproti tomu receptivní osvojování znamená ovládat 
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gramatické jevy tak, aby ţák pochopil význam sdělení. Rozsah receptivních znalosti 

gramatických jevů by měl být vţdy větší neţ rozsah znalostí produktivních, protoţe 

příjemce sdělení nevolí sám gramatické prostředky, ty jsou pevně dané mluvčím nebo 

autorem (Hendrich a kol. 1988, s. 145). Důleţité je si uvědomit, ţe gramatika je jen 

jeden z jazykových aspektů, tudíţ je třeba ji věnovat přiměřenou pozornost, nikoli však 

stěţejní.  

Mnoţství a charakter učiva podléhají výběru, který se můţe měnit v závislosti na 

volbě metody, trendech, tradicích dané země, konkrétních cílů výuky, zkušenostmi, 

individuálními předpoklady, efektivností výběru apod. Výsledkem tohoto výběru je tzv. 

gramatické minimum (Podrápská 2008, s. 72). V porovnání s dřívější výukou, kdy se 

kladl důraz na ovládnutí celého gramatického systému, se v současnosti klade větší 

důraz na to, jaký komunikativní záměr by měla daná skupina vyjádřit a jakých 

gramatických prostředků k plnění tohoto záměru je třeba (Podrápská 2008, s. 72). Beneš 

a kol. (1971, s. 91-95) charakterizují gramatické minimum jako „účelný výběr 

mluvnických jevů určitého jazyka nezbytných pro dosažení vytčeného cíle jeho 

osvojení“ a poukazuje na jeho čtyři stupně: elementární gramatické minimum, základní, 

souborné a odborné čtecí. Tyto stupně se liší mnoţstvím znalostí v závislosti na cílech 

výuky.  

Gramatické učivo nevystupuje ve vyučovacím procesu jako pouhý seznam tvarů, 

ale musí být uspořádáno se zřetelem k tomu, jak si budou ţáci toto učivo postupně 

osvojovat, tj. musí mít určitou gradaci (Hendrich a kol. 1988, s. 150). Existují různé 

názory, jak učivo uspořádat, které se opírají o několik hledisek. Hendrich a kol. (1988, 

s. 151) vyzdvihuje především hledisko sémantické, tj. stanovení pořadí gramatických 

jevů podle potřeb tématu, které vyţaduje adekvátní lexikální materiál modelovaný 

určitými gramatickými prostředky. Další důleţité hledisko je jednoduchost (sloţitost) 

tvoření gramatických jevů, tj. jednodušší jevy mají přednost před sloţitějšími. 

Frekvenční hledisko určuje priority pořadí pro jevy, které mají větší frekvenci výskytu. 

Čtvrté hledisko zohledňuje vztah cílového jazyka s jazykem mateřským, tedy 

přednost mají ty jevy, které jsou v obou jazycích shodné nebo blízké. Dalším hlediskem 

je schopnost gramatického jevu být východiskem nebo prostředkem k jiným 

tvarům. Je třeba dodat, ţe toto neplatí vţdy za všech okolností. 
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4.2 Klasifikace a vývoj metod výuky cizích jazyků se zaměřením na 

gramatiku 

 

V souvislosti s různými přístupy k pojmu metoda (viz Kapitola 3.3) existují také 

různá kritéria jejich klasifikace a dělení. Choděra a kol. (1999, s. 59) dělí metody na 

základě míry aproximace metody k cíli. Na základě tohoto hlediska se metody dělí na 

ty, které kladou důraz na komunikaci pedagoga a ţáků v cizím, tj. cílovém, jazyce, tyto 

metody nazýváme přímé. Absence mateřského jazyka je pro přímé metody významná, 

nikoliv však absolutní. Druhé jsou pak metody, které „odkládají“ komunikaci v cílovém 

jazyce ve prospěch přípravy k ní, tj. metody nepřímé. Často jsou charakterizovány jako 

postupy, při nichţ je cizí jazyk neustále konfrontován s mateřským, gramatika je 

prezentována spíše teoreticky ve výchozím jazyce. Choděra a kol. (1999, s. 60) uvádí, 

ţe „tzv. „čisté“ přímé/nepřímé metody prakticky neexistují, jsou pouhým ideálním 

konstruktem. Reálně se vyskytují pouze metody spíše přímé.“  

 

Pro názornost a větší přehlednost uvádím komparaci základních znaků přímých 

a nepřímých metod (srov. Choděra a kol. 1999, s. 64). 

   

KOMPARACE VYBRANÝCH ZNAKŮ PŘÍMÝCH A NEPŘÍMÝCH METOD 

přímé metody nepřímé metody 

věta slovo 

mluvená podoba jazyka psaná podoba jazyka 

zaměřenost do praxe teorie 

indukce dedukce 

obsah sdělení forma sdělení 

Tabulka 2 Komparace vybraných znaků přímých a nepřímých metod 

 

V souvislosti s rozlišením přímých a nepřímých metod výuky cizích jazyků je 

třeba rozlišit induktivní a deduktivní přístup k výuce. Induktivní přístup je takový, 

kdy se na základě zjištěných výsledků teprve formuluje teorie (Průcha a kol. 2008, 

s. 84). Podrápská (2008, s. 71) definuje induktivní osvojování jako zobecnění 
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příslušného pravidla na základě většího mnoţství podaných příkladů. Slovník cizích 

slov (1996, s. 61) definuje dedukci jako postup, kdy se postupuje od obecného 

k zvláštnímu. Dle Podrápské (2008, s. 71) je výslovně uvedené pravidlo základem 

deduktivního postupu, během něhoţ ţáci tvoří na základě pravidla uvedeného učitelem 

další příkladové věty. Podrápská (2008, s. 71) se zmiňuje o vlivu věku na pouţití 

induktivního/deduktivního přístupu.  

 

K přímým metodám patří i komunikativní metoda, která je uváděna jako značně 

zmírněná metoda přímá (Choděra a kol. 1999, s. 60). Jako varianty komunikativní 

metody Choděra a kol. (1999, s. 60) uvádí tzv. aktivizující metody výuky cizích 

jazyků. Jedná se např. o Lozanovu sugestopedii, Guilfordovu teorii tvořivosti, teorii 

skupinových forem práce (Skalková) a další.  Podstatou aktivizujících metod výuky 

cizích jazyků je model Boráka charakterizovaný třemi základními znaky (Choděra 

a kol. 1999, s. 62): konfliktnost/bezkonfliktnost zadání, přítomnost/nepřítomnost 

osobního vztahu ţáka k zadání, jazyková přiměřenost/nepřiměřenost zadání. Tento 

model je ještě o následující faktory: aktuálnost zadání a konkrétnost zadání. 

U aktivizujících metod se také předpokládá střídání forem práce (tj. frontální, 

skupinová, individualizovaná), snaha o vytváření partnersky demokratického prostředí, 

časté pouţívání názorných pomůcek apod. Důleţitým faktorem je motivace. 

Předpokládá se, ţe čím vyšší je motivace ţáků, tím lepší jsou jejich výsledky, čím lepší 

jsou ţákovy výsledky, tím více je ţák k učení motivován (Choděra a kol. 1999, s. 62). 

Neuner, Hunfeld (1993) rozlišují tyto metody:   

- gramaticko-překladová metoda (GÜM = die Grammatik-Übersetzungs-Methode) 

- přímá metoda (DM = die direkte Methode) 

- audioorální a audiovizuální metoda (ALM = die audiolinguale Methode nebo Hör-

Sprech-Methode und audiovisuelle Methode=AVM)  

- zprostředkovací metoda (VM = die vermittelnde Methode) 

- komunikativní metoda (KD = die kommunikative Didaktik nebo der kommunikative 

Ansatz (Funk/Koenig 1991, s. 48); Podrápská (2008, s. 125) uţívá také termínu die 

kommunikative Methode) 

- metoda s interkulturní dimenzí (IA = der interkulturelle Ansatz). 
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Podrápská (2008) se s výše uvedenou klasifikací ztotoţňuje a navíc uvádí ještě 

metodu kognitivní. Hlavními propagátory byli Chomský a Brunner. Tato metoda se 

snaţí o znovuobnovení gramaticko-překladové metody a všeho pozitivního, co přinesla. 

Koncepce je zaloţená na kognitivní psychologii, důraz je kladen na uvědomělé 

osvojování, odmítá se mechanické učení.  

 

S klasifikací metod Neunera a Hunfelda (1993) se ztotoţňuji i já a z tohoto 

důvodu přiblíţím jejich podstatné znaky a nastíním stručný historický vývoj. 

 

Metoda uplatňující se ve výuce cizích jazyků bez větších změn do konce 19. 

století a v různých modifikacích přeţívající aţ do 20. století se nazývá gramaticko-

překladová metoda. Vychází z tradiční výuky latiny. Je to metoda dvojjazyčná. 

Základem je deduktivní přístup k výuce a syntéza. Východiskem pro výuku byly 

pouţívány autentické texty, které neměly estetickou funkci, ale funkci jazykového 

materiálu s gramatickými jevy určenými k překladům. Výsledkem výuky měla být tedy 

znalost gramatického systému a struktury jazyka. Nejuţívanější řečovou dovedností 

bylo čtení s porozuměním a následná písemná reprodukce. Poslech a mluvení nebyly 

cílem, ale prostředkem k dosaţení cíle. Z jazykových aspektů se ve výuce kladl důraz 

na gramatiku, jakoţto základ jazyka, slovní zásobu a ortografii. Dle gramatických 

pravidel byly uměle vytvářeny věty, které byly pro svou abstraktnost a odtrţenost od 

jazyka v praxi téměř nepouţitelné. Obecně lze říci, ţe šlo spíše o učení o jazyce neţ o 

učení jazyku. Nejčastější typy cvičení jsou cvičení překladová, transformační, která byla 

prezentování izolovaně bez celkového kontextu, dále často písemné převyprávění 

literárního textu, diktát apod.  Metoda byla rozlišena i graficky v učebnici v uspořádání 

kapitoly. Jeden z velkých kritiků byl Wilhelm Viëtor, který kritizoval, ţe se nelze učit 

ţivý jazyk prostředky a metodami, které se pouţívají při výuce jazyka neţivého 

(Neuner, Hunfeld 1993, s. 31). Je třeba zmínit i pozitiva této metody. Dodnes se tato 

metoda uţívá tam, kde se gramatický jev v jazyce cílovém a výchozím liší, tudíţ je 

předpokládána větší obtíţnost při učení se tomuto jevu. Velkým pozitivem je uţívání 

mateřského jazyka ve výuce cizímu jazyku, coţ se můţe zdát být i negativem. I zde tedy 

platí rčení všeho s mírou. Nejznámější variantou gramaticko-překladové metody je 
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Jacotova interlineární metoda, případně také geneticko-srovnávací metoda, která 

navazovala na práce Magera (Hendrich, 1988, s. 259).  

 

Jelikoţ se ukázala gramaticko-překladová metoda pro danou dobu nevyhovující, 

bylo zahájeno hnutí za reformu jazykového vyučování, především dílem z roku 1882  

Viëtora Der Sprachunterricht muss umkehren, toto hnutí vyústilo v metodický směr, 

jemuţ se dostalo názvu metoda přímá. Jedná se o jednojazyčnou metodu. Po vyloučení 

mateřského jazyka z výuky, byly pouţívány nové moţnosti, především vyuţitím 

nonverbálních projevů a vizuálních pomůcek. Autoři se domnívali, ţe cizímu jazyku je 

moţno se naučit jako jazyku mateřskému, tzn. intuitivně (Podrápská 2008, s. 120). 

Výuka vycházela z předpokladu, ţe v mateřském jazyce se nejprve učíme lexikálním 

osvojováním názvů, gramatika přichází aţ později. Velký vliv na utváření metody měla 

tzv. Wundtova škola, která nerozlišovala pojem jazyka a řeči. Dle Wundta (Hendrich 

1988, s. 261) je učení se cizímu jazyku činnost, v niţ hrají hlavní úlohu počitky a 

asociace, imitace. Z tohoto důvodu se věnuje hlavní pozornost poslechu a ústnímu 

projevu. Mluvnice, pokud je vůbec zařazena do výuky, se vyučuje induktivním 

způsobem. Výuku gramatiky popisují Neuner, Hunfeld takto (1993, s. 39): 

„ … Nachahmung und Gewöhnung sollen dem Schüler ein Gefühl von der fremden 

Sprache vermitteln, mit Hilfe dessen er die Sprache auch aktiv anwenden kann. Der 

Schüler soll aus diesem Gefühl heraus entscheiden können, ob ein Satz oder eine 

Aussage grammatikalisch richtig oder falsch ist.“ Základem výuky je dialog, různé 

otázky a odpovědi. Přímá metoda přinesla do výuky cizích jazyků mnoho pozitivních 

skutečností, např. reflektuje skutečné potřeby společnosti, všímala si správné 

výslovnosti. Za velký nedostatek je povaţována myšlenka, ţe osvojování cizího jazyka 

je stejný proces jako osvojování jazyka mateřského (Hendrich 1988, s. 261). Nepracuje 

se s rozdíly mezi cílovým a mateřským jazykem. Je kladen důraz na dialog, poslech, 

nepočítá se s domácí přípravou ţáků. Existují mnohé varianty metody přímé, které se 

uplatňují i v dnešní době, např. Berlitzova metoda.  

 

Přes všechny pozitivní prvky je třeba vidět, ţe varianty této metody 

nevyhovovaly podmínkám státních škol (Hendrich a kol 1988, s. 263), proto se hledala 

metoda, která by odpovídala podmínkám a moţnostem hromadného vyučování a vedle 
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komunikativního cíle plnila také výchovně vzdělávací úkol jazyků. Tak vznikla metoda 

zprostředkovací. Tato metoda se snaţí o propojení pozitivních prvků obou předchozích 

metod. Zprostředkovací metoda zachovává psychologický postup metody přímé, 

zdůrazňuje výslovnost, poslech a ústní projev. Staví na znalosti gramatického sytému, 

zároveň ale aktivizuje ţáka, který se má stát spoluzodpovědným za své učení. Učení 

probíhá nápodobou. Uţívá se induktivního i deduktivního přístupu, připouští se i 

překládání z mateřského jazyka, coţ má za cíl prohlubování a utvrzování slovní zásoby, 

upevnění gramatiky. Zastává se myšlenka, ţe k aktivnímu ovládnutí cílového jazyka 

nestačí pouze středoškolská výuka, ta můţe poskytnout jen potřebný základ. Učitel 

neprezentuje ţákovi gramatická pravidla, ale pomáhá mu je objevovat. Vyučující uvede 

příklady, z nich je formulováno pravidlo a uvedou se výjimky, pokud nějaké jsou. 

Typická jsou cvičení typu doplňování do textu tzv. Lückentext a Einsetzübung tj. 

doplňovací cvičení a např. přeformulování vět (Neuner, Hunfeld 1993, s. 79). Dle 

Hendricha (1988, s. 264) nebyla uţ v době svého vzniku tato metoda příliš úspěšná, 

především z důvodů nových nároků na pedagogy, také z důvodů časových byla v rámci 

běţné výuky obtíţně realizovatelná. Texty byly komplikované, zdlouhavé s velkou 

slovní zásobou. Jednou z variant této metody je uvědoměle srovnávací metoda, která 

přináší změnu v pohledu na gramatiku. Je nahlíţena nikoliv jako samostatný systém, ale 

jako jedna ze sloţek, které se vzájemně ovlivňují, tj. gramatika jako jev bezprostředně 

spojený s lexikálním systémem a fonetikou. 

 

V poválečné pedagogice lze označit za nejvýraznější metodický směr 

v západních zemích metodu audiorální. Audiorální metoda patří mezi metody 

jednojazyčné. Je spjatá s lingvistickou teorií amerického strukturalismu a 

s psychologickou teorií behaviorismu. Je takovou metodou, která je zaloţena na 

poslechu a následné reprodukci, teprve aţ toto ţák do určité míry ovládá, přidává se 

čtení a psaní. Vychází se z předpokladu, ţe jazyk funguje ve strukturách, tj. vytvářejí se 

určité jazykové vzorce, gramatické modely opakujících se struktur. Tyto struktury 

mohou měnit lexika, nikoli však gramatické jevy. Základem výuky gramatiky je velké 

mnoţství příkladů, dále se uplatňují optické signály jako šipky, grafické zvýraznění 

gramatického jevu apod. V rámci řečových dovedností preferuje poslech 

s porozuměním. Texty jsou namluveny rodilými mluvčími a vycházejí z běţných 
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komunikativních situací. Hendrich (1988, s. 267) uvádí heslo: „Učme se jazyku, ne o 

jazyce.“  Ústní projev si zakládá na gramatické správnosti, dle jednotlivých vzorových 

větných struktur. Typická cvičeni pro tuto metodu jsou: rozhovor, tzv. Die Frage-

Antwort-Übung (Neuner, Hunfeld 1993, s. 53), tvorba vět dle vzoru. Audioorální 

metoda přinesla do výuky cizích jazyků nové technické vymoţenosti typu gramofon, 

magnetofon či jazyková laboratoř. Metoda má i svá negativa – je jí vyčítán příliš 

mechanický charakter, vyřazení uvědomělého přístupu k jazyku, nácvik probíhá pouhou 

imitací.  

 

Mnohé společné rysy s audioorální metodou, má metoda audiovizuální, přesto 

se však v něčem odlišují. Lingvistickou základnou je evropský směr strukturalismu, po 

stránce psychologické se opírá o tvarovou psychologii. Metoda klade důraz na vizuální 

podněty, které např. předjímají obsah textu nebo poslechového cvičení. Teprve ve 

druhém kroku následuje text zakódovaný do jazykových prostředků (Podrápská 2008, 

s. 123). Vzorový text se obvykle učil zpaměti. V dalším kroku se ţák odpoutal od 

vizuálních podnětů a aplikoval nabyté znalosti na jím vytvořený nový text. Takto pojatá 

hodina se dělila do fází, vzniká tak fázový model výuky (Podrápská 2008, s. 123). 

Vyučování cizím jazykům má opět vycházet z běţných situací. Důraz je kladen na 

poslech a mluvený projev. Ve větší míře se začala zdůrazňovat motivace – v hodinách 

se začínají uplatňovat didaktické hry. Uplatňuje se také konfrontační hledisko-snaha 

respektovat mateřský jazyk.  

 

Počátkem 70. let minulého století dochází k dalším změnám ve vývoji metod a 

výuky cizích jazyků. Vzniká metoda komunikativní. Lingvistický základ této metody 

je pragmatika. Upouštělo se od frontálního vyučování a velký důraz se kladl na 

vzájemnou komunikaci ţáků mezi sebou a na komunikaci učitel-ţák. Ţák uţ nebyl 

pouhým objektem vzdělávání, ale stále více se stával rovnocenným partnerem 

(Podrápská 2008, s. 126). Heslem dané doby bylo „Sprache als Handeln“ (Podrápská 

2008, s. 126). Šlo tedy o to, aby byl ţák schopen se dorozumět v  běţných situacích, 

např. dorozumět se v obchodě, poţádat o pomoc, zeptat se na cestu apod. Jedná se o 

výuku, která vyuţívá často různých forem výuky, jejímţ cílem je připravit ţáky pro 

komunikaci v kaţdodenním ţivotě. Texty ubývají na délce a obsahují témata adekvátní 
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věku ţákům. Tato metoda klade i velké nároky na osobu pedagoga, např. na jeho 

kreativitu. Z řečových dovedností se klade velký důraz na ústní projev, poslech, který 

by měl být co moţná nejvíce autentický. Komunikativní metoda ruku v ruce se 

zaměřeností do praxe pomohla rozvinout projekty v rámci výuky cizích jazyků se 

zaměřením na určité pracovní skupiny, studenti se dle potřeby učili cizí jazyk zaměřený 

na svojí budoucí profesi. Avšak ani učebnice tíhnoucí k metodě komunikativní se 

neobejde bez systematického procvičování gramatiky. Rozdílný je přístup k ní – 

pravidla nejsou předkládána hotová, ale ţák by je měl objevovat sám pomocí textu, 

cvičení. Rozdílná je také progrese výuky gramatiky, zatímco při tzv. tradiční progresi 

(Neuner, Hunfeld 1993, s. 97) se vyučuje stylem 

 

Präsens →Imperfekt→Perfekt→Plusquamperfekt→Futur I→Futur II 

 

a zároveň se klade na všechny časy stejný nebo podobný důraz, tak při pragmaticko-

funkční progresi to je  

 

Präsens→Perfekt→Imperfekt→Plusquamperfekt→Futur I→Futur II  

 

s tím, ţe se např. Imperfekt zmiňuje pouze v souvislosti s vyprávěním, Futur I se 

vyučuje spíše okrajově, neboť se v jazyce uţívá častěji příslovcí času a Futur II spíše 

tím způsobem, aby ţáci případnému tvaru porozuměli. Kritika této metody spočívá 

především ve vyzdvihování určitých řečových dovedností na úkor jiných.  

 

Dle Podrápské (2008, s. 127) je jednou z modifikací komunikativní metody tzv. 

metoda s interkulturní dimenzí, která spadá svým vznikem do počátku 90. let. Cílový 

jazyk je prezentován ve vztahu ke  kultuře a reáliemi dané země. Cílem tedy není jen 

jazyk, ale také kulturněhistorický kontext. Jazyk je vnímán jako brána k novým 

kulturám, které jsou porovnávány s tradicemi a kulturou výchozí země.  
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4.3 Analýza učebnicových souborů z hlediska výuky gramatiky 

německého jazyka 

 

V dnešní době máme k dispozici velké mnoţství učebnic, které se vzájemně liší 

např. zvolenou metodou výuky, grafickou úpravou, rozsahem, zaměřením na určitou 

věkovou nebo profesní skupinu, cíleně rozvíjející určitou jazykovou dovednost či 

vydané pro určitou úroveň znalostí apod. Proto jsou ke gramatické analýze učebnic 

stanovena kritéria v tzv. Stockholmském katalogu kritérií (Kast, Neuner, 1994, 

s. 103), jedná se např. o provázanost textů a gramatiky, o způsob progrese – 

postupná/příkrá, jakým způsobem se vrací autoři ke gramatice předchozích lekcí, 

systematičnost prezentace gramatiky, rozsáhlost, uţívání odborné terminologie, jak jsou 

prezentována gramatická pravidla, je uţíváno mateřského jazyka při prezentaci a další. 

 

Cílem této podkapitoly je porovnat učebnice z hlediska přístupu ke gramatickým 

jevům a z hlediska výuky těchto jevů. Při porovnávání učebnic jsem vycházela z tezí 

Kast, Neuner (1994, s. 70), kteří definují ve vztahu ke gramatické analýze učebnic tato 

kritéria: „die Auswahl der grammatischen Strukturen, ihre Exposition, d. h. die 

Präsentation der jeweiligen Regeln, die Übungsformen sowie die Progression“.  

Při analýze učebnic je třeba zmínit také signální gramatiku, která se zabývá 

redukcí formulování gramatických pravidel na různé signály, obrázky, symboly. 

K vizuálním signálům patří různé např. barevná symbolika (např. červená barva značí 

ţenské pohlaví, modrá muţské) apod.  

 

K analýze jsem si vybrala učebnice Sprechen Sie Deutsch? 1. (Dusilová a kol. 

2000) a Tangram aktuell 1-2 (Dallapiazza a kol. 2005a-d), mají stejného adresáta (tj. 

střední a jazyková škola), cílovou úrovní je A2 SERR a při mé vlastní pedagogické 

praxi jsem se s nimi setkala nejčastěji. Sama je při výuce pouţívám, zajímal mě tedy 

více neţ u jiných učebnic výsledek jejich vzájemné komparační analýzy. 
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4.3.1 Analýza učebnice Sprechen Sie Deutsch? 1. 

 

Učebnice Sprechen Sie Deutsch? 1. je určena začátečníkům. Vydavatelem jsem 

nakladatelství a jazyková škola Polyglot. Autoři jsou jak čeští pedagogové, tak i rodilí 

mluvčí se znalostmi českého prostředí. Z toho plyne, ţe jsou zohledněny potřeby a 

zvyklosti českých ţáků. Učebnice získala doloţku Ministerstva školství mládeţe a 

tělovýchovy č.j. 18 825/2000-22. Soubor představuje komplex čtyř na sebe navazujících 

dílů se stoupající náročností gramatického učiva a lexikálních jednotek. První díl se 

skládá z knihy pro studenty, knihy pro pedagogy, kazetových/CD nahrávek
3
. 

Předpoklad autorů (Dusilová a kol. 2000, s. 5) je cca 160 vyučovacích hodin k probrání 

jednoho dílu.  

Druhé přepracované vydání odpovídá novým pravidlům německého pravopisu. 

Učebnice má 14 lekcí, lekce 7 a 14 je z gramatického hlediska opakovací lekcí, 

z lexikálního nikoliv. Před první lekcí je zařazena tzv. nultá lekce, která poskytuje úvod 

do jazyka, je určena úplným začátečníkům, obsahuje základní fráze a fonetická pravidla. 

Jednotlivé lekce jsou členěny do tří oddílů, tj. oddíl A, B, C. Oddíl A obsahuje úvodní 

text, přehled slovní zásoby a výklad nové gramatiky s kratším procvičením pro 

názornost. Slovní zásoba je uvedena ve slovníkovém tvaru s českým ekvivalentem. 

Gramatika je prezentována v mateřském jazyce. Oddíl B obsahuje sérii cvičení 

k probírané gramatice, uvedené slovní zásobě apod. Oddíl C nabízí doplňková cvičení. 

Součástí učebnice je pracovní sešit s klíčem, příloha obsahující mapy, přehled 

gramatiky a slovníček německo-český a česko-německý na konci učebnice. První díl 

dovede ţáka po sedmé lekci na úroveň A1 SERR a po lekci čtrnácté k úrovni A2 SERR.  

Kaţdá lekce (kromě lekcí opakovacích) obsahuje v průměru šest, někdy i sedm, 

gramatických jevů. Ve výuce gramatiky je uţíváno deduktivního přístupu, tj. ţákům je 

prezentováno pravidlo, na jehoţ základě vytváří dle vzoru další příklady. Gramatika je 

tedy předkládána v „hotovém stavu“. Není uţíváno autentických textů z běţného ţivota, 

ale textů uměle vytvořených pro prezentaci gramatiky dané lekce. Tyto gramatické jevy 

jsou pak v textu hojně zastoupeny. Prezentace gramatiky v oddíle A je označena 

abstraktním symbolem, který nás provází celou knihou a dopomáhá k lepší orientaci - 

                                                           
3
 Jedná se o 5 CD (určeno pro pedagoga). 
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jde o písmeno „g“ v rámečku s vykřičníkem. Gramatické jevy jsou vysvětleny v českém 

jazyce a příklady doslovně překládány taktéţ do českého jazyka. Je předpokládáno, ţe 

má ţák dostatečné znalosti v oblasti lingvistických termínů, ty nejsou v knize blíţe 

vysvětleny. Při výkladu gramatiky je pro zdůraznění uţíváno výrazu „Všimněte si“ a 

často také gramatický jev označen tučným písmem. Často je také srovnávána gramatika 

s mateřským jazykem. Některé výjimky jsou uvedeny jako doplnění v poznámce. 

V některých případech je uţíváno pro názornost obrázků, např. u předloţek se 3. a 

4. pádem (Dusilová a kol. 2000, s. 61). Výklad nové gramatiky je doslovně uveden 

v souvislých větách v odstavcích o cca 5-10 větách (v závislosti na gramatickém jevu) 

spíše neţ graficky znázorněn, coţ působí nepřehledně a v případě hledání správného 

pravidla se můţe stát, ţe ţák pravidlo v rychlosti nenajde. K prezentaci gramatiky jsou 

uváděny často příklady z úvodního textu, případně příklady podobné. Ke zdůraznění 

např. koncovek, členů, tvarů se neuţívá barev, barevná vizualizace gramatiky se v knize 

prakticky neobjevuje. Z grafických prvků se příleţitostně uţívá tabulky. Na konci 

učebnice v příloze I. je přehled gramatiky. Ten je zaznamenán modrou barvou na bílém 

podkladě bez uţití jakýchkoliv grafických prvků a symbolů, tučného písma je uţito 

pouze u nadpisů. Gramatické jevy v II. příloze jsou přeloţeny některé lingvistické 

termíny, které ale nejsou blíţe vysvětleny.  

Cvičení k procvičení gramatických jevů najdeme především v oddíle B 

učebnice, kde je k dispozici cca 15-17 gramatických cvičení z celkových 26 (Dusilová a 

kol. 2000, s. 26-30, L2), podobný stav je i u dalších lekcí. V oddílu C najdeme pak 

přibliţně 12-15 cvičení zaměřených na gramatiku. Další cvičení jsou k dispozici 

v pracovním sešitě, kde je bilance podobná. Jednotlivá cvičení jsou určena k upevnění 

gramatiky především v psané podobě, v oddíle C jsou teprve cvičení, která procvičují 

součastně gramatické jevy a slovní zásobu k tématu dané lekce, je zde také mnohem víc 

námětu k mluvním cvičením. Většina cvičení (obecně, nemusí se nutně jednat o 

gramatická cvičení) je uvedena písemným zadáním v českém a německém jazyce, jen 

menší mnoţství cvičení je vizuálně uvedena, např. obrázkem, fotografií. Velká část úloh 

je mechanická, tzn. vytváření vět dle vzoru. To je pro ţáky velmi nemotivující.  Často 

vede také k tomu, ţe ţáci nejsou schopni vytvořit větu s uvedeným gramatickým jevem 

jinak neţ dle vzoru, prakticky tedy nejsou vedeni k uţívání tohoto jevu v běţném styku. 

V oddíle C se často pracuje s textem, kdy ţák aktivně uţívá gramatiku dané lekce. 
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Cvičení jsou spíše kreativní a vzbuzují u ţáka aktivitu. Co se týká formy výuky, cvičení 

jsou určena převáţně pro samostatnou práci, méně jiţ pro práci ve dvojicích či celé 

skupiny. V pracovním sešitě najdeme některá cvičení ve formě tabulek – např. 

doplňování sloves v určitém tvaru, čase, osobě apod. Objevují se také korekturní 

cvičení. Častěji jsou zde také cvičení k aktivní práci s jazykem, jako je např. vlastní 

formulování vět.  

 

4.3.2 Analýza učebnice Tangram aktuell 1-2 

 

Učebnicový soubor Tangram aktuell je určen stejné věkové skupině jako 

Sprechen Sie Deutsch? 1., tj. pro SŠ a jazykové školy. Je vytvořen rodilými mluvčími 

se zkušenostmi s DaF, bez ohledu na specifika ţáků a jejich učení, to je zohledněno 

v českém vydání glosáře. Tangram aktuell má 6 dílů dosahujících úrovně B1 SERR.  

Učebnici vydává nakladatelství Hueber, jedná se o jednojazyčnou knihu, která 

přepracovává starší Tangram 1 a 2. Z hlediska srovnání s učebnicí Sprechen Sie 

Deutsch? 1. je třeba brát v úvahu čtyři díly (Tangram aktuell 1, Lektion 1-4; Tangram 

aktuell 1, Lektion 5-8; Tangram aktuell 2, Lektion 1-4; Tangram aktuell 2, Lektion 5-8) 

dosahujících úrovně A2 SERR. Jeden díl se skládá z učebnice a pracovního sešitu 

v druhé části knihy, dále jsou k dispozici přílohy – fonetické, gramatické, CD 

k pracovnímu sešitu. Do učebnicového souboru patří také CD k učebnici
4
, příručka pro 

pedagoga, doplňující materiál v podobě cvičného pracovního sešitu (Übungsheft) 

obsahující 8 lekcí, tj. dva díly. Součástí učebnicového souboru je tzv. glosář XXL, tedy 

český doplněk nakladatelství Hueber v zastoupení pro ČR obsahující slovníček po 

jednotlivých lekcích a kontrastní gramatiku, interkulturní vysvětlení, reálie, slovní 

spojení, překlad nejčastějších formulací zadání a pokynů. Struktura knihy je velmi 

přehledná, tj. polovinu knihy tvoří učebnice, druhou polovinu pracovní sešit. Kaţdá 

lekce je členěna do oddílů A, B, C, D, E, F, v případě učebnice ještě G. Jeden díl se 

skládá ze čtyř lekcí, kaţdá lekce má své téma z kaţdodenního ţivota. Situace a texty 

jsou velmi autentické, obsahují procvičované jevy, ale nejsou vykonstruované jen pro 

                                                           
4
 Jedná se o 4 CD k učebnicím (určeno pro pedagoga) a 4 CD k pracovním sešitům (vloţeno v pracovních 

sešitech, k dispozici proto i ţákům a studentům). 
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ně, tedy jich obsahují méně. Jelikoţ vţdy dva díly dovedou ţáka k jednomu stupínku 

úrovně SERR, obsahuje vţdy 8. lekce zopakování látky obou dílů v podobě testu, který 

je rozdělen dle řečových dovedností, tj. poslech a čtení s porozuměním, písemný projev 

a ústní projev.  

V učebnici na začátku kaţdé lekce je úvodní kratší text, případně situace a 

fotky/obrázky určené k popisu. V pracovním sešitu najdeme pravidelně oddíl věnovaný 

výslovnosti „Der Ton macht die Musik“, oddíl upozorňující na pouţití vazeb 

v konkrétní situaci tzv. „Zwischen den Zeilen“, např. nuance a význam u slovesa finden 

apod., na závěr lekce je seznam slovíček v cílovém jazyce a „Selbstkontrolle“, určeno 

k zopakování a k zhodnocení znalostí ţákem samotným, také test o 15 otázkách 

s moţností výběru ze tří odpovědí a, b nebo c. Jako souhrnný přehled gramatiky a 

probraných lexik poslouţí poslední strana lekce v učebnici, tzv. „kurz und bündig“, 

která mj. obsahuje odkazy na konkrétní stranu a příklady daného gramatického jevu. 

Kaţdá lekce obsahuje v průměru čtyři nové gramatické jevy. Tangram aktuell 

klade velký důraz na komunikativní kompetence ţáka, gramatika je prezentována dle 

toho, jak se daný jev často vyskytuje v běţných komunikativních situacích, tyto situace 

jsou především cílem výuky. Ţák je veden k samostatnému odhalování pravidel, tedy 

nejsou prezentovaná v hotovém stavu. Induktivní metoda výuky gramatiky je pro tuto 

učebnici zcela typická. Všechny poučky a pravidla jsou formulována v cílovém jazyce, 

ţák si vytváří sám nejen „gramatické přehledy“, ale také i poučky v kratších větách 

sestavuje na základě nabídky v tzv. Lückentextech“ dle významu. Na základě kritéria 

komplexního přístupu k jazyku se klade stejný důraz na všechny řečové dovednosti.  

Jazykové prostředky jsou rovněţ rovnocenně zastoupeny a je jim věnována stejná 

pozornost. V kaţdé lekci jsou přibliţně tři tabulky, které si ţák na základě textu a 

grafického znázornění příkladů utváří sám. Tím si daný jev mnohem lépe zafixuje a ţák 

jej přirozeným způsobem aplikuje na další příklady. Lingvistické pojmy nejsou 

vysvětleny, předpokládá se jejich znalost nebo dovysvětlení pedagogem. Je uţíváno 

velké mnoţství grafický prvků, tj. tabulky, tučné písmo, symboly, barvy, kurzíva, 

podtrţení důleţité koncovky, oválné aj. tvary označující např. stejný slovní druh apod. 

V učebnicové části knihy je v průměru k dispozici 10-15 cvičení zaměřených na 

gramatiku, většinou se jednotlivé činnosti procvičují, v rámci jednoho cvičením je tedy 

občas těţké zhodnotit, jaký je cíl cvičení. Dalo by se říci, ţe cílem cvičení je schopnost 
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pouţití cílového jazyka v reálné praxi. V pracovním sešitě je v kaţdé lekci cca 14-16 

gramatických cvičení z celkového mnoţství 30-31. Zadání cvičení je uváděno krátkým 

příkazem, někdy není uvedeno doslovně, ale např. konkrétním příkladem, obrázkem, 

grafickým znázorněním, např. diskuse se mohou inspirovat fotografií či obrázkem. 

Často se objevují také cvičení opakující gramatické jevy předchozích lekcí, především 

je-li třeba na tyto znalosti v dané lekci navázat či je prohloubit.  

Dle mého názoru je většina cvičení motivující, kreativní, jasná a stručná 

v zadání, spíše příleţitostně se jedná o cvičení, která procvičují mechanicky daný jev.  

 

4.3.3 Závěrečné hodnocení a komparace 

 

Jak jsem jiţ uvedla na úvod této kapitoly, pouţívám Sprechen Sie Deutsch? 1. i 

Tangram aktuell sama v praxi. Učebnici Sprechen Sie Deutsch? 1. pouţívám druhým 

rokem, Tangram aktuell rokem třetím. V obou případech se vţdy jedná o výuku obecné 

němčiny v různých stupních pokročilosti na různých typech škol (střední školy, vyšší 

odborná škola) a v různých jazykových kurzech (jazykové školy, firmy, individuální 

kurzy). 

V současné době učím na střední škole veřejnoprávní a vyšší odborné škole 

ekonomických studií, v obou případech se jedná o německý jazyk jako druhý cizí jazyk 

(na VOŠES se jedná o nejednotnou skupinu začátečníků a mírně pokročilých a na SŠ 

o úplné začátečníky) a v obou případech učím podle jiţ výše zmíněných učebnic. 

 

Porovnání těchto učebnic provedla ve své práci Kočvarová (2009, s. 32) a 

získané údaje shrnula v následující komparační tabulce (viz Tabulka 3
5
). 

 

 

 

 

                                                           
5
 Komparační tabulka upravena autorkou. 
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KRITERIEN SPRECHEN SIE 

DEUTSCH? 1. 

TANGRAM 

AKTUELL 1-2 

Konzeption des 

Grammatiksystems 

traditionelle Grammatik Valenzgrammatik 

Weise der 

Grammatikvermittlung 

eine Erklärung im Kursbuch 

und vom Lehrer 

eine Selbstentdeckung von 

Lernenden 

Methode der 

Grammatikvermittlung 

eine Mischform von der 

GÜM und KM 

kommunikative Methode 

Progression der 

Grammatik 

eher steil 

 

eher flach 

 

Erklärung der 

grammatischen Regeln 

auf Tschechisch auf Deutsch 

Typ von Texten im 

Lehrwerk 

synthetische Texte authentische Texte 

grafische Exposition 

der Grammatik 

wenige grafische Mittel viele grafische Mittel 

 

Übungstypen 

Mehrheit von Übersetzungs- 

und Lückenübungen 

Mehrheit von Übungen mit 

einer Gelegenheit zu 

Diskussionen und Dialogen 

Sozialform des Übens wenige Gelegenheiten zur 

Partner- oder Gruppenarbeit 

mehrere Gelegenheiten zur 

Partner- oder Gruppenarbeit 

Tabulka 3 Komparace kritérií analýzy učebnic ve vztahu k výuce gramatiky  

 

SPRECHEN SIE DEUTSCH? 1. 

 Podle mých zkušeností učebnice ţákům a studentům spíše nevyhovuje. Kaţdá 

lekce obsahuje příliš mnoho gramatických jevů (v prvním díle je celkový počet 

gramatických jevů cca 6-7/lekci), typy cvičení jsou nemotivující, postrádají individuální 

kreativitu. Většina z nich je spíše mechanická, překladová, často zaloţená na pouhém 

vytváření vět podle předem stanovených vzorů, která jsou většinou komplikovaná 

v zadání. Nespornou výhodou je ve vztahu k pedagogově přípravě na výuky jejich 
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obrovské mnoţství, takţe učitel nemusí vyhledávat další. Gramatika je prezentována 

v hotovém stavu, nebudí ţákovu (studentovu) pozornost. Pro její konkrétní prezentaci je 

v úvodu lekce pouţit text, v němţ je mnoho příkladů těchto nových gramatických jevů. 

Částečně je tento fakt ovšem i nevýhodou, protoţe byl uměle vytvořen právě kvůli 

nadměrné četnosti příkladů jednotlivých gramatických jevů, tím ztrácí na skutečnosti a 

u ţáků nevzbuzuje zájem. Gramatika je vysvětlována česky (coţ je ve vztahu ke slabším 

ţákům spíše pozitivum) a v delších větách, coţ často způsobuje špatnou orientaci 

v textu a přehlédnutí důleţitých pasáţí. Naopak nespornou nevýhodou je jednostranné 

zaměření na gramatiku, ústní projev a poslech s porozuměním ustupuje do pozadí ve 

prospěch úkolů a cvičení zaloţených na písemném projevu a čtení s porozuměním. 

 

TANGRAM AKTUELL 1-2 

 Učebnicový soubor Tangram aktuell je dle mých zkušeností u ţáků a studentů 

oblíbenější, vyhovují jim reálná témata, jejich aktuálnost, ale i zároveň grafická úprava 

a orientace v nich. Tento soubor je zaloţen na komplexním přístupu k výuce cizího 

jazyka, je ve vztahu k ţákům více motivující, protoţe jednotlivé lekce neobsahují 

přehnané mnoţství gramatických jevů (v souboru se jedná o 4-5 jevů/lekci), progrese je 

postupná. Gramatika je vybírána na základě četnosti jejího výskytu v běţných 

komunikativních situacích, jednotlivé texty vycházejí tedy z kaţdodenního ţivota a 

reálných situací. Jednotlivé gramatické jevy jsou prezentovány spíše graficky, přehledně 

a systematicky, jednou z nevýhod je však jejich vysvětlení pouze v cílovém jazyce. 

Toto negativum je eliminováno tzv. glosářem, českým doplňkem k jednotlivým knihám. 

Procvičují se v rámci jednotlivých řečových dovedností, tzn. jak v projevu ústním, tak i 

písemném, v poslechu i při čtení. Cvičení jsou většinou zábavná, střídají jednotlivé 

aktivity (včetně řečových dovedností), jsou graficky přehledná, časově nenáročná a jsou 

u nich jasně formulována zadání. V některých případech je k procvičení gramatiky 

nedostatek vhodných cvičení, pedagog pak musí cvičení přejímat z jiných učebnic. 

 

Na závěr hodnocení uvedených učebnic jsem vytvořila vlastní komparační 

tabulku (viz Tabulka 4), která vychází ze srovnávacích kritérií (viz úvod kapitoly 4.3), 

která ve své práci stanovili Kast a Neuner (1994, s. 70), tato kritéria však blíţe 
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specifikuji. Jednotlivé údaje jsou hodnoceny podle skutečnosti, zda jsou v učebnici 

zastoupeny či nikoliv. 

 

KRITÉRIA SPECIFIKA KRITÉRIÍ SSD? 1.
6
 TA 1-2

6
 

Výběr gramatických struktur 

četnost jevů v lekci 6-7 4 

reálnost výskytu v praxi   

vyšší četnost jevů v textu   

Prezentace pravidel 

indukce   

cílový jazyk   

schematizace   

srovnání s mateřským j.   
7
 

uţití lingvistických termínů   

závěrečný přehled gramatiky   

přehlednost   

shrnutí na konci lekce   

 

vizuální úprava 

barevnost   

vytučnění   

podtrţení   

kurzíva   

 

Typy cvičení 

počet gramatických cvičení 15/25 14/30 

jasnost zadání   

kreativita   

mechanická dle vzoru   

spíše individuální práce   

dvojjazyčné zadání   

 

Progrese 

návaznost jevů   

návaznost cvičení na jevy   

Tabulka 4 Porovnání učebnic dle specifikovaných kritérií Kasta a Neunera 
                                                           
6
 Sprechen Sie Deutsch? 1. (Dusilová a kol. 2000) / Tangram aktuell 1-2 (Dallapiazza a kol. 2005a-d 

7
 Toto kritérium se uplatňuje pouze v glosáři k učebnici. 
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5 Moţnosti modernizace ve výuce gramatiky 

 

V této části práce se pokusím systematizovat a uvést příklady jednotlivých 

moţností, jak oţivit výuku gramatiky, motivovat ţáky a napomoct jim si látku lépe a 

trvale osvojit. Oporou mi budou knihy převáţně z německého prostředí, které budu 

aplikovat na českou školu a naše sociokulturní prostředí. Většina koncepcí se vzájemně 

prolíná a tudíţ je nemoţné, je od sebe oddělit. Z tohoto důvodu, se budu snaţit 

vystihnout v kaţdé koncepci důleţité prvky, které jsou pro ni specifické.  

Na základě prostudované literatury (Sitná 2009; Gerngroβ 1999; Dreke/Lind 

1986; Sánchez a kol. 1997; aj.) lze vypozorovat rysy, které mají všechny inovativní 

aktivity společné. Jedná se zejména o tyto rysy:  

 kreativita 

 motivující aktivita 

 střídání různých organizačních forem výuky 

 odklon od mechanického učení 

 důraz na aktivní učení 

 zaměření na ţáka, zohlednění jeho individuálních potřeb. 

 

Z hlediska inovativních aktivit zaměřených na výuku gramatiky lze vyzdvihnout 

především následující aktivity:  

 dramatizace a uţití prózy 

 hry 

 gramatika a komunikativní situace 

 kreativní psaní 

 gramatika na základě práce s obrázky 

 gramatika v písních. 
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5.1  Dramatizace a uţití prózy 

 

V této kapitole se zaměříme na výuku gramatiky na příkladu literatury. 

Konkrétně v první podkapitole na vyuţití divadelních prvků, dle Even (2003) tzv. 

Dramagrammatik (viz Příklad 1 a 2, Even 2003, s. 171), která vychází z předpokladu, ţe 

ţáci nejsou diváky, ale jednotlivé gramatické jevy si osvojují jak při přípravě 

představení, tak i jako aktivní účastníci této aktivity. V druhé podkapitole pak na uţití 

prózy na příkladu kriminálního příběhu (viz Příklad 3 – Brand a kol. 1995, s. 14-18), 

který ţáci společně s autorem aktivně vytvářejí za vyuţití jednotlivých gramatických 

jevů. 

 

5.1.1 Využití dramatických prvků 

 

První myšlenky uţití dramatu jako metody při učení cizích jazyků spadají do 

první poloviny 20. století. Even (2003, s. 148) rozlišuje mezi divadlem jako takovým a 

drama-pedagogickou výukou („Dramapädagogischer Unterricht“). Základní rozdíl je 

ten, ţe ţáci jsou samotnými aktéry, ne diváky. Cílem tedy není jen představit divadelní 

hru, ale pochopit určité gramatické jevy za pomoci dramatu, dramatického textu, 

přípravy představení. Schewe (Even 2003, s. 148) charakterizuje proces takto: „Im 

dramapädagogischen Unterricht nutzen Schüler und Lehrer bis zu dem Grade, der 

ihnen möglich ist, das methodische Know-how einer Dramatikerin, Regisseurin und 

Schauspielerin zur Inszenierung von Lernprozessen. Im Vordergrund steht dabei nicht – 

wie im Theater bzw. in theaterpädagogischen Projekten- die künstlerische Qualität 

einer Aufführung, sondern die pädagogische Qualität von Lernprozessen.“ Drama má 

tedy funkci motivační a stává se prostředkem k dosaţení cíle.  

 

Tzv. „Dramagrammatik“ (Even 2003) je forma drama-pedagogické výuky 

cizích jazyků, Even (2003, s. 292) ji definuje jako: „Lehr- und Lernverfahren, das dem 

Konzept des dramapädagogischen Fremdsprachenunterrichts zugeordnet ist und dessen 

Anspruch auf Ganzheitlichkeit sowie dessen Orientierung am dramatischen Medium 

teilt.“ Za pomoci dramatických technik a prvků vnímají ţáci gramatiku „hlavou, 
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srdcem, rukou a nohou“ (Even 2003, s. 170). Uţitím dramatických metod a technik jsou 

uvedeny gramatické fenomény do kontextu. Průběh má několik fází (Even 2003, 

s. 174), uvedeno na příkladu konjunktivu: 

 

a) úvod do problematiky (Sensibilisierungsphase) – seznámení ţáků 

s gramatickým jevem- navození situace, která vyţaduje určitým gramatický 

jev – např. vyjádření přání, potřeby předat ručník apod.  

 

b) kontextualizace (Kontextualisierungsphase) – uvedení gramatiky do 

tematického kontextu, např. uţití konjunktivu v kontextu 

 

c) začleňovací fáze (Einordnungsphase) – dochází k systematizaci a zařazení 

gramatického fenoménu v gramatických strukturách, např. diskuze a poučení 

o formách a funkci konjunktivu 

 

d) inscenační fáze (Intensivierungsphase/Inszenierungsphase) – rozšiřuje 

kontextuální a strukturální vědomosti, propojení vhodných lexikálních 

struktur s gramatickými, dramatické zpracování situace nastolené ve fázi b) 

 

e) prezentace (Präsentation) – scénické představení 

 

f) reflexe (Reflexion) – zpětná reflexe gramatického fenoménu, zváţení pouţití 

gramatiky, ne v kaţdém případě je vhodné pouţití daného fenoménu. 

 

Pozitiva této koncepce spatřuji ve skutečnosti, ţe gramatické jevy jsou uvedeny 

do kontextu, coţ napomáhá jejich pochopení, můţe pomoci překonat jejich odpor ke 

gramatice jako takové. Tato koncepce je vhodná např. pro víkendové (nebo prázdninové 

a táborové) kurzy, případně pro projektový týden v rámci běţné školy. Negativem však 

můţe být její časová náročnost, která se projeví při snaze zařadit ji do běţných hodin a 

moţnost vyuţití pouze u ţáků, kteří mají jiţ osvojené rozsáhlejší jazykové znalosti.  
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Příklad 1 Rozpracování jednotlivých výstupů ve scénáři 

 návod k pouţití („imperativische Gebrauchsanleitung“) za uţití rozkazovacího 

způsobu 

  Drücke zuerst den Hauptschalter 

  Wirf jetzt das Buch zur Seite 

 aktivní vysvětlení („aktivische Erklärung“) za uţití způsobového slovesa nebo 

všeobecného podmětu 

Zuerst muss man die Maschine hier anschalten 

Dann wirft man das Buch zur Seite 

 popis z perspektivy části přístroje za uţití trpného rod 

Ich bin der Hauptschalter. Wenn ich gedrückt werde, wird die Maschine 

mit Strom versorgt 

 

Uvedené cvičení je vhodné pro ţáky se středně pokročilými aţ pokročilými 

znalostmi. Cvičení je jednostranně zaměřené. Za přínosné lze povaţovat, ţe uvádí více 

moţností vyjádření téţe věci, coţ vede k větší systematizaci.  

 

Příklad 2
8
 Stavba labyrintu z nábytku v učebně 

Ţáci si postaví z nábytku ve třídě labyrint, vytvoří dvojice, na základě pokynů svého 

partnera prochází labyrintem (rechts/links/geradeaus – in/auf/neben/zwischen apod.), 

procvičují tak směrová příslovce a předloţky se 3. a 4. pádem, druhé kolo absolvují opět 

dle pokynů partnera ale poslepu. Moţnou variantou je také propojení návodu 

s příběhem či pohádkou. Ţák se identifikuje s hlavní postavou a plní pokyny dle 

příběhu, např. Karkulka šla podél lesa, po 20 krocích zahnula doprava, prošla mezi 

stromy atd.  

Autoři příspěvku uvádí, ţe čistá drama-pedagogická výuka je v  podmínkách ve 

školách v Lucembursku neproveditelná, především vzhledem k časovým moţnostem, 

proto si tuto koncepci upravili spíše ve smyslu činnostně-orientovaného vyučování, 

                                                           
8
 FRATINI, N. Dramapädagogik im (Fremd)Sprachenunterricht. [online] Luxemburg 2008 [cit. 28. 10. 

2009; 21:35] Dostupné na WWW: < http://publish.ucc.ie/journals/scenario/2008/02/fratini/04/de >. 

http://publish.ucc.ie/journals/scenario/2008/02/fratini/04/de
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která se jim velmi osvědčuje i vzhledem k vysokému počtu cizinců na školách. Tyto 

aktivity umoţňují právě jejich plnohodnotné zapojení.  

 

5.1.2 Využití prozaických prvků (kriminální příběh) 

 

Kolektiv autorů (Brand a kol. 1995) vymyslel zajímavou koncepci práce 

s gramatikou na příkladu kriminálního příběhu. Jedná se o knihu „Die Schöne ist 

angekommen“, která je rozdělena do 10 kapitol a je jednojazyčná. Na pozadí příběhu 

Huga von Zabelthau jsou procvičovány vybrané gramatické jevy. Kniha je primárně 

určena k přípravě na certifikát „Deutsch als Fremdsprache“ (Brand a kol 1995, s. 5) a je 

inspirována vlastní učitelskou praxí autorů. S publikací je moţné pracovat jak v rámci 

běţné výuky, stejně tak je vhodná pro samostudium – na konci knihy je k dispozici klíč 

k jednotlivým cvičením. Velkou část úloh tvoří cvičení, která jsou přímou součástí 

příběhu, ţák tedy „dotváří“ příběh společně s autory. Výběr gramatických jevů směřuje 

k dosaţení úrovně B2 SERR
9
. Na konci knihy je 60 kontrolních otázek k opakování 

prezentované gramatiky a slovní zásoby. Je uţíváno lingvistických termínů, které 

nejsou vysvětleny. Přehled kapitol a gramatických jevů (Brand a kol. 1995, s. 7) uvádím 

v příloze č. 1. 

 

Příklad 3 K prezentaci a procvičení gramatiky na příkladu kapitoly 2 

Většina kapitol je uvedena krátkým textem o rozsahu 5-20 vět. Následují cvičení 

vztahující se k úvodnímu textu, ke konci kapitoly jsou uvedena cvičení představující 

vedlejší větve příběhu, které doplňují hlavní linii, ale zároveň neobsahují stěţejní 

informace. Cílem prvního cvičení (Brand a kol. 1995, viz Příloha 2) je vyhledat a 

označit všechna přídavná jména a roztřídit do dvou skupin. Je uveden krátký příklad na 

rozlišení přídavných jmen u slovesa a před jménem, který je jednou větou také 

vysvětlen. Následuje přehled skloňování přídavných jmen v jednotném i mnoţném 

čísle, muţském, ţenském a středním rodě po určitém, neurčitém i nulovém členu. 

                                                           

9
 In Goethe Institut: GER: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen  [online]. München 

2009 [cit. 28. 10. 2009; 21:59] Dostupné na HTTP: <www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/deindex.htm>. 

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/deindex.htm
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Slovní zásoba není volena náhodně, ale jsou uţity příklady z textu. Přídavné jméno 

nestojí izolovaně, ale je uvedeno v celé větě:  

Singular 

Maskulinum 

Nominativ   Der  anonyme  Brief kam gestern an. 

Akkusativ        Hugo hat  den anonymen Brief sofort gelesen.  

Dativ          In dem anonymen  Brief wurde Geld gefordert. 

Genitiv  Wegen des anonymen Briefes hatte Hugo Angst.  

 

Dalším cvičením je hádanka na doplňování vhodných přídavných jmen, např.  

 Das Gegenteil von eckig ist _ _ _ _.  

V tomto případě se jiţ nejedná o slovní zásobu z textu, tajenka uţ má ovšem souvislost 

s dalšími kapitolami.  

 

 Následující cvičení je graficky znázorněno. Na stránce je obrázek kočičí hlavy, 

jedná se o kočku hlavní postavy celého příběhu, která z povzdálí celé dění komentuje. 

V tomto cvičení představuje svého pána a upřesňuje úvodní text. Jelikoţ se jedná o 

myšlenky kočky, je celé cvičení uzavřeno v bublině jako např. v komiksech. Cílem 

cvičení je doplnit vynechané koncovky přídavných jmen, pokud je to třeba. (jako např. 

v příloze č. 3). 

 Graficky prezentováno je i další cvičení, které znázorňuje význam daného 

přídavného jména. Pak je tedy přídavné jméno „eckig“ znázorněno hranatým písmem, 

„fett“ zase tučným apod. Ţáci mají za úkol zpracovat podobným způsobem další 

přídavná jména, např. „klein“ (jako příklad uvádím Přílohu 4). 

Následuje další část úvodního textu a podobným způsobem je prezentována a 

procvičována další gramatika, tj. přivlastňovací zájmena apod.  

Podobným způsobem jsou ztvárněny i další kapitoly, přesto je ale kaţdá jiná a 

střídají se i typy cvičení. Gramatické tabulky či vysvětlivky jsou uvedeny symbolem pro 

celou knihu stejným. Jedná se o staroegyptského boha Chona, rádce a ochránce před 

zlými duchy, jak je uvedeno na začátku knihy (Brand a kol. 1995, s. 3).  
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Velkým přínosem povaţuji skutečnost, ţe ţák se přímo podílí na vytváření 

příběhu, je tedy přirozeně motivován k výuce. Pokud by nesplnil cvičení, nemůţe 

pokračovat, protoţe by mu chyběly informace potřebné k orientaci a pochopení příběhu. 

Jednotlivá cvičení jsou zábavná, kreativní, motivující. Pracuje se velmi často s textem, 

vlastní fantazií, např. mluvní cvičení typu „Proč si myslíš, ţe postava jednala tímto 

způsobem? Jaké řešení bys navrhl ty?“ Publikace neobsahuje ţádné fotografie, přesto je 

pro ţáky graficky velmi přitaţlivá, např. grafickým ztvárněním cvičení, obrázky, útrţky 

z novin, ručně psanými dopisy apod. Koncepci asi není příliš co vytknout, zmínila bych 

pouze rozsah. Pomůcku s tímto rozsahem je obtíţné uţít v běţné výuce. Dle mého 

názoru by byl vhodnější kratší příběh s 1 aţ 2 gramatickými jevy, pak by se dala tato 

myšlenka praktikovat v našich podmínkách mnohem častěji. K prezentaci gramatiky 

bych dnes také přistupovala induktivním způsobem, neţ prezentovala gramatiku 

v hotovém stavu. Přesto si myslím, ţe tato koncepce je uplatnitelná pravděpodobně 

spíše v rámci projektových dnů, seminářích, v maturitních třídách k průběţnému 

opakování gramatiky, přípravných kurzech a jazykových táborech.  

 

5.2  Hry 

 

Průcha (2008, s. 43) definuje didaktickou hru ve smyslu „analogie spontánní 

činnosti dětí, která sleduje (pro žáky ne vždy zjevným způsobem) didaktické cíle“. Dále 

dodává, ţe „její předností je stimulační náboj, neboť probouzí zájem, zvyšuje 

angažovanost žáků na prováděných činnostech, podněcuje jejich tvořivost, spontaneitu, 

spolupráci i soutěživost, nutí je využívat různých poznatků a dovedností, zapojovat 

životní zkušenosti“.  

 Vališová a kol. (2007, s. 207) uvádí, ţe hra má několik aspektů, jedná se o 

aspekt poznávací, procvičovací, emocionální, pohybový, motivační, tvořivostní, 

fantazijní, sociální, rekreační, diagnostický, terapeutický aj. 

Výběr hry má odpovídat podmínkám v konkrétní třídě, věku ţáků, stupni jejich 

pokročilosti, počtu ţáků ve skupině a především cíli procvičování dané látky (Hendrich 

a kol. 1988, s. 357). Pokud má hra splnit vytyčené cíle, vyţaduje dobrou organizaci, 
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tj. seznámení ţáků s pravidly, přípravu pomůcek, promyšlení případných variant a 

odchylek, stejně tak jako případných problémů.  

Zde se zaměřujeme na didaktické hry uţívané při výuce cizích jazyků se 

zvláštním zaměřením na gramatiku. Gramatickou hru je tedy dle mého názoru moţno 

definovat jako didaktickou hru, jejímţ hlavním cílem je upevnit, procvičit, aplikovat 

gramatické jevy a struktury při výuce cizích jazyků. Za vedlejší cíle jsou pak 

povaţovány ostatní jazykové prostředky, které s výukou gramatiky souvisí a nelze je 

tedy vyčlenit.  

Dle Rinvolucriho a kol. (1999, s. 3) by hra neměla být jen zábavou pro poslední 

hodinu před prázdninami, ale trvalou součástí běţné vyučovací hodiny. Uvádí také 

moţnosti (Rincolucri a kol. 1999, s. 3), za jakých je moţno hru aplikovat ve výuce:  

a) k zjištění znalostí nutných k pochopení nové látky, tj. např. v případě 

konjunktivu préterita jako nové látky, je třeba zopakovat préteritum 

nepravidelných sloves, ke konjunktivu plusquamperfekta zase příčestí 

minulé apod.  

b) po probrání nové gramatického jevu ke zjištění, jak si ţáci gramatiku 

upevnili, tj. zpětná vazba 

c) k zopakování jakéhokoliv gramatického jevu. 

 

Dauvillier a kol. (2004, s. 131-143) rozlišují gramatické hry na:  

 rychlé hry na úvod 

 klasické hry na různý způsob 

 jazykové stavebnice 

 hádanky 

 oblíbené hry napomáhající k pochopení gramatických struktur. 

 

Rinvolucri a kol. (1999, s. 5-8) pak rozlišují gramatické hry na hry:  

 soutěţivé 

 kooperativní 

 osobnostní 

 gramatické s divadelními prvky. 
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5.2.1 Rychlé hry na úvod 

 

Tento druh aktivit je určen k rychlému zopakování probrané látky nejčastěji na 

úvod hodiny, poslouţí ale také k závěrečnému shrnutí. Je vhodné pouţít např. míček, 

který určuje, kdo je právě na řadě, poté ho ţák hodí dalšímu, popř. mu zůstane, dokud 

nebude jeho odpověď správná. Pedagog můţe mít předem připravené příklady, moţnou 

variantou je i výběr a kontrola příkladů samotnými ţáky z konkrétní lekce či 

gramatického jevu, pak ale hrozí časové prodlevy při přemýšlení ţáků nad volbou 

vhodného příkladu. Tyto krátké hry se dají aplikovat na většinu gramatických jevů – viz 

Příklad 4 (Dauvillier a kol. 2004, s. 132) a Příklad 5. 

 

Příklad 4 Procvičování vedlejších vět 

Ţáci jsou rozdělení do dvou skupin WENN a DANN. Kaţdý ve skupině drţí příslušný 

lísteček (viz ukázky variant lístečků „Wenn“ a „Dann“ níţe), ţák s lístečkem WENN 

hledá ţáka s lístečkem DANN tak, aby výsledná věta, kterou společně vytvoří, byla 

gramaticky i obsahově správně.  Tuto větu pak prezentují na tabuli.  

 

WENN  DANN 

regnen  ein Bad nehmen 

frieren  einen Regenschirm brauchen 

nach Hause kommen  einen Pullover anziehen 

Vzor Wenn es regnet, dann braucht man einen Regenschirm.  

 

Příklad 5 „Koffer packen“ 

Ţáci jsou omezeni na určitou slovní zásobu – tematicky, na základě probírané lekce 

apod. Začne pedagog a uvede příklad: Ich fahre in Urlaub und ich packe einen Pullover 

ein. Und du? Ţák zopakuje a přidá další věc Ich fahre in Urlaub und ich packe einen 

Pullover und eine Hose ein. Tak se pokračuje dále. Aktivita má velké mnoţství variant. 

Např. je moţné pozměnit úvodní větu tak, ţe se bude časovat sloveso fahren – er 
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fährt/sie fährt, du fährst. Další variantou je zapojení 1. pádu: Im Koffer liegt schon ein 

Pullover, ich packe noch eine Hose ein apod. 

 

5.2.2 Klasické hry na různý způsob 

 

Dle mého názoru jednou z nejčastěji uţívaných her je aktivita s kartičkami (viz 

Příklad 6, 7, 8 – Dauvillier a kol. 2004, s. 132-134). Tyto aktivity můţe pedagog 

aplikovat pro samostatné ţáky, ve dvojicích či ve skupině. Můţe se soutěţit o 

nejrychlejší dvojici, správný výsledek apod.  

 

Příklad 6 Hledání dvojic  

U této aktivity procvičující slovesa s předponou bychom se měli snaţit, aby odpovědi 

byly vţdy jednoznačné, tzn., aby ţák sice nenašel správné sloveso, ale v celkovém 

výsledku mu kartičky nesouhlasily, coţ jak je vidět i v tomto případě není vţdy moţné.  

 

 

be-  zahlen 

   

ein-  kaufen 

   

ver-  gessen 

   

zer-  reiβen 
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Příklad 7 Oboustranné kartičky 

Oboustranně popsané kartičky nejčastěji poslouţí k okamţité opravě ţákovy odpovědi. 

Aby tato aktivita měla smysl, je třeba dohlédnout, aby ţák, který si kartičku vzal, 

správně odpověděl a odpověď zkontroloval. Pokud by odpověděl špatně, je třeba 

správnou odpověď přečíst a případně zdůvodnit.  

Existuje více variant této hry. Např. rozdělíme kartičky na polovinu, na jednu polovinu 

napíšeme WO? a na druhou WOHIN?. Můţeme také uvést do závorky latinské 

názvosloví DATIV a AKKUSATIV. Na druhou stranu uvedeme adekvátní spojení 

předloţky a podstatného jména. Ţák si vybere kartičku, přečte spojení předloţky a 

podstatného jména a uvede správný pád. Hra se dá rozšířit na překlad spojení, případně 

uţití ve větě, rozšířit o další pády apod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad 8 Domino  

Jako základ pro procvičování trpného rodu nám poslouţí krátký text – postup např. 

výroby auta. Jednotlivé věty napíšeme na kartičky. Kaţdá kartička má dvě části, tj. část, 

která dokončuje kartičku předchozí a část, která obsahuje novou část věty. Cílem hry je 

sestavit kartičky tak, aby postup dával smysl.  

 

 

D
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WO? 

(DATIV) 

WOHIN? 

(AKKUSATIV) auf den 

Tisch 

auf dem 

Tisch 
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5.2.3 Jazykové stavebnice 

 

Hry napomáhající pochopení syntaktickým vazbám, slovosledu jsou velmi 

uţitečné především u začátečníků. Opět nám poslouţí kartičky. Ty je vhodné rozlišit 

např. symbolem, barvou na základě toho, jaký větný člen/slovní druh představují 

v závislosti na konkrétní hře. Dauvillier a kol. (2004, s. 137) doporučují, aby kartičky 

vyráběli ţáci sami – viz Příklad 9, 10 a 11 (Dauvillier a kol. 2004, s. 137-139). Dle 

mých zkušeností musím poznamenat, ţe i na SŠ bývá u ţáků často problém poznat, o 

jaký slovní druh nebo větný člen se jedná. V rámci úspory času bych volila variantu 

předpřipravených kartiček pedagogem. K dispozici je opět velké mnoţství variant 

provedení této aktivity. Můţe se jednat např. o:  

 

Příklad 9 Procvičování skloňování přídavných jmen 

  

 

 

 

 

 

 

Příklad 10 Struktura věty  

Ţáci mají za úkol sestavit z kartiček syntakticky správnou větu. 

 

 

 

 

 

 

 

der groβe Tisch 

ein groβer Tisch 

meinem 

Freund 

einen 

Brief. 
schreibe Ich 

du Schreibst ihm? ihn 
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Příklad 11 Tvorba vět 

Skupinka po 3-4 ţácích dostane jednoduchou větu.  

Sie können alle Fleischsorten grillen.  

Cílem aktivity je tuto větu rozšířit o další předměty, příslovečná určení apod. Záleţí na 

pedagogovi, jestli přesně stanoví kolik a jakých větných členů mají ţáci doplnit, nebo 

zvolí tuto aktivitu jako soutěţ o co nejdelší správnou větu. 

výsledek by pak vypadal např. takto:  

Sie können auf diesem Tischgrill alle Fleischsorten grillen.  

Sie können auf diesem Tischgrill alle üblichen Fleischsorten sowie Würstchen und 

Fisch grillen.  

Sie können auf diesem Tischgrill alle üblichen Fleischsorten sowie Würstchen und 

Fisch, aber auch Gemüse gesundheitsschonend ohne Verwendung von Fett. atd.  

 

5.2.4 Hádanky  

 

Hry, kdy ţáci hádají správnou odpověď, otázku, osobnost, bývají dle mých 

zkušeností většinou oblíbené. Pro začátečníky (ale i pokročilejší) je vhodný příklad 

č. 12, pro mírně aţ středně pokročilé příklad č. 13 (oba Dauvillier a kol. 2004, s. 140). 

Ţáci tímto způsobem procvičují tvorbu otázek, časování sloves atd.   

 

Příklad 12 Hádej otázku! 

Ţáci pracují v menších skupinkách. Kartičku napíše kaţdý z nich otázku (vhodné např. 

u začátečníků – otázky typu „Woher kommst du?“, „Wo wohnst du?“, „Wie alt bist 

du?“ apod.), kartičky mohou být také připravené vyučujícím a rozdané ţákům. 

V prvním případě ţák podá kartičku sousedovi, který si ji přečte a hlasitě na ni odpoví, 

ostatní ţáci hádají znění otázky. V druhém případě ţák kartičku jiţ nikam nepředává a 

rovnou na ni odpoví.  
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Příklad 13 Kdo jsem? 

Jeden ţák ze skupinky si vybere osobnost (nebo ji dostane na kartičce od pedagoga), 

kterou bude představovat. Je vhodné vybrat osobnost, kterou všichni znají, např. 

z politiky, populární umělecké scény, výraznou osobnost ze školního prostředí apod. 

Ostatní ţáci mu kladou otázku, aby ji odhalili. On smí odpovídat pouze ja, nein, das 

weiβ ich nicht. Tato aktivita se dá aplikovat na různé gramatické jevy, např. minulý čas, 

koncovky přídavných jmen apod. Moţná varianta je také obrácená, ţe skupinka si 

vymyslí osobnost a ţák, který byl za dveřmi, ji hádá. V tomto případě se na tvorbě 

otázek podílí pouze jedna osoba, ostatní odpovídají ano/ne. V rámci předchozí varianty 

je zase riziko, ţe se někteří ţáci nezúčastní hry, proto je vhodné stanovit např. pravidlo, 

ţe má kaţdý připravené otázky a ţáci kladou otázky postupně. K procvičování sloves 

lze uţít např. následující otázky: Hat diese Person in letzter Zeit in Tschechien/in Prag 

gespielt/gesungen? Ist sie eine Schauspielerin/Sängerin? Besucht er/sie oft 

verschiedene Partys? 

 

5.2.5 Oblíbené hry napomáhající k pochopení gramatických struktur 

 

Tento typ her se nachází často v různých učebnicích. Nejvíce mě zaujala aktivita 

„Grammatik-Tennis“ (Dauvillier a kol. 2004, s. 140) – viz Příklad 14. Výhodou je, ţe se 

dá aplikovat na skoro všechny gramatické jevy, dá se uţít i jako úvodní aktivita 

v hodině, není náročná na přípravu, ani na pomůcky. Časově se dá uzpůsobit 

moţnostem v hodině.  

 

Příklad 14 „Grammatik – Tennis“ 

Ţáci se rozdělí do dvou skupin, kaţdá skupina si připraví několik otázek dle 

procvičovaného gramatického jevu. První skupina zadá otázku/úkol konkrétnímu ţákovi 

ze skupiny druhé tak, aby se všichni prostřídali. Pokud zodpoví správně, získá bod a je 

řada na druhé skupině, pokud špatně skupina ţádný bod nezíská ani neztrácí. Zvítězí 

ten, kdo má dříve 5/10/15 bodů. Při hře lze vyuţít např. následujících otázek: Wie heiβt 

das Präteritum von „ich will“? Wie heiβt das Perfekt von „sehen“? Welches Wort 

fehlt? groβ-gröβer-…… 
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5.2.6 Soutěživé hry 

 

Jedná se o všeobecně známé hry typu monopoly, dáma apod. (viz 

Rinvolucri 1999, s. 12 - Příklad 15), které jsou aplikovány na různé gramatické jevy, 

mají mnoho variant, tudíţ si je můţe pedagog upravit adekvátně potřebám a moţnostem 

školy, třídy apod. Důleţitý je moment soutěţení, který můţe být hnacím motorem pro 

většinu ţáků, ovšem pro ţáky slabší či nějak znevýhodněné spíše nemotivující.  

 

Příklad 15 „TRIS“ 

Jako příklad jsem zvolila aktivitu zvanou „Tris“. Ţáci se rozdělí do dvou skupin, na 

tabuli načrtneme tabulku o třech sloupcích a řádcích. Hráč z jedné skupinky začne tím, 

ţe označí jedno políčko kříţkem. Za tímto políčkem se skrývá slovo, které musí daný 

hráč uţít správně ve větě. Pokud tak učiní, políčko získá, pokud ne, nezíská ho a na řadu 

přichází druhá skupinka, která označuje políčka kvůli rozlišení kolečkem. Vyhrává ta 

skupina, která získá jako první tři horizontální, vertikální nebo diagonální symboly 

v řadě. Hrou lze procvičovat např. příčestí minulé, předloţky, spojky (viz ukázky níţe) 

apod. Zároveň procvičuje větné uspořádání. 

 

 

geschlafen verloren geworden  um seit bis 

gekommen gestanden gewesen  am in im 

bezahlt gelungen geblieben  von-bis von nach 
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5.2.7 Kooperativní hry 

 

Tyto hry jsou zaloţené na vzájemné spolupráci ţáků. Jsou inspirovány tzv. 

Metodou ticha (The Silent way). Z toho vyplývá také role učitele, který se podílí na 

výuce přípravou materiálů, ale při výuce samotné mluví minimálně a nechává prostor 

ţákům k aktivitě, celou hru pečlivě sleduje a koordinuje. Do této kategorie bychom 

mohli zařadit např. jiţ výše zmíněnou hru z kategorie jazykových stavebnic (viz 

Kapitola 5.2.3), tj. Příklad 11 Tvorba vět. Zároveň je moţné pouţít variace zkracování 

či prodluţování vět. Zajímavé jsou Rinvolucriho aktivity (1999, s. 51, 55 – Příklad 16 a 

Příklad 17) zaměřující se na procvičování tázacích zájmen, syntaxe a perfekta. 

 

Příklad 16 „Fragen über Fragen“ 

Učitel napíše na tabuli otázku např. „Warum hat die Mutter die Standuhr geschenkt?“  

Úkolem ţáků je vytvořit co nejvíce podobných otázek, je stanovena podmínka, ţe např. 

„hat“ musí být uţito v kaţdé větě. Je nutné zachovat i podobnou stavbu věty, tzn., ţe se 

jedná o otázku začínající tázacím zájmenem, je uţito perfekta, obsahuje jeden předmět 

apod. Moţné varianty otázek jsou např. „Warum hat der Nachbar das Haus verkauft?“ 

„Wann hat das Konzert im Dom angefangen?“ Ţáci napíší věty poté na tabuli a 

společně se provede korektura. 

 

Příklad 17 Rozházené věty 

Dvojice ţáků dostane několik zpřeházených vět, které mají změněný slovosled. Úkolem 

ţáků je sestavit jednotlivé věty a seřadit je, aby vzniklý text (část textu) dával smysl. 

Pak postoupí cvičení spoluţákům napravo, kteří cvičení opraví. Je třeba dávat pozor, 

aby text byl jednoznačný. Pro začátečníky aţ mírně pokročilé lze pouţít např.:  

1.werden will Kfz-Mechaniker er. 

2.Azubi ist er 

3.ist Jahre Fabian alt Merkel 17. 

4.im lernt Betrieb und er die Berufsschule er geht Woche pro zweimal 

5.drei Ausbildung seine dauert Jahre.  



67 

 

5.2.8 Osobnostní hry 

 

Úkoly a aktivity v této části nejsou zaměřeny primárně na gramatiku, ale spíše 

na formování osobnosti na pozadí gramatiky. Ţák se tedy nesoustředí na mluvnici, ale 

na své myšlenky, a přitom uţívá dané jevy, které tím bezděčně procvičuje. 

Praktická a v hodinách snadno pouţitelná aktivita uvedena v Příkladu 18. Jedná 

se o hru kombinující několik prvků, ţáci referují ze své zkušenosti, vyuţití kaţdodenní 

situace, jsou lexikálně dobře vybaveni, případně mohou pouţít slovník. Procvičuje se 

několik gramatických jevů, tj. přítomný čas, reflexivní slovesa, slovesa s odlučitelnou 

předponou. Procvičují se také hodiny a časové údaje. Na vyuţití kaţdodenních situací je 

zaměřena i aktivita prezentovaná Příkladem 19 (Rinvolucri 1999, s. 78). 

 

Příklad 18 Denní program 

Ţáci vytvoří skupinky po čtyřech, kaţdá čtveřice obdrţí jeden hrací plán (viz Příloha 5 – 

Rinvolucri 1999, s. 72). Začínající hráč hodí kostkou, dle níţ postupuje. Kam vkročí, 

musí uvést příklad, co v danou hodinu dělá. Pedagog obchází jednotlivé skupinky a 

dává pozor, aby ţáci netvořili pouze jednoduché věty. Vyhrává ten, kdo dojde dříve do 

cíle, a zároveň vytvoří správné a odpovídající příklady.  

 

Příklad 19 Práce s fotografiemi 

Kaţdý ţák má za úkol přinést z domova alespoň 5 rodinných fotografií. Ke kaţdé z nich 

si má v rámci přípravy vybavit 2-3 situace. Utvoří se skupinky a kaţdý ţák představí 

v prvním kole jednu fotografii. Pouţívá přitom obraty typu Das erinnert mich an/Dabei 

denke ich an/Dabei fällt mir…ein. Ţáci procvičují nejen tyto obraty, ale i minulý čas, 

případně spojky als/wenn. Následuje kolo druhé. Po pátém kole kaţdá skupinka vybere 

2 nejzajímavější fotografie a jejich příběhu budou prezentovány celé třídě. 

 

5.2.9 Gramatické hry s divadelními prvky 

Tato kategorie vychází z divadelních prvků stejně jako jiţ výše zmíněná 

podkapitola 5.1.1 Vyuţití dramatických prvků, která je součástí kapitoly Dramatizace a 

uţití prózy. Z tohoto důvodu se jí jiţ více nebudu věnovat. 
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5.2.10 Sumarizace 

 

Z výše prezentovaných klasifikací her (Dauvillier 2004 a Rinvolucri 1999) 

vyplývá, ţe existuje řada aspektů, díky nimţ se jednotlivé hry od sebe odlišují, a ve 

vztahu k danému prostředí či situaci mohou vykazovat jak pozitivní, tak i negativní 

stránky. Následující tabulka č. 5 tato pozitiva i negativa sumarizuje dle tří rovin, které 

se dle mého názoru uplatňují během výuky: rovina didakticko-pedagogická, 

psychologická a sociální. 

 

 PSYCHOLOGICKÁ 

ROVINA 

SOCIÁLNÍ 

ROVINA 

DID.-PED. 

ROVINA 

 

 

V 

Ý 

H 

O 

D 

Y 

- odpovědnost ţáků 

- vnitřní motivace ţáků 

(vyuţití zájmu, přitaţli-

vého obsahu) 

- odbourávání představy 

gramatiky jako něčeho 

nepříjemného, nudného 

- kreativita 

- bezděčné učení 

- rozvoj myšlení  (hledání 

různých variant řešení) 

- aktivní angaţovanost 

ţáků na výuce 

- zapojení i slabších 

ţáků do výuky 

- vyuţití a rozvoj sku-

pinových a interper-

sonálních dovedností 

- proţitková pedagogi-

ka (vnitřní zaujetí) 

- neautoritativní ověřo-

vání znalostí ţáků 

(učitel ≠ zkoušející) 

 

 

N 

E 

V 

Ý 

H 

O 

D 

Y 

- zafixování nesprávné 

odpovědi 

- časté chyby ţáků (zbrk-

lost na cestě za výhrou) 

- soutěţivost ţáků 

- nedostatečná spolu-

práce s apatickými 

třídami (hra ztrácí na 

dynamičnosti) 

- neochota ţáků spo-

lupracovat s jinými 

- podceňování hry ja-

ko organizační jed-

notky ţáky, učiteli 

- nedostatečná zpětná 

vazba (nízká kontrola 

pedagogem) 

- bez vstupní analýzy 

neplní zamýšlené cíle 

- výsledky jsou obtíţně 

měřitelné 

- náročnost přípravy 

- obtíţnost a kompliko-

vanost pravidel 

- hlučnost (narušení výuky ostatním učitelům) 

- nekázeň a uvolnění mravů ţáků (jako důsledek 

uvolnění tradičního uspořádání výuky) 

   Tabulka 5  Výhody a nevýhody her 
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Didakticko-pedagogická rovina charakterizuje faktory, které se bezprostředně 

vztahují k procesu plánování, realizace a hodnocení výuky učitelem. Rovina 

psychologická reprezentuje změny a pochody, ke kterým dochází pod vlivem výuky u 

ţáků. A konečně sociální rovina zohledňuje faktory společenské, které se váţí na 

sociální procesy v dané sociální skupině – např. třídě. 

 

5.3 Gramatika a komunikativní situace 

 

Rinvolucri (1999, s. 3) uvádí, ţe průměrný podíl doby mluvení evropského 

učitele v jedné vyučovací hodině je 60-70 %, zatímco při různých aktivitách typu 

gramatických her a podobných aktivitách je to jen 5 %. Jistě je třeba zohlednit, ţe autor 

nespecifikuje, o jakou vyučovací hodinu se jedná, tudíţ uvaţuje pravděpodobně 

v rovině obecné. I přesto se dá vypozorovat, ţe v rámci běţné výuky je aktivita spíše na 

straně pedagoga, zatímco při zde zmiňovaných aktivitách se aktivita přesouvá na stranu 

ţáků. Především v souladu s komunikativní kompetencí, se klade v současné době větší 

důraz na mluvený projev, tj. tedy schopnost dorozumět se.  

Na této myšlence staví také koncepce Swerlové (2002, 2008), která si klade za 

cíl spojit výuku gramatiky a mluveného projevu na základě tematických celků. 

Swerlova (2008, s. 4) uvádí:  

„….dass, die Lernenden leichter und effektiver lernen, wenn grammatische 

Strukturen in ein aktuelles und interessantes Thema aus der konkreten Lebenswelt der 

Lernenden eingebettet sind.“  

V učebnicích a cvičebnicích (Swerlova 2002, 2008; aj.) se objevují cvičení 

zaloţená na spojení gramatiky, mluvního cvičení, případně slovní zásoby dané lekce či 

tématu. Ţáci se vyjadřují k určitým tématům a zároveň skoro bezděčně procvičují 

gramatické jevy, které se zdají být v rámci cvičení vedlejší – viz Příklad 20 a 21 

(Swerlova 2002, s. 10 a 19). 

V rámci výuky se můţeme často setkat také s aktivitami na procvičování 

určitých modelových dialogů. Velmi často se jedná o komunikativní situace z běţného 

ţivota, např. v obchodě, na poště, při orientaci ve městě apod. Ţák si upevňuje 
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gramatiku a fráze na základě vzorového rozhovoru, kde se vţdy obmění pouze některé 

informace.  

 

Příklad 20 „Die einsame Insel“ 

Ţáci obdrţí pracovní list, který obsahuje dvě aktivity. První aktivita spočívá v přečtení 

charakterových informací o osobách, a co by chtěli na ostrově dělat. Cílem cvičení je 

odhadnout, co by si vzali tyto osoby s sebou na osamělý ostrov. Ţáci mají na výběr 

z omezeného počtu slovní zásoby, kterou mohou pouţít. V rámečku jsou obraty, za 

jejichţ pomoci mají ţáci vyjadřovat své náměty a názory. Druhá aktivita je zaměřena na 

ţáka a jeho potřeby. Ţáci se vyjadřují za sebe, co by si s sebou vzali a co ne.  

Celé cvičení je zábavné, ţáci navrhují řešení pro uvedené osoby a vyjadřují také svůj 

názor. Při této činnosti procvičují skloňování podstatných jmen po členu určitém i 

neurčitém, např.: 

Henke, 40: Ich bin sehr praktisch. Auf der Insel möchte ich auf die Jagd gehen und die 

Natur erforschen. Und ich will drauβen schlafen.  

Simon, 19: Ich muss Post von meinen Freunden bekommen. Das ist wichtig für mich. 

Und ich verbringe viel Zeit vor dem Computer.  

Philipp, 37: Ich bin pizza-abhängig. Trotzdem möchte ich fit bleiben. Ich brauche also 

ein Sportgerät auf der Insel. 

 

der Jagdmesser  der Videofilm   das Surfbrett 

 der Computer   das Feuerzeug   das Handy 

die Mikrowelle  das Buch   das Bett 

 der Schlafsack   die Zeitung   das Essen 

 

Ich nehme einen/eine/ein…………….mit. 

Ohne meinen/meine/mein……….. kann ich auf der Insel nicht leben.  

Auf keinen Fall nehme ich den/die/das……….mit, lieber einen/eine/ein…. . 

Ein/eine…….ist sehr wichtig.  

 

 



71 

 

Příklad 21 „Keine Zeit?“ 

Cílem cvičení je poradit ostatním, kteří jsou tzv. v časové tísni, tuto situaci zvládnout. 

Ţáci procvičují rozkazovací způsob. Uţívají obraty uvedené v rámečku. Aktivita se 

skládá ze dvou částí. V první z nich mají ţáci za úkol správně formulovat rady uvedené 

ve cvičení. V druhé části pak mohou formulovat své vlastní rady a nápady.  

Keine Zeit?  

Fast jede/r kennt das Problem: keine Zeit, Hektik, Stress. Aber das muss nicht sein. 

 öfter Pausen einlegen 

 nicht von einem Termin zum anderen hetzen 

 sich mehr Zeit für sich nehmen 

 Zeitprobleme mit dem Partner besprechen 

 die Zeit realistisch einteilen 

 auch mal „nein“ sagen 

 …. 

 

Geh öfter/nicht so oft 

Machen Sie ab und zu 

Sprich mit … über… 

Bleiben Sie… 

Plane…./genau/jeden Morgen….. 

 

5.4  Kreativní psaní 

 

Podrápská (2008, s. 111) charakterizuje kreativní psaní jako „psaní, v němž žáci 

volně a bez obsahového vymezení jazykově ztvárňují své (i fantazijní) myšlenky a 

nápady“. Vztah kreativního psaní a gramatiky je očividný, při formulaci myšlenek se 

uţívají v praxi naučených gramatických struktur. Psaný projev na rozdíl od mluveného 

projevu umoţňuje větší koncentraci na (nejen) gramatickou správnost jednotlivých vět a 

celého textu, protoţe má ţák k vyjádření, k opravě, k přemýšlení nad formulacemi 

dostatek času. Nemusí se jednat a priori o slohovou práci delšího rozsahu, velmi často 



72 

 

se jedná o kratší útvary jako je např. text na pohlednici, vzkaz, dokončení příběhu, 

dokončení vět v rámci cvičení apod.  

Na první pohled by se mohlo zdát, ţe na psaní není nic inovativního, opak je 

pravdou. Srovnala jsem první díly dvou učebnic, tj. Němčina pro jazykové školy 

(Höppnerová a kol. 1999) a Sprechen Sie Deutsch? (Dusilová a kol. 2000).  Knihy jsem 

zvolila proto, ţe jsou obě určeny jazykovým školám a stále jsou v praxi vyuţívány
10

. 

V první z nich jsem nenašla ţádné cvičení jako podnět k psaní, ve druhé najdeme 

některá cvičení pouze příleţitostně (např. v oddílu C a v části D, tj. v pracovním sešitě). 

Z toho vyplývá, ţe kreativní psaní s důrazem na gramatiku je záleţitostí v našich 

podmínkách spíše inovativní. Kreativní psaní nemusí být čistě záleţitostí individuální, 

můţe se jednat i o práci ve dvojicích. Nutno uvést, ţe tato aktivita nekončí psaním, ale 

teprve prezentací, kdy ţák prezentuje nejen výsledky své práce, ale také si upevňuje 

uţité gramatické jevy.  Pro názornost uvádím následující příklady, které jsem sama 

modifikovala na podmínky vlastní praxe – viz Příklad 22 a 23. 

 

Příklad 22 Dokončení příběhu 

Pedagog vypráví ţákům část příběhu, záhadu, situaci. Ţáci mají za úkol ho dokončit, 

vysvětlit, navrhnout řešení.  

Začátek příběhu můţe být zcela jednoduchý, nicméně by měl obsahovat nějaký výrazný 

stimul. Psaní můţeme aplikovat na většinu gramatických jevů, nejčastěji např. na uţití 

minulého času, konjunktivu apod. Můţeme vyuţít následující příklad: 

 

  „Heute Morgen habe ich im Bus eine Frau gesehen. Sie hat geweint.“ 

 

„Gestern bin ich mit dem Bus gefahren. Da hat eine Frau gesessen. Diese Frau hat 

unterschiedliche Socken gehabt. Die eine war weiβ, die andere rot.“  

 

                                                           
10

 Usuzuji tak na základě zkušeností s výukou na VOŠ ekonomického zaměření v Praze, kde se studentů 

prvních ročníků ptám, jaké učebnice pouţívali na SŠ. Velká část studentů pouţívala právě tyto dvě 

učebnice. Podobnou zkušenost jsem udělala i v jazykových kurzech, kde ale můţe být výsledek 

zkreslen, neboť účastníci kurzů nejsou věkově homogenní, ale pochází ze všech věkových kategorií.  
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Příklad 23 Kostra příběhu  

Vyučující napíše na tabuli kostru vět, kterou mají ţáci doplnit – např.: 

„Als der alte Mann ……………………………, traf er ………………………..  

Er……………………………….. Sie war so …………………………,  

dass ………………………………. .  

Als …………………………, …………………………………………. . 

 

5.5  Gramatika na základě práce s obrázky 

 

Práce s obrázky ve výuce cizích jazyků je jednou z variant, jak zlepšit atmosféru 

v hodině a ţáky motivovat k lepším výkonům. Je to moţnost i pro slabší ţáky, jak se 

efektivně zapojit do výuky. Obrázky podporují vlastní aktivitu ţáků, s jejíţ pomocí se 

můţe v hodinách nenásilně zopakovat či upevnit probraná gramatika.  

Nejdůleţitější funkce obrazového materiálu ve výuce je funkce motivační, 

aktivizující, dále také názorná. (Dreke 2004, s. 3).  

Velká výhoda obrazového materiálu je, ţe se dá pouţít na kaţdé úrovni jazykové 

znalosti, tudíţ i u začátečníků. Ţáci mohou jednoduchý obrázek či fotku popsat přesto, 

ţe jejich znalosti jsou zatím malé. Vystačí si s jednoduchým popisem typu, kolik osob 

je na obrázku, jestli ţeny, muţi nebo děti, co právě dělají apod.  

Jazyk a obrázek se navzájem doplňují. Ţáci na první pohled, aniţ by četli např. 

úvodní text, si mohou udělat představu, jaké téma bude zpracováno v následující lekci. 

Především u začátečníků je velmi obtíţné některé situace vyjádřit, v tomto případě 

vystihne situaci právě obrázek. Např. při rozlišování vykání a tykání (viz příklad 24, 

Dallapiazza 2005a, s. 1) – ţákům je prezentována skupinka mladých lidí, kamarádů, 

kteří na sebe mávají. Druhý obrázek zobrazuje dvě dámy ve středních letech, které se 

vítají na letišti podáním ruky, pravděpodobně se jedná o pracovní záleţitosti, dámy jsou 

obchodní partnerky, které si budou vykat, pod obrázkem je zdůrazněno „per du“, „per 

Sie“, čímţ si ţáci upevní rozdíly mezi tykáním a vykáním. 
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Příklad 24 Obrázky „per du“ a „per Sie“  

 

„PER DU“    „PER SIE“  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázky napomáhají také lepší orientaci v nové gramatice.  Některé gramatické jevy 

jsou pro ţáky těţko pochopitelné, obrazový materiál můţe správnému pochopení 

napomoci, je to také efektivnější a ekonomičtější vyjádření něčeho, co by jinak muselo 

být sloţitě vysvětlováno. 

 

Příklad 25 „Dieter arbeitet“  
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Obecně se dá konstatovat, ţe při výuce gramatiky cizího jazyka obrázky, fotky, 

symboly, znaky nápomocny učebnímu procesu, tj. ţák si představí danou situaci zcela 

konkrétně a tím si ji lépe a trvale osvojí. Příklad 25 např. napomáhá vyjádření 

přítomného a minulého času. V první části obrázku vidíme, jak Dieter pracuje a 

poslouchá hudbu, v druhé uţ má vše hotovo a odešel. (Kiszová 2009, s. 42).  

 

Dreke a kol. (2004) vypracovali koncepci, která spojuje tematické vizuální situace s 

vhodnými gramatickými jevy. Tuto situaci budu demonstrovat na třetí kapitole výše 

uvedené publikace tematicky věnující se zvířatům, gramaticky předloţkám se 3. a 

4. pádem a příčinným věta s „weil“ (viz Příloha 6 a Příklad 26a-d). 

 

Příklad 26 „Zvířata“ 

Na začátku kapitoly se ţáci seznámí s příběhem brémských muzikantů, kteří vystupují 

na pozadí celé kapitoly. (viz Příklad 26a) 

 

Příklad 26a 
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Příklad 26b 

Pro přípravu lexikální části kapitoly jsou vyobrazena jednotlivá zvířata. Ţák má za úkol 

přiřadit jednotlivá zvířata ke správným slovíčkům. (viz Příklad 26b) 

 

 

 

Příklad 26c 

Poté co se ţák seznámil s vystupujícími zvířaty, přejde k obrázku (viz Příklad 26c), na 

kterém jsou uvedená zvířata, která se nacházejí v určitých situacích a polohách. Cílem 

cvičení je popsat obrázek za pomocí předloţek se 3. a 4. pádem, tj. doplnit věty dle 

vzoru:  

Der Strauβ steht auf der Girraffe.  

Der Tiger sitzt ……......................der …………… .  

Das Krokodil liegt ………… dem…………………. .  
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Příklad 26d 

V následující části kapitoly máme k dispozici další obrázek, který musíme poloţit na 

obrázek první, abychom proti světlu viděli, co se na obrázku změnilo (viz Příklad 26d). 

Tedy např. velbloud vylezl na opici apod. Ţáci popisují, co se na obrázku změnilo a k 

vyjádření uţívají pasivně minulého času, aktivně předloţky.  

Das Kamel ist auf den Affen geklettert.  

Die Eule ist ………………….. geflogen. 

Die Schlange ist………………gekrochen.  
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V poslední části je zařazeno volné cvičení na příčinné věty s „weil“, kde ţáci doplňují 

kreativně věty kdo, co dělá a proč. :  

……………. freut sich, weil……………………………. 

…………….hat Angst, weil…………………………….. 

……………ist müde, weil………………………………. 

…………….schwitzt, weil……………………………… 

…………….schläft, weil………………………………… 

 

Práce s obrazovým materiálem můţe najít širokého vyuţití v rámci výuky 

gramatiky. Variant a námětů je mnoho, Kiszová (2009, s. 61-64) uvádí např.:  

 vyprávění příběhu a procvičování minulých časů na základě obrázků po sobě 

jdoucích situacích 

 procvičování příčinných vět s „weil“ na základě fotografie, kde je vyobrazen 

smějící se kluk. Otázka zní: Warum lacht er? Ţáci mají za úkol vymyslet 

alespoň 3 důvody 

 porovnání dvou obrázků a najít rozdíly mezi nimi – procvičování předloţek a 

minulého času a další.  

 

5.6  Gramatika v písních 

 

Poslech písní v cizím jazyce, zpěv samotný, práce s jejich textem a obsaţenými 

gramatickými jevy nabízí několik moţností, jak ozvláštnit vyučovací hodinu. Při práci 

s písničkami můţeme procvičovat všechny řečové dovednosti, tj. poslech a čtení 

s porozuměním, mluvený i psaný projev. Hudba, zpěv a texty písní nabízí jednu 

z moţností, jak se blíţe seznámit s kulturou dané země. Dle mé zkušenosti je tato 

aktivita u ţáků velice populární, zároveň se také překonává u ţáků předsudek, ţe 

němčina není jazyk hodící se pro populární hudbu, coţ potvrzují také zpěváci a skupiny 

světového i evropského rozměru, jako byl např. vídeňský zpěvák Falco, oblíbená 

skupina Rammstein, současné hvězdy typu Wir sind Helden a další. Jednotlivé písně, 

případně jejich refrén je vhodné pouţít jako úvodní aktivitu v rámci motivace a 

aktivizace ţáků, jako úvod do nového tématu, kvůli probíraným gramatickým 
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strukturám, v neposledním případě také za účelem seznámení se s hovorovou mluvou a 

idiomatickými vazbami.  

Uţití písní při výuce gramatiky můţe napomoci stejně jako i předešlé koncepce 

odstranit představu gramatiky jako velkého „strašáka“ při učení se cizím jazykům. Ani 

tato koncepce si neklade za cíl absolutně naučit nový gramatický jev, jedná se opět o 

jednu z moţností, jak pomoci ţákovi si daný jev lepé procvičit a upevnit, případně 

poukázat na to, ţe gramatika není jen mnoţství vzájemně nesouvisejících cvičení, ale ţe 

se jedná o jeden z jazykových aspektů, který nelze opominout, jelikoţ je ho třeba pro 

praktické uţití jazyka.  Je to tedy pomůcka k ulehčení práce. Jedná se o skutečně 

nenásilnou formu zopakování, procvičení konkrétního gramatického jevu. Ţák odhaluje 

gramatické struktury na základě textu písně a poslechu si je lépe osvojuje (viz 

Příklad 27 - Hrstková 2008, s. 49, upraveno autorkou). 

 

Cvičení vhodná pro práci s gramatickými jevy v rámci písničky jsou např. 

(Hrstková 2008, s. 28 – 31) následující: 

 text k doplnění dle poslechu 

 tvorba vět a souvětí  

 transformace vět (např. z přítomného do minulého času apod.) 

 rozšíření textu, jednotlivých vět 

 substituční cvičení 

 přiřazovací cvičení.  

 

Většina písní se dá zařadit do výuky, je třeba ale zohlednit několik faktorů 

(Hrstková 2008, s. 34), tj. především výběr písně, didaktické zpracování a efektivní uţití 

v hodině. Výběr písně musí odpovídat věku a stupni znalostem ţáků, případně i 

zájmům ţáků, měla by být vhodná také obsahově a hudebním provedením. 

Didaktickým zpracováním je myšlena především úprava textu písně, např. je-li v ní 

mnoho hovorových obratů, pak je třeba je ţákům vypsat stranou a upozornit na ně, 

příprava vhodných cvičení a aktivit v návaznosti na píseň, vhodně zpracovat slovní 

zásobu a v našem případě zohlednit gramatický jev, na který se zaměřujeme. Uţití písně 

ve výuce by mělo sledovat určitý cíl a mělo by být efektivní.  
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Příklad 27 “Komm doch mit“ von Rosenstolz 

Zde předkládám návrh práce s písní „Komm doch mit“ od skupiny Rosenstolz (viz 

Příloha 11, vloţené CD). K dispozici je více cvičení, celá aktivita trvá asi 30 minut, 

v rámci zkrácení aktivity mohou být pouţita pouze některá cvičení, případně se dá 

aktivita rozloţit např. do  2-3 vyučovacích jednotek dle potřeby. Nepokládám za vhodné 

a efektivní strávit 30 minut s jednou aktivitou. Gramaticky je zaměřená píseň na 

odlučitelné předpony a rozkazovací způsob.  

 

 

 

Mach die Augen weit auf 

atme nochmal tief durch 

denk nicht mehr drüber nach 

zuviel denken macht schwach 

 

Nimm den Schlüssel nicht mit 

denn du brauchst ihn nie mehr 

dreh dich nicht nochmal um 

wer sich umdreht bleibt dumm 

 

Komm doch mit in dein nächstes Leben 

lass einfach los  ich halt dich fest 

wer nicht springt wird es nie erleben 

wenn du dich gehn, dich fallen lässt 

 

Sei die Sonne die brennt 

fühl den Weg der dich trägt 

und dein Herz schlägt so laut 

weil du dich endlich traust 

 

 

Ruf jetzt keinen mehr an 

hör dein' Lieblingssong laut 

mach die Fenster weit auf 

und schrei alles hinaus 

 

Komm doch mit in dein nächstes Leben 

lass einfach los  ich halt dich fest 

wer nicht springt wird es nie erleben 

wenn du dich gehn, dich fallen lässt 

 

Glaubst du alles, siehst du alles 

was man dir erzählt 

Suchst du alles, willst du alles 

was man dir empfiehlt 

 

All die alten Leisetreter, Speichellecker, 

Schwulenhasser, Kriegsindianer, 

Patrioten und Idioten  

lass sie einfach los. 
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Ţáci mají k dispozici verzi bez zvýrazněných slov s mezerou na doplnění. V rámci 

doplňovacích cvičení na základě poslechu je třeba dát pozor na to, aby vynechaná slova 

nenarušila porozumění celému textu a nebylo jich v textu příliš mnoho.  

a) Úvod do aktivity: První aktivita proběhne bez pracovních listů, ţáci si poslechnou 

skladbu a poté společně s pedagogem zkusí shrnout obsah, případně slova, která jim 

utkvěla v hlavě. 

b) První poslech s pracovními listy: Na základě poslechu doplňují ţáci slovesa 

s odlučitelnými předponami a slovesa v rozkazovacím způsobu do vynechaných 

mezer.  

c) Druhý, přerušovaný poslech: Pedagog písničku pustí ještě jednou a zastavuje 

přehrávač po kaţdé sloce, aby i pomalejším ţákům umoţnil doplnění slovíčka. Poté 

si ţáci společně s pedagogem projdou celou písničku. Není nutné ji společně nahlas 

číst, vhodné je např. přečtení pedagogem a prezentace pomocí zpětného projektoru či 

interaktivní tabuli.  

d) V rámci dalšího cvičení mají ţáci za úkol vypsat všechna slovesa s odlučitelnými a 

neodlučitelnými předponami a pouţít je ve větách. 

e) Případná diskuse o tématu písničky.  
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6 Prezentace návrhu vlastního výukového modelu gramatiky 

německého jazyka 

 

V kapitole 5 mé diplomové práce jsem charakterizovala specifika různých 

inovativních přístupů, které uvádí odborná literatura ve vztahu k výuce gramatických 

jevů v německém jazyce. Rozhodla jsem se v rámci své praktické části realizovat 

výzkumný projekt, jehoţ cílem je pouţít v praxi dva mnou zvolené přístupy k výuce 

gramatického jevu (perfektum slabých sloves), přičemţ jeden vychází z výuky spíše 

s tradičními prvky a druhý z přístupů spíše inovativních. Kaţdý z přístupů budu 

realizovat v různé třídě a následně provedu jejich komparaci, zhodnotím pozitiva a 

negativa obou koncepcí a jejich přínos. 

Výzkum jsem realizovala na Střední odborné škole veřejnoprávní v říjnu 2009. 

Začátkem října jsem nejprve provedla pilotní sondu, abych zjistila úroveň vstupních 

znalostí ţáků ve vybraném gramatickém jevu, následně jsem začala realizovat svůj 

výzkumný projekt.  

 

6.1  Charakteristika výzkumného vzorku 

 

Pro svůj výzkum jsem zvolila výzkumný vzorek vytvořený záměrným výběrem, 

cílem bylo, aby byl tvořen ţáky (jak děvčaty, tak i chlapci), kteří se učí německý jazyk 

jako druhý cizí jazyk (týdenní časová dotace 2 hodiny ve všech ročnících). V důsledku 

pozitivních zkušeností s přístupem ţáků ve čtvrtých ročnících, jsem záměrně zařadila 

právě ţáky dvou tříd čtvrtého ročníku: 4.B a 4.C.  Nejedná se však o celé třídy, ale o 

studijní skupiny dělené na výuku jazyků, skupina ţáků ze 4.B čítá 12 osob (7 chlapců a 

5 dívek) a počet ţáků ze třídy 4.C je osob 11 (6 chlapců, 5 dívek). 

Obě třídy navštěvují střední odbornou školu soukromou se zaměřením na 

veřejnoprávní ochranu. Úspěšné dokončení dává absolventům moţnost uplatnění ve 

veřejné správě, Policii ČR, Obecní (Městské) policii a odborech ochrany velkých 

podniků, v bankovnictví, pojišťovnictví, hasičských záchranných sborech aj. Je vhodné 

i pro podnikání v oboru civilních bezpečnostních sluţeb.  
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Dle mých zkušeností se jedná o ţáky spíše průměrné (Průměrná známka v těchto 

skupinách je 3,55 ve studijní skupině 4.C a 3,59 ve studijní skupině 4.B)
11

 s malou 

motivací k učení. Mé zkušenosti s výukou na této škole jsou takové, ţe ţáci si dočasně 

osvojí dané učivo, ale po přechodu k jiné látce či tématu předchozí látku téměř úplně aţ 

na méně časté výjimky zapomenou.  

 

4.B  

Ve skupině 4.B je celkem 12 ţáků, německý jazyk je rozvrhován ve středu 

1. vyučovací hodinu (8:00-8:45) a ve čtvrtek 4. vyučovací hodinu. Výzkumného 

projektu se účastnilo ve středu všech 12 ţáků, ve čtvrtek o jednoho méně, tj. 11 ţáků 

(6 chlapců a 5 dívek). Ve třídě jsou 4 ţáci s poruchami učení, tj. konkrétně dyslexie a 

dysgrafie. 

 

4.C  

Ve 4.C je celkem 11 ţáků, německý jazyk je rozvrhován v úterý 0. vyučovací 

hodinu (7:10-7:55) a ve středu 3. vyučovací hodinu (9:55-10:40). V úterý se 

výzkumného šetření zúčastnilo 9 ţáků (4 chlapci a 5 dívek), ve středu všech 11 ţáků. 

Ve třídě jsou 2 ţáci s poruchami učení, tj. konkrétně dyslexie a dysgrafie.  

 

 

V obou třídách opakovanou látku ţáci probírali v rámci 3. ročníku, studijní 

materiál Sprechen Sie Deutsch? 1. (Dusilová a kol. 2000), ve 4. ročníku má být doposud 

probraná látka zopakována. Cílem mého výzkumného projektu, jak jsem jiţ uvedla, je 

porovnat výsledný efekt přístupu, který při osvojování a upevňování gramatických jevů 

uţívá inovativních prvků, a přístupu, který naopak vyuţívá prvků spíše tradiční výuky. 

Ve 4.B jsem zvolila opakování na základě přístupu s inovativními prvky a ve 4.C výuku 

bez prvků inovativních.  

 

                                                           
11

 Na základě studijních výsledků ve čtvrtletí roku 2009/2010, průměrná známka v pololetí bývá velmi 

podobná, můţe se lišit pouze v desetinách a setinách. 
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6.2  Pilotní sonda a příprava výzkumu 

 

V týdnu před plánovaným výzkumem byl proveden pilotní výzkum ke zjištění 

vstupních znalostí ţáků. Ţáci dostali za úkol přetransformovat krátké věty do perfekta 

(viz Zadání 1).  

 

Zadání 1 Převeďte věty z přítomného času do minulého. 

Pro vyjádření užijte perfekta  

Ich reise sehr gern.      ………………………………… 

Er sagt mir alles.     ………………………………… 

Sie passt auf ihn auf.     ………………………………… 

Wir beschweren uns über die lauten Nachbarn.  ………………………………… 

Ihr diskutiert über dieses Problem.   ………………………………… 

 

V rámci této sondy jsem nerozlišovala uvedené studijní skupiny, výsledky byly 

anonymní. Z celkového počtu  23 ţáků studijních skupin 4.B a 4.C se účastnilo 20 osob. 

Uvedené osoby chybovaly často v těchto případech: 

a) uţití pomocného slovesa a jeho časování (tvary „er/sie habt“ nebyly ţádnou 

výjimkou) 

b) tvorba příčestí minulého 

c) slovosled. 

 

Pouze jedna osoba (5 % z celkového počtu) zpracovala celé cvičení bezchybně
12

. 

Dva ţáci (10 %) se dopustili chyb ve dvou větách, jedna osoba (5 %) měla tři věty 

chybně a dva jedinci (10 %) měli čtyři věty chybně. Zbytek, tj. čtrnáct osob (70 %), 

mělo v kaţdé větě alespoň jednu chybu. Ukázka náhodně vybraného cvičení – viz 

Příloha 7.  

Z pilotní sondy vyplývá, ţe minimálně čtrnáct osob, tj. 70 % všech dotázaných, 

má bez předchozího zopakování s uţitím perfekta velké problémy (viz Tabulka 6).  

                                                           
12

 za bezchybné povaţuji, je-li celá věta vytvořena zcela správně 



85 

 

počet chybných vět počet osob procentuální četnost 

0 1 5 % 

1 0 0 % 

2 2 10 % 

3 1 5 % 

4 2 10 % 

5 14 70 % 

celkový počet vět: 5  celkový počet osob: 20 celková četnost: 100 % 

 Tabulka 6 Četnost chybných přetransformovaných vět 

 

6.3   Průběh výzkumného projektu 

 

Cílem obou hodin ve studijních skupinách bylo zopakovat a upevnit v minulém 

ročníku probranou látku: perfektum slabých sloves. Ţáci dostali v předešlé hodině 

v rámci domácí přípravy si samostatně znovu projít gramatická pravidla vztahující se 

k perfektu slabých sloves. Byli odkázáni na lekci 11 a přehled gramatiky (Dusilová a 

kol. 2000, s. 134 a I/7, viz Příloha 8).   

 

6.3.1 Plán a průběh hodin - 4.B 

 

1. hodina – středa (1. vyučovací hodina 8:00-8:45) 

1) úvod do hodiny, zápis do TK, seznámení ţáků s cílem hodiny 5 min 

2) práce s textem, odvozování pravidel a přiřazování sloves ke kategoriím 23 min 

3) aktivita - slovosled 5 min 

4) příběh na základě obrázků – Was haben Lisa und Taheya am Sonntag 

gemacht? – práce ve dvojicích  

10 min 

5) zadání domácího úkolu – kreativní psaní 2 min 
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Jako první aktivitu jsem zvolila text formou dvou dialogů (viz níţe Dialog 1 a 2, 

Dallapiazza 2005b, s. 34, upraveno autorkou, viz Příloha 9) obsahující perfektum 

slabých sloves, na jehoţ základě jsme s ţáky odvozovali pravidla uţití a tvorby tohoto 

gramatického fenoménu a zařazovali jsme je do kategorií. Nejdříve si měli samostatně 

celý text přečíst a podtrhat probíraný gramatický jev. Poté jsme oba dialogy přečetli 

společně. Ve skupinkách měli poté vypsat všechny příklady a přiřadit je dle tvorby 

příčestí do podobných kategorií. Tyto kategorie jsme po skupinkách vypisovali na 

tabuli, provedli společnou kontrolu a látku jsme shrnuli.  

 

Další aktivitou bylo upevnění slovosledu ve větě při uţití perfekta. Jednotliví 

ţáci chodili k tabuli (jedná se o interaktivní tabuli) a za pomoci svých spoluţáků 

doplňovali věty z textu (Dallapizza 2005b, str. 34) do cvičení (viz Zadání 2 a 

Příloha 10).  

 

 

 

Zadání 2  Welche Sätze passen? 

Ergänzen Sie Sätze aus den Dialogen und formulieren Sie die Regel. 

 

Verb 1     Verb 2 (Partizip Perfekt) 

1. ES  HAT  ALLES SUPER  GEKLAPPT 

2.  ……………………………………………………………………………………… 

3.  ……………………………………………………………………………………… 

4. 

5. 

 

Následující aktivita spočívala v aktivní tvorbě vět v perfektu na základě obrázků 

(viz Zadání 3 – Dallapizza 2005b, str. 100, upraveno autorkou). Níţe uvedené vazby 

měli ţáci přiřadit ke konkrétnímu obrázku a uvést ve větě. K jednomu obrázku mohlo 

být přiřazeno i více spojení.  
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Zadání 3 Ordnen Sie die Tätigkeiten den Bildern zu. 

  

einen Ausflug planen 

die Gemäldegalerie suchen 

einen Taxifahrer nach dem Weg 

fragen 

einen Stadtplan kaufen 

 

im Zug miteinander plaudern 

ein Museum besichtigen 

eine Spezialität kosten 

auf dem Bahnhof warten 

sich nach Hause freuen 

 

Za domácí úkol na příští hodinu jsem zadala dokončit následující příběh a napsat 

minimálně 10 vět za pouţití perfekta slabých sloves. (viz Zadání 4) 

 

Zadání 4 Kreativní psaní 

 

Es war 3 Uhr in der Nacht. Jemand hat ans Fenster geklopft…….. 
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2. hodina ( čtvrtek, 4. vyučovací hodina 10:45-11:30) 

1) úvod do hodiny, zápis do TK, seznámení ţáků s cílem hodiny, odevzdání 

domácího úkolu, dobrovolné přečtení dvou příběhů, společná oprava 

8 min 

2) hra „TRIS“ 15 min 

3) „Grammatik-Tennis“ - hra 15 min 

4) kříţovka - osmisměrka 5 min 

5) zadání domácí úkolu a upozornění na menší písemnou práci v příští hodině 

k tématu probrané látky perfekta slabých sloves 

2 min 

 

V rámci úvodu do hodiny jsem si vybrala domácí úkoly a dva příběhy (na 

základě dobrovolného přihlášení ţáků) veřejně přečetli autoři sami.  

Následující aktivitou byla hra „TRIS“ (Rinvolucri 1999, s. 12).  Ţáci byli mnou 

rozděleni náhodně do dvou skupin, na tabuli jsem načrtla tabulku o třech sloupcích a 

třech řádcích obsahující slovesa v infinitivu (viz Tabulka 8a,b). Jeden ţák ze skupinky 

si vybral políčko, kde se skrývalo sloveso, které měl správně pouţít ve větě za pouţití 

perfekta. Pokud zodpověděl správně, políčko získal. Cílem hry je mít 3 získaná políčka 

vedle sebe ve všech moţných směrech.  Měla jsem připravené dvě varianty tabulek, 

které jsme obě také stihli vyuţít. V případě, ţe ţák neznal význam slovesa, mohla mu 

jeho skupinka poradit.  

 

 

 

 

 

 

      Tabulka 8a Tris 1             Tabulka 8b Tris 2 

 

 

 

machen einkaufen öffnen 

aufräumen lernen abholen 

studieren wünschen begrüβen 

sagen ärgern bezahlen 

aufhören reisen fragen 

interessieren gehören zumachen 
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Další aktivitou byla hra, tzv.  „G r a m m a t i k – T e n n i s“ (Dauvillier a kol. 

2004, s. 140). 

Ţáci se rozdělí do dvou skupin, kaţdá skupina si připraví několik otázek (viz 

Zadání 5) dle procvičovaného gramatického jevu. První skupina zadá otázku/úkol 

konkrétnímu ţákovi ze skupiny druhé tak, aby se všichni prostřídali, zároveň zadávající 

skupina zodpovídá za správnost odpovědi skupiny druhé. Pokud ţák zodpoví správně, 

získá bod pro skupinu a je řada na druhé skupině, pokud špatně odpoví, skupina ţádný 

bod nezíská ani neztrácí. Zvítězí ta skupina, která má dříve 10 bodů.  

 

Zadání 5  „Grammatik - Tennis“ 

Wie heiβt das Perfekt von „arbeiten“?  ….. er hat gearbeitet 

 

 

Poslední aktivitou byla vyškrtávací kříţovka - osmisměrka. Ţáci obdrţeli kopie 

(viz Zadání 6) a cílem aktivity bylo najít co nejvíce příčestí minulých (zadání obsahuje 

15 příčestí). Ţák, který jich v časovém limitu 5 minut našel nejvíc, vyhrál. Za domácí 

úkol pak měli ţáci vytvořit věty za pouţití těchto sloves.  
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Zadání 6 Osmisměrka  

 

 

E G E S A G T O C P S L K F 

F G E D A N K T D M G Z O H 

Q W E T R B A L F R D S N X 

E Y I E G E B A D E T V T C 

Q M L E J S M B U P N Z R G 

D E Z J R U S L T A U V O E 

G O N S K C A M E R H O L T 

G E M A C H T P R I S D L A 

W T K E E T D Y T E W R I N 

X H N A M J K Z V R C O E Z 

T B E W U N D E R T W U R T 

D X T V Z F G E F R A G T Y 

G E H O E R T E T S O K E G 
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6.3.2 Plán a průběh hodin – 4.C  

 

1. hodina – úterý (0. vyučovací hodina, 7:10-7:55) 

1) úvod do hodiny, zápis do TK, seznámení ţáků s cílem hodiny 5 min 

2) Shrnutí a výklad pravidel, zápis na tabuli 24 min 

3) Časování sloves na základě příkladů uvedených na tabuli 10 min 

4) Cvičení (Dusilová 2000, s. 134) 5 min 

5) zadání domácího úkolu 1 min 

 

Na začátku 1. hodiny jsem s pomocí knihy a tabule shrnula základní pravidla 

tvorby a uţití perfekta slabých sloves. Ţáci na základě domácí přípravy odpovídali na 

mnou kladené otázky, které se týkaly časování a uţití pomocných sloves sein a haben, 

tvorby a pouţití příčestí minulého sloves slabých, slabých s odlučitelnou a 

neodlučitelnou předponou, sloves s příponou –ieren. Aby si ţáci uvědomili odlišnosti 

mezi jednotlivými skupinami sloves a jejich pravidly pro tvorbu příčestí minulého, 

vybrala jsem pro jednotlivé kategorie vzorová slovesa uvedená v učebnici. V rámci 

zjednodušení a systematizace jsem zvolila pro kaţdou kategorii jedno vybrané sloveso, 

jeţ je totoţné se slovesy autorek učebnice (Dusilová 2000, s. 134), tj. slovesa: sagen, 

reisen, aufpassen, sich beschweren a diskutieren.  

Na tabuli jsem vyčasovala výše uvedená slovesa ve všech osobách singuláru i 

plurálu (viz níţe uvedený Zápis) a vysvětlila jsem pravidla, která se vztahují k tvorbě 

příčestí v jednotlivých kategoriích. Uvedený zápis na tabuli slouţil ţákům jako 

pomůcka a vzor k další aktivitě.  
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Zápis na tabuli 

   HABEN/SEIN + PŘÍČESTÍ MINULÉ 

příčestí minulé:  (předpona) + (GE) + kmen slovesa + (e)t 

ich habe gesagt    wir haben gesagt 

du  hast gesagt    ihr habt gesagt 

er 

sie hat gesagt    sie haben gesagt 

es      Sie 

 

ich bin gereist    wir sind gereist 

du bist gereist    ihr seid gereist 

er 

sie ist gereist    sie sind gereist 

es      Sie 

 

ich habe aufgepasst   wir haben aufgepasst 

du hast aufgepasst   ihr habt aufgepasst 

er 

sie hat aufgepasst   sie haben aufgepasst 

es      Sie 

 

ich habe mich beschwert  wir haben uns beschwert 

du hast dich beschwert  ihr habt euch beschwert 

er 

sie  hat sich beschwert  sie haben sich beschwert 

es      Sie 

 

ich habe diskutiert   wir haben diskutiert 

du hast diskutiert   ihr habt diskutiert 

er 

sie hat diskutiert   sie haben diskutiert 

es      Sie 
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Následující cvičení probíhalo frontálně. Ţáky jsem postupně vyvolávala a 

zadávala jim následující slovesa: aufmachen, besuchen, studieren, abreisen, antworten, 

kochen, erwarten, kopieren, abholen. Tato slovesa měli přiřadit k jednotlivým 

kategoriím a následně vyčasovat. V případě pochybení jsem ţáka opravila.  

Jako poslední aktivitu jsem zvolila cvičení uvedené pod výkladem gramatiky 

(viz Zadání 7, Dusilová a kol. 2000, s. 134), které jsem ţákům okopírovala, protoţe toto 

cvičení jiţ ţáci v minulosti dělali. Doma si mohli zkontrolovat, zda oproti předchozímu 

ročníku došlo opravdu k posunu v upevnění učiva.  

 

Zadání 7 Tvořte perfektum uvedených sloves. 

 

I. 

a) ich-angeln  b) du-antworten c) er-lächeln  d) sie-bügeln 

e) wir-malen  f) ihr-machen  g) sie-arbeiten  h) Sie-sich 

kümmern 

 

II. 

a) abonnieren (ich) b) aufpassen (du) c) lächeln (er)     d) sich 

interessieren (sie) 

e) einkaufen (wir) f) erwarten (ihr) g) gehören (sie)   h) sich vorbereiten 

(Sie) 

 

 

Na konci hodiny jsem zadala domácí úkol na příští hodinu, který jsem vyjmula 

z testové úlohy v učitelské příručce (Dusilová a kol. 2000, Test č. 11, s. 2 – viz 

Zadání 8).  
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Zadání 8 

 

 

2. hodina – středa (3. vyučovací hodina 9:55-10:40) 

1) úvod do hodiny, zápis do TK, seznámení ţáků s cílem hodiny 5 min 

2) kontrola domácího úkolu 5 min 

3) práce s textem 15 min 

4) cvičebnice – cvičení č. 56, 57, 58 15 min 

5) zadání domácí úkolu a upozornění na menší písemnou práci v příští 

hodině k tématu probrané látky perfekta slabých sloves 

5 min 

 

 

Druhá hodina probíhala následujícím způsobem. Na úvod hodiny jsme společně 

se ţáky zkontrolovali domácí cvičení z minulé hodiny (viz Zadání 8).  

Druhá aktivita byla práce s textem (Höppnerová a kol. 1999, s. 134 – viz 

Zadání 9) a doplňování vhodných sloves do mezer. Ţáci pracovali samostatně, 

následovala společná kontrola.  
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Zadání 9 Lehmanns fahren ins Ausland. 

 

haben – bestellen – umtauschen – warten – abholen – legen – schicken – 

einkaufen - reparieren 

 

Frau Lehmann: Na endlich, warum kommst du denn so spät?  

Herr Lehmann: Ich habe heute viel zu tun ………………… : Zuerst bin ich auf 

dem  

Bahnhof gewesen, habe dort Platzkarten …………………….., 

dann Geld ……………………….., überall habe ich lange 

…………………….  

 Frau Lehmann: Hast du auch die Reisepässe …………………………?  

 Herr Lehmann: Ja, gestern schon. Ich habe sie in den Schreibtisch 

…………………… 

    Und du, warst du auf der Post?  

 Frau Lehmann: Ja, ich habe ein Telegramm ………………….., dass wir am 

Sonntag  

um sieben Uhr kommen. Und dann habe ich noch das Essen für 

die Reise ……………………….. . Aber vergiss nicht, dieser Koffer 

ist noch      kaputt.  

 Herr Lehmann: Welcher? Ach der, den habe ich schon  ………………………. .  

 

 

Poslední aktivitou byla cvičení č. 56, 57, 58 z knihy Wir üben deutsche 

Grammatik (Justová 1992, s. 37, 38), které ţáci dostali okopírované (viz Zadání 10). 

Vyvolávala jsem jednotlivé ţáky a ti vytvářeli příčestí minulé. V případě nejasností 

jsem ho napsala na tabuli.  
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Zadání 10 

 

  

 

Na konci hodiny byla uloţena jako domácí úkol cvičení 59 a 60 (viz Zadání 11, 

Justová 1992, s. 38).  

 

 

Zadání 11 
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6.4 Ověření získaných znalostí ţáků  

 

Pro ověření nabytých znalostí jsem zvolila metodu kratší opakovací písemné 

práce (Raděvová 2003, s. 60; Dusilová a kol. 1994, s. 220, upraveno autorkou, viz 

Zadání 12). V obou studijních skupinách byla předem ohlášená, obě skupiny měly 

stejnou verzi. Práce následovala ihned v týdnu po výzkumu.  

Písemná práce byla zařazena na začátek hodiny, obsahovala dvě cvičení a 

časový limit pro její vypracování byl cca 15 minut. V prvním cvičení mohli ţáci získat 

maximálně 15 bodů, za správnou větu byla povaţována pouze ta, pokud bylo správně 

jak pomocné sloveso a jeho tvar, tak příčestí minulé. V případě, ţe ţákovi chybělo např. 

jedno písmenko či se jednalo o podobnou menší chybu, přiznávala jsem 0,5 bodu.  

 

Ţáci mohli získat maximálně 20 bodů. Byla předem stanovena následující 

bodová škála (viz Tabulka 9). 

 

 

počet bodů  výsledná známka 

20-19 1 

18-16 2 

15-13 3 

12-10 4 

9-0 5 

          Tabulka 9 Známkovací škála k Zadání 12 
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Zadání 12 Písemná práce – Perfektum slabých sloves   

jméno:                                                                              výsledná známka:  

třída:                                                                                 počet bodů:  

datum:  

1) Ergänzen Sie die Verben im Perfekt. Doplňte slovesa v perfektu.                 15 

Punkte 

1. Du …………ziemlich viel Fehler …………………………      (machen) 

2. Wer ………….dich gestern so schnell ………………………….? (abholen) 

3. Mein Bruder ……………euch herzlich………………………….  (begrüβen) 

4. …………… sie es dir noch einmal …………………………….?  (erklären) 

5. Warum …………… ihr das Fenster …………………………...?   (zumachen) 

6. Die Zuschauer ………….. der Sängerin lange …………………    (applaudieren) 

7. ………… du dem Chef schon ………………………………….?   (gratulieren) 

8. Wie lange ………. ihr für die Prüfung …………………………?   (lernen) 

9. Im Sommer …………die Kinder im Fluss ………………………   (baden) 

10. Er ……. mir dazu nichts …………………………………………   (sagen) 

11. Wo ………vorher ……………………………………………….    (wohnen) 

12. Sie ……………..so viel Kleidung ………………………………   (einkaufen) 

13. Die Oma …………… zum Glück nichts ………………………..   (hören) 

14. Er ………….. lange Zeit in Südamerika ……………………….    (leben) 

15. Was ……….sie eigentlich ……………………………………..?   (verkaufen) 

 

2) Formen Sie die Sätze ins Perfekt um.   Přeformulujte věty do perfekta         5 

Punkte 

1. Wie viel Geld hast du?  ………………………………………………………….. 

2. Du machst viele Fehler. …………………………………………………………. 

3. Die Kinder räumen ihr Zimmer auf. ……………………………………………. 

4. Bärbel wartet eine halbe Stunde auf den Bus. …………………………………. 

5. Ich suche dich. ………………………………………………………………….. 
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Písemnou práci psalo celkem 20 ţáků, z toho 10 osob ze 4.B a 10 osob ze 4.C. 

Ve skupině 4.B byl omluven 1 ţák z důvodu nemoci v minulé hodině (proto nebyla jeho 

práce hodnocena), hodnocených ţáků bylo tedy 9. Ve  skupině 4.C nebyl nikdo 

omluven, hodnocených bylo tedy 10 osob.  

 

Vyhodnocení písemné práce ţáků 4.B  

Z celkového počtu hodnocených prací, tj. 9, získali dva ţáci známku 1 (22,2 % 

z celkového počtu hodnocených), jeden ţák 2 (11,1 %), tři ţáci známku 3 (33,3 %), dva 

ţáci byli ohodnoceni dostatečně (22,2 %) a jeden ţák 5 (11,1 %). Viz Tabulka 10. 

 

4.B (9 osob) výsledná známka úspěšnost v % 

2 1 22,2 % 

1 2 11,1 % 

3 3 33,4 % 

2 4 22,2 % 

1 5 11,1 % 

        Tabulka 10 Úspěšnost 4.B v Zadání 12 

 

Vyhodnocení písemné práce: 4.C 

Z celkového počtu hodnocených prací, tj. 10, získal jeden ţák známku výbornou (10 % 

z celkového počtu), jeden ţák známku 2 (10 %), dva ţáci dobře (20 %), čtyři ţáci byli 

ohodnoceni klasifikačním stupněm 4 (40 %) a dva ţáci nedostatečně (20 %). Viz 

Tabulka 11.  

4.C (10 osob) výsledná známka úspěšnost v % 

1 1 10 % 

1 2 10 % 

2 3 20 % 

4 4 40 % 

2 5 20 % 

        Tabulka 11 Úspěšnost 4.C v Zadání 12 
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Komparace výsledků studijních skupin 4.B a 4.C 

Ke zjištění výsledného efektu pouţitých přístupů jsem následně provedla 

srovnání zjištěných klasifikačních výsledků v obou studijních skupinách. Cílem však 

není jen pouhé srovnání procentuální úspěšnosti jednotlivých skupin (ţáků), ale i 

komparace dalších faktorů, které charakterizují jednotlivé přístupy. Těmi se zabývám 

v samostatné Kapitole 5.5.  

Ve studijní skupině 4.B a 4.C bylo hodnoceno 9 a 10 ţáků, rozloţení 

jednotlivých osob z hlediska známek je uvedeno v komparační tabulce (viz Tabulka 12).  

 

 VÝUKA S PRVKY 

SPÍŠE INOVATIVNÍMI 

VÝUKA S PRVKY 

SPÍŠE TRANSMISIVNÍMI 

výsledná 

známka 

úspěšnost ţáků 4.B úspěšnost ţáků 4.C 

1 2 ţáci (22,2 %) 1 ţák (10 %) 

2 1 ţák (11,1 %) 1 ţák (10 %) 

3 3 ţáci (33,4 %) 2 ţáci (20 %)  

4 2 ţáci (22,2 %) 4 ţáci (40 %) 

5 1 ţák (11,1 %) 2 ţáci (20 %) 

         Tabulka 12 Komparační tabulka úspěšnosti 4.B a 4.C v Zadání 12 

 

Pro komparaci obou zvolených přístupů jsem si vytvořila následující kritéria: 

v první skupině budou zařazeni úspěšnější ţáci (výsledná známka 1 a 2), ve druhé 

skupině ţáci nacházející se uprostřed klasifikačního pole (výsledná známka 3), do třetí 

skupiny patří ţáci s výslednou známkou 4 a 5, kteří si zjevně dostatečné neosvojili tento 

gramatický jev. Do první skupiny patři tři ţáci ze 4.B a dva ze 4.C, do druhé skupiny 

ţáci tři a dva, v poslední skupině, tj. tři ţáci ze studijní skupiny 4.B a šest ţáků ze 
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studijní skupiny 4.C. Jako extrémní jsem si stanovila rozdíl 20 %, coţ jsou více neţ dva 

ţáci.  

Z tabulky je tedy patrné, ţe v první skupině je situace spíše vyrovnaná (cca 33 % 

a 20 % ţáků). Druhá skupina vykazuje obdobné charakteristiky (cca 33 % a 20 % ţáků). 

Patrný rozdíl dle výše uvedených kritérií vykazuje třetí skupina, kde je rozdíl ve 

výsledcích mezi studijní skupinou 4.B a 4.C cca 27 % ve prospěch studijní skupiny 4.B.  

Ve studijní skupině 4.B je celkový průměr známek 2,8 a ve skupině 4.C je to 

3,5. Průměrná známka v těchto skupinách je 3,55 ve studijní skupině 4.C a 3,59 ve 

studijní skupině 4.B 

Z hlediska výše uvedené analýzy vyplynulo, ţe je při výuce gramatických jevů 

účinnější přístup vyuţívající spíše inovativních prvků. Dalším faktorům, které 

determinují účinnost jednotlivých přístupů, se věnuji v následující kapitole.  

 

6.5   Komparace a zhodnocení průběhu hodin 

 

Cílem projektu bylo zjistit, zda je při výuce gramatiky německého jazyka 

účinnější přístup spíše s inovativními prvky či spíše s prvky tradiční výuky. Jelikoţ si 

jako pedagog uvědomuji, ţe účinnost obou přístupů nelze hodnotit pouze na základě 

výsledků písemných prací, bylo třeba zohlednit další kritéria mající na osvojení vliv. 

Stanovila jsem si předem kritéria, která jsem v průběhu jednotlivých hodin sledovala a 

ihned po hodině zaznamenávala (viz Záznamový arch). 

 

Pro hodnocení jednotlivých kritérií jsem si stanovila škálu 1-2-3-4-5:  

1 – uplatňuje se často 

2 – uplatňuje se spíše často 

3 – uplatňuje se 

4 – spíše se neuplatňuje 

5 – neuplatňuje se (téměř).  
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Sledovala jsem tato kritéria:  

 interakce učitel-ţák  

 interakce ţák-ţák 

 vnější motivace ţáků 

 pozitivní atmosféra  

 nároky na materiální podmínky  

 nenáročnost přípravy pro pedagoga 

 střídání činností a jejich spád 

 aktivní podíl ţáka na výuce 

 kázeň 

 sebehodnocení ţáků 

 zjištění individuálních chyb ţáků 

 kreativita ţáků.  

 

6.5.1 Zhodnocení výuky ve studijní skupině 4.B 

 

Výuka ve studijní skupině 4.B probíhala ve sledovaném období velmi dobře a 

nenásilně. Ţáci komunikovali především sami mezi sebou. Byli velmi aktivní, 

jednotlivé činnosti byly zvoleny tak, ţe ţáci prakticky neměli jinou moţnost, neţ se 

plně na aktivitách podílet, aniţ bych je k tomu přímo vybízela. Projevovali zájem, 

zajímali se o probíranou látku a měli k ní dotazy. Zadané aktivity, jeţ je motivovaly 

k učení, plnili s chutí a velkým elánem, často se u nich v průběhu vybraných aktivit 

projevilo kreativní myšlení a řešení problémových situací. I slabší ţáci se mohli prosadit 

v kolektivu. Jako velké pozitivum spatřuji aktivní podíl ţáků na „odhalování“ pravidel a 

tvorby tvarů a jejich systematizace. 

Role pedagoga byla spíše koordinující, pouze částečně jsem se podílela na 

hodnocení ţáků. Velkou péči jsem musela věnovat přípravě jednotlivých hodin, 

promyšlení a vyhledání vhodných aktivit a jejich úpravě. Také nároky na materiální 

podmínky byly větší, bylo třeba více materiálů kopírovat, při výuce jsem vyuţila i 

v učebně přítomnou interaktivní tabuli, která není k jednotlivým aktivitám zcela nutná, 

nicméně výuku příjemně ozvláštnila.  
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Kontrola a analýza individuálních chyb byla prováděna nejen mnou, ale při 

různých aktivitách ţáky samotnými, jednalo se však spíše o hodnocení skupinové. Např. 

při hře „Grammatik-Tennis“ se ţáci sami aktivně podíleli na zadání, ale i na hodnocení, 

jelikoţ bylo třeba předem znát správnou odpověď.  

V důsledku častých střídání činností měly hodiny spád, výuka byla sviţnější a 

jednotlivé aktivity byly spíše vyváţené. V jedné hodině dokonce zvonění ţáky natolik 

zaskočilo, ţe byli překvapeni koncem hodiny, i mně samotné hodina uběhla velmi 

rychle.  

V hodinách bylo třeba často pracovat ve skupinách, tím se narušoval obvyklý 

stereotyp uspořádání třídy, coţ příleţitostně vyvolalo menší nekázeň ţáků. Hodiny byly 

mírně hlučnější, coţ způsobovala skutečnost, ţe ţáci neměli své pevně stanovené místo, 

a jelikoţ bylo nutné se domluvit mezi sebou na řešení úkolu ve skupině, docházelo 

během aktivit k přesunům jednotlivých ţáků.  

Za nevýhodu lze povaţovat, ţe např. v případě nemoci ţáka je pro něj velmi 

náročné si látku doplnit, jelikoţ při hrách a podobných aktivitách si ţáci většinou 

nezapisují do sešitu (oproti práci se cvičeními při výuce spíše v tradičním duchu).  

Celkově mohu hodnotit výuku ve studijní skupině 4.B ve sledovaném týdnu 

velmi kladně, k tomu dle mého názoru přispěla především velmi přátelská atmosféra ve 

skupině a zaujetí ţáků pro jednotlivé aktivity.  

 

6.5.2 Zhodnocení výuky ve studijní skupině 4.C 

 

Výuka ve studijní skupině 4.C probíhala bez větších problémů. V rámci 

prezentace gramatického jevu spočívala velká část aktivity, i přes snahu zapojit ţáky do 

procesu pomocí otázek k probírané látce, na pedagogovi, průběh hodin byl koncipován 

systematizace-cvičení bez zjevného střídání dalších aktivit, v důsledku čehoţ hodiny 

ztratily spád.  

Největší interakce probíhala ve vztahu učitel-ţák. Ţáci byli mnou vyvoláváni a 

jednotlivá zadání a cvičení řádně plnili. Slabší ţáci se do výuky příliš nezapojovali, ani 

ostatní se nehlásili dobrovolně, ale čekali na vyvolání.  
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Role pedagoga byla ve výuce stěţejní, coţ se projevilo i v absenci 

sebehodnocení ţáků. Hodnocení jsem prováděla výhradně já bezprostředně vţdy po 

výkonu ţáka, čímţ jsem mohla snadno odhalit chyby a nedostatky u jednotlivých ţáků. 

V porovnání s přípravou ve studijní skupině 4.B  nebyla příprava hodin tolik časově 

náročná, řadu textů a cvičení jsem převzala ze studijních materiálů, které mají ţáci 

uvedeny jako povinné.   

Ţáci se na přípravě výuky příliš nepodíleli, byli spíše pasivními příjemci. Pečlivě 

si zapisovali uvedený zápis a příklady na tabuli do sešitu. Získali ucelený přehled o 

tvorbě perfekta u slabých sloves a po úvodním cvičení dokázali bravurně vyčasovat 

všechna slovesa. Při aplikaci perfekta v konkrétním cvičení se dopouštěli drobných 

chyb, proto se vraceli k zápisům v sešitě.  

Nekázeň se v hodinách neprojevila, ţáci seděli na svých stálých místech.  

V případě nepřítomnosti ţáka, nebyl problém si látku doplnit a rychle se dostat 

do tempa průběhu jednotlivých hodin.  

Všichni ţáci pracovali dle mých pokynů, ale bylo znát, ţe nejsou příliš 

motivováni k výkonu, jelikoţ často čekali na pokyn vyučující a  vlastní aktivita a 

kreativita byla spíše výjimkou.  

V rámci této studijní skupiny je třeba zmínit jednu podstatnou skutečnost. Obě 

tyto studijní skupiny vyučuji teprve od září 2009. Z důvodu obecně nízké motivace ţáků 

k jakékoli činnosti, tedy i k výuce německého jazyka, se snaţím v obou skupinách 

zařazovat podobné aktivity jako ve studijní skupině 4.B v rámci svého výzkumného 

projektu. V obou studijních skupinách si na ně jiţ ţáci od září zvykli, proto dle mého 

názoru byla situace náročnější ve studijní skupině 4.C, jelikoţ ve sledovaném týdnu 

nebyla zařazena ve výuce ani jedna výše zmiňovaná inovativní aktivita, čehoţ si ţáci 

všimli a patřičně to okomentovali.  

Celkově jsem z výuky ve sledovaném týdnu měla smíšené pocity, vyzdvihla 

bych především ucelenost a systematizaci pravidel při tvorbě perfekta, na druhou stranu 

je třeba zmínit menší angaţovanost ţáků při výuce a nedostatečnou aplikaci poznatků.  
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6.5.3 Komparace výuky v obou studijních skupinách 

 

Podmínkou pro hodnocení jednotlivých kritérií v obou studijních skupinách byla 

skutečnost, ţe všechna kritéria musela být stanovena ve stejné rovině. Tím bylo 

umoţněno srovnání všech předem stanovených kritérií v rámci hodnotící škály. 

Hodnoty kritérií byly následně sečteny a celkové skóre vyjadřuje průměrnou hodnotu 

pro jednotlivé přístupy.  

Účinnost jednotlivých přístupů tedy vyjadřuje celkové skóre, jehoţ maximální 

záporná hodnota je 60 bodů a maximální kladná hodnota je 12 bodů. Přístup s prvky 

spíše inovativními má celkové skóre 27 bodů, přístup s prvky spíše tradičními pak 

34 bodů. Je tedy patrné, ţe oba přístupy vykazují hodnoty spíše průměrné (viz 

Záznamový arch).  

 

KRITÉRIUM 

4.B 

výuka s prvky  

spíše inovativními 

4.C 

výuka s prvky  

spíše tradičními 

interakce U-Ţ
13

 3 1 

interakce Ţ-Ţ
13

 1 4 

vnější motivace ţáků 2 4 

pozitivní atmosféra 1 3 

nízké nároky na materiální podmínky 4 1 

nenáročnost přípravy pro pedagoga 5 2 

střídání činností a jejich spád 1 4 

aktivní podíl ţáka na výuce 1 4 

kázeň 3 1 

sebehodnocení ţáků 1 5 

zjištění individuálních chyb ţáků 4 1 

kreativita ţáků 1 4 

CELKOVÉ SKÓRE 27 34 

CELKOVÉ HODNOCENÍ 2,25 2,83 

   Záznamový arch 

                                                           
13

 U = učitel, Ţ = ţák 
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V závěru je třeba zmínit faktory, které mohly ovlivnit výuku v obou skupinách a 

které nejsou v rámci výzkumného projektu zohledněny. Jedná se o faktory, které jsem 

sama klasifikovala do dvou rovin: rovinu psychologickou a sociální. 

Mezi faktory sociální patří dle mého názoru např. vybavení třídy; umístění třídy; 

rušivé momenty ve výuce - tj. odnos třídní knihy druhé skupině, zazvonění mobilního 

telefonu v hodině, chování problémových ţáků; soudrţnost skupiny a vztahy mezi 

jednotlivými ţáky; vztah pedagoga k ţákům a ţáků k pedagogovi; vztah ţáků 

k předmětu aj. 

Jako faktory psychologické pak spatřuji aktuální stav ţáků – např. jejich 

zdravotní stav, nálada; ale i osobnostní charakteristiky; osobní handicapy; úroveň 

poznávacích procesů; dosavadní znalosti; předchozí zkušenosti ţáků s výukou cizích 

jazyků; a další. 
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7 Závěr 

 

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila Inovativní přístupy k výuce 

gramatiky německého jazyka. Mým cílem bylo nejen představit základní rozdíly 

transmisivního a konstruktivistického modelu při vyučování německého jazyka (se 

zaměřením na gramatiku), ale dále pak analyzovat specifika jednotlivých alternativních 

a inovativních přístupů uplatňujících se při výuce gramatických jevů, poukázat na jejich 

pozitiva a negativa a seznámit čtenáře s konkrétními aktivitami, které při své 

pedagogické praxi mohou v rámci výuky německého jazyka se zaměřením na výuku 

gramatiky uplatnit v konkrétní třídě a vyučovací hodině, popř. je modifikovat dle 

vlastních potřeb a situačního kontextu. 

Jelikoţ mou hypotézou bylo, ţe při výuce gramatiky německého jazyka se musí 

uplatňovat a vzájemně kombinovat jak prvky přístupu transmisívního, tak i prvky 

přístupů inovativních, provedla jsem výzkumný projekt, který byl zaměřen na 

komparaci a analýzu obou modelů a na následném vyuţití jejich pozitiv při výuce 

gramatiky. Jako gramatický jev jsem zvolila perfektum slabých sloves a záměrně jsem 

vybrala dvě různé třídy, přičemţ v první jsem vyučovala gramatiku za pomoci 

inovativních aktivit, při kterých hlavní těţiště jednotlivých činností leţí na ţácích, ve 

druhé jsem zvolila výukový model s prvky transmisivními, který spočívá v autoritativní 

roli učitele jako hlavního zprostředkovatele obsahu vzdělávání. Po dvou odučených 

hodinách v kaţdé třídě jsem provedla závěrečné vyhodnocení účinnosti obou modelů, 

které spočívalo v písemné práci, kterou měli ţáci vypracovat. Výsledky této práce jsem 

klasifikovala známkami, vypočítala úspěšnost jednotlivých tříd a výsledky jsem pak 

vzájemně porovnala (včetně srovnání s výsledky čtvrtletními). Zároveň jsem výuku v 

obou třídách porovnala dle předem vytyčených kritérií (jednotlivá kritéria jsem 

hodnotila na škále 1-5) a vypočítala celkové bodové ohodnocení. jednotlivých přístupů. 

Závěrem mohu konstatovat, ţe oba uvedené přístupy (transmisivní a inovativní) 

se vzájemně sice v určitých kritériích odlišují (např. aktivní zapojení ţáků, náročnost na 

přípravu učitele, kreativita ţáků apod.), avšak v celkovém součtu bodů rozdíl nebyl 

nikterak výrazně odlišný (inovativní přístup 27 bodů a transmisivní 34). 
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Na základě uvedených skutečností jsem dospěla k závěru, ţe oba přístupy plní 

při výuce gramatiky svoji nezastupitelnou roli a je proto vhodné je vzájemně propojovat 

a kombinovat. 
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8 RESÜMEE 

 

Meine Diplomarbeit befasst sich  mit dem Thema „Die Innovativen Methoden  

im Grammatikunterricht“ und besteht aus dem theoretischen und praktischen Teil.  

Im theoretischen Teil widme ich mich dem transmissiven und konstruktiven 

Unterrichtsmodell, weiter den alternativen Schultypen und Methoden im 

Fremdsprachenunterricht, zuletzt den neuen pädagogischen und didaktischen 

Innovationen.  

Im vierten Kapitel konzentriere ich mich auf die Grammatik, ihre Ziele, 

Progression, Methoden und ihre historische Entwicklung usw. Eine groβe Rolle spielen 

im Unterricht auch die Lernmaterialien, deswegen  habe ich zwei verschiedene 

Lehrbücher aus der Sicht der Grammatikvermittlung analysiert und ihre Vorteile und 

Nachteile eingeführt.  

Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit den innovativen Konzepten im 

Grammatikunterricht, die man meiner Meinung nach verwenden könnte. Es geht vor 

allem um die Grammatikspiele, Dramapädagogischer Unterricht, Konzept „Grammatik 

im Gespräch“, Kreatives Schreiben, Grammatik in Liedern und Grammatik mit Bildern 

und andere.  

Als ein Bestandteil dieser vorgelegten Arbeit ist die Forschung, die das Thema 

Grammatik und ihre Unterrichtsmodelle betrifft. Ich habe zwei Unterrichtsmodelle 

ausgewählt (das transmissive und innovative Modell) und diese im Unterricht an einer 

Fachmittelschule verglichen. Aus der Auswertung geht hervor, dass es Unterschiede in 

den Ergebnissen gibt, die aber nicht so auffallend sind, wie ich erwartet hatte. Das zeigt, 

wie es sehr wichtig ist, unterschiedliche Aktivitäten im Grammatikunterricht zu 

verwenden, die  aber immer gezielt, motivierend und praxisorientiert sind.  

Jeder Lehrer weiβ, dass der Grammatikunterricht nichts Leichtes ist, weil die 

Grammatik bei den Schülern meistens nicht beliebt ist. In meiner Praxis bemühe ich 

mich den Unterricht interessant zu machen und den Schülern etwas beibringen. Im 

Unterricht sollten aber immer verschiedene Aktivitäten vertreten werden, die sich 

abwechseln und der (Grammatik) Unterricht ist damit ausgeglichen. 

 



110 

 

9 Seznam pouţitých informačních zdrojů 

 

BAUR, R. S. Superlearning und Suggestopädie. Grundlagen-Anwendung-Kritik-

Perspektiven. Berlin: Langenscheidt, 1990. ISBN 3-468-49449-1. 

BAUSCH, K-R., CHRIST, H., HÜLLEN, a kol. Handbuch Fremdsprachenunterricht. 

2., unveränd. Aufl. Tübingen: Francke Verlag, 1991. ISBN 3-7720-1788-6. 

BEJLKOVÁ, H. a kol. Feel Špáβ! Česko-německá jazyková animace. 

Plzeň: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeţe 

Tandem; Regensburg: Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch 

Tandem, 2008. ISBN 978-80-254-3212-9.  

BENEŠ, Ed. a kol. Metodika cizích jazyků. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 

1971.  

BREDEL, U. Sprachbetrachtung und Grammatikunterricht. Paderborn ; München ; 

Wien ; Zürich: Verlag Ferdinand Schöningh, 2007. ISBN 978-3-8252-2890-3. 

BRAND, L.M., KRESIN-MURAKAMI, J., PECHATSCHECK, K. Die Schöne ist 

angekommen. Ein Grammatikkrimi. Stuttgart: Ernst Klett International, 1995. ISBN 3-

12-675318-3. 

ČINČERA, J. Práce s hrou. Pro profesionály. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-

1974-0. 

DALLAPIAZZA, R.-M. a kol. 2005a Tangram aktuell 1, Lektion 1-4. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. Ismaning: Hueber Verlag, 2005. ISBN: 978-3-19-001801-4. 

DALLAPIAZZA, R.-M. a kol. 2005b. Tangram aktuell 1, Lektion 5-8. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. Ismaning: Hueber Verlag, 2005. ISBN 978-3-19-001802-4.  

DALLAPIAZZA, R.-M. a kol. 2005c. Tangram aktuell 2, Lektion 1-4. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. Ismaning: Hueber Verlag, 2005. ISBN: 3-19-001816-2. 

http://webopac.slub-dresden.de/libero/WebOpac.cls?TERM=%27BAUR*RUPPRECHT*S%27&KEY=ku&TYPE=A&ACTION=RELATE&VERSION=2&TOKEN=KvHlR0BeEm2564&DATA=SLU
http://webopac.slub-dresden.de/libero/WebOpac.cls?TERM=%27LANGENSCHEIDT%27&KEY=ku&TYPE=C&ACTION=RELATE&VERSION=2&TOKEN=KvHlR0BeEm2564&DATA=SLU


111 

 

DALLAPIAZZA, R.-M. a kol. 2005d. Tangram aktuell 2, Lektion 5-8. Kursbuch und 

Arbeitsbuch. Ismaning: Hueber Verlag, 2005. ISBN 3-19-001817-0.  

DAUVILLIER, C., LÉVY-HILLERICH, D. Spiele im Deutschunterricht. München: 

Lengenscheidt, Goethe Institut, 2004. ISBN 978-3-468-49646-2.  

DREKE, M., SALGUEIRO, S.P. Wortschatz und Grammatik. Üben mit Bildern. Berlin 

und München: Langescheidt, 2004. ISBN 3-468-49974-4.  

DREKE, M., LIND, W. Wechselspiel. Sprachanlässe für die Partnerarbeit im 

kommunikativen Deutschunterricht. Arbeitsblätter für Anfänger und Fortgeschrittene. 

11. Aufl. Berlin und München: Langenscheidt, 1998. ISBN 3-468-49994-9.   

DUSILOVÁ, D. a kol. Cvičebnice německé gramatiky. Příklady k základním 

gramatickým jevům s řešením.  Praha: Polyglot, 1994. ISBN 80-901720-1-6. 

DUSILOVÁ, D. a kol. Sprechen Sie Deutsch? 1. Učebnice němčiny pro střední a 

jazykové školy. 2. přepracované vydání. Praha: Polyglot, 2000. ISBN 80-86195-08-2.  

EISELTOVÁ, L. Hry a aktivity pro zpestření výuky cizích jazyků. Praha: Lingua Ludus, 

2007. ISBN 978-80-903894-1-0.  

EVEN, S. Drama Grammatik. Dramapädagogische Ansätze für den 

Grammatikunterricht Deutsch als Fremdsprache. München/Bamberg: IUDICIUM 

Verlag, 2003. ISBN 3-89129-778-5. 

FUNK, H., KOENIG, M. Grammatik lehren und lernen. Fernstudieneinheit 1. 

Teilbereich Deutsch als Fremdsprache. München/Bamberg: Langenscheidt, Goethe-

Institut München, 1991. ISBN 13: 978-3-468-49679-0. 

GERNGROβ, G., KRENN, W., PUCHTA, H. Grammatik kreativ. Materialien für einen 

lernerzentrierten Grammatikunterricht. Berlin und München: Langenscheidt, 1999. 

ISBN 3-468-49479-3. 

GNUTZMANN, C., KÖNIGS, F.G. Perspektiven des Grammatikunterrichts. Tübingen: 

Gunter Narr Verlag, 1995. ISBN 3-8233-5069-2.  



112 

 

HANŠPACHOVÁ, J., ŘANDOVÁ, Z. Němčina plná her. Pro děti předškolního a 

mladšího školního věku. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-109-3.  

HELBIG, G., BUSCHA, J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den 

Ausländerunterricht. 18. Aufl. Leipzig; Berlin; München; Wien: Langenscheidt, Verl. 

Enzyklopädie, 1998. ISBN 3-324-00118-8.  

HELBIG, G. Grammatik und kommunikativer Fremdsprachenunterricht. In: 

Fremdsprachen lehren und lernen-Grammatik und Grammatiklernen. Band 20, 1991.  

HELMERS, H. Didaktik der deutschen Sprache: Einführung in die muttersprachliche 

und literarische Bildung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1997. ISBN 

3-534-13320-X. 

HENDRICH, J. a kol. Didaktika cizích jazyků. Praha: SPN, 1988.  

HÖPPNEROVÁ, V. a kol. Němčina pro jazykové školy 1. Praha: Scientia, 1999. v nakl. 

Scientia 2. přepracované vydání. ISBN 80-7183-163-8.  

CHODĚRA, R. Didaktika cizích jazyků. Úvod do vědního oboru. Praha: Academia, 

2006. ISBN 80-200-1213-3.  

CHODĚRA, R. Moderní výuka jazyků: (didaktika cizích jazyků jako vědní obor). Praha: 

APRA, 1993.  

CHODĚRA, R a kol. Výuka cizích jazyků na prahu nového století I. .Rudná u Prahy: 

Ostravská univerzita Ostrava – Pedagogická fakulta, Editpress s.r.o., 1999. ISBN 80-

7042-157-6.  

CHODĚRA, R a kol. Výuka cizích jazyků na prahu nového století II. . Rudná u Prahy: 

Ostravská univerzita Ostrava – Pedagogická fakulta, Editpress s.r.o., 2000. ISBN 80-

7042-157-6.  

JANÍKOVÁ, V., MICHELS-McGOVERN, M. Aspekte des Hochschulfachs-Methodik 

und Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache im Überblick. Brno: 

Masarykova univerzita v Brně PedF, 2000. ISBN 80-210-2344-9. 

http://webopac.slub-dresden.de/libero/WebOpac.cls?TERM=%27LANGENSCHEIDT*VERL*ENZYKLOPAEDIE%27&KEY=ku&TYPE=C&ACTION=RELATE&VERSION=2&TOKEN=kiYZrJ8J6e3896&DATA=SLU
http://webopac.slub-dresden.de/libero/WebOpac.cls?TERM=%27LANGENSCHEIDT*VERL*ENZYKLOPAEDIE%27&KEY=ku&TYPE=C&ACTION=RELATE&VERSION=2&TOKEN=kiYZrJ8J6e3896&DATA=SLU


113 

 

JUSTOVÁ, H. Wir üben deutsche Grammatik.Ein praktisches Übungsbuch. Havlíčkův 

Brod: Fragment, 1992. ISBN 80-901070-6-0. 

KAST, B., NEUNER, G. Zur Analyse, Begutachtung und Entwicklung von Lehrwerken 

für den fremdsprachlichen Deutschunterricht. Berlin: Langescheidt, 1994. ISBN 3-468-

49445-9.  

KÖHRING, K.H., BEILHARZ, R. Begriffswörterbuch Fremdsprachendidaktik und -

methodik. München: Max Hueber Verlag, 1973. Band 10.  

KOLEKTIV AUTURŮ. Slovník cizích slov. Praha: Encyklopedický dům spol. s.r.o., 

1996. ISBN 80-90-1647-8-1. 

MAZÁČOVÁ, N. Vybrané pedagogické inovace v současné škole. Praha: PedF UK, 

2008. ISBN 978-80-7290-373-3.  

MEESE, H. Systematische Grammatikvermittlung und Spracharbeit im 

Deutschunterricht für ausländische Jugendliche. 2. Aufl. Berlin: Langenscheidt, 1990. 

ISBN 3-468-49431-9. 

NEUNER, G., HUNFELD, H. Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts. 

Eine Einführung. Fernstudieneinheit 4. Teilbereich Deutsch als Fremdsprache. Kassel; 

München; Tübingen: Langenscheidt, Universität Kassel, 1993. ISBN 978-3-468-49676-

9.  

PODRÁPSKÁ, K. Kapitoly z lingvodidaktiky německého jazyka. Liberec: 

Nakladatelství Bor, 2008. ISBN 978-80-7372-293-07.  

PRANGE, L. 44 Sprechspiele für Deutsch als Fremdsprache. Ismaning: Hueber, 1993. 

ISBN 3-19-001503-1.  

PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělání. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-

7178-584-9.  

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J.: Pedagogický slovník. 5. vyd. Praha: 

Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-416-8. 



114 

 

RADĚVOVÁ, Z. Cvičebnice německé gramatiky. Brno: Didaktis, 2003. ISBN 80-

86285-92-8.  

RINVOLUCRI, M., DAVIS, P. 66 Grammatikspiele Deutsch als Fremdsprache. 

Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 1999. ISBN 978-3-12-768810-8.  

ROCHE, J. Fremdsprachenerwerb Fremdsprachendidaktik. Tübingen: Narr Francke 

Attempto Verlag, 2005. ISBN 3-8252-2691-3.  

SÁNCHEZ, J., SANZ, C., DREKE, M. Spielend Deutsch lernen. Interaktive 

Arbeitsblätter für Anfänger und Fortgeschrittene. Berlin und München: Langenscheidt, 

1997. ISBN 978-3-468-49988-3.  

SITNÁ, D. Metody aktivního vyučování. Spolupráce žáků ve skupinách. Praha: Portál, 

2009. ISBN 978-80-7367-246-1.  

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, 

organizační formy vyučování. 2. rozš. a aktualiz. vyd., [V nakl. Grada] vyd. 1. Praha: 

Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7.  

SKALKOVÁ, J. Za novou kvalitu vyučování (Inovace v soudobé pedagogické teorii i 

praxi). Brno: Paido, 1995. ISBN 80-85931-11-7. 

SOLFRONK, J. Problematika organizačních forem vyučování a alternativního školství. 

Praha: PedF UK a Pedagogická fakulta Technické univerzita v Liberci, 1995.  

STEINIG, W., HUNEKE, H.-W. Sprachdidaktik Deutsch. Eine Einführung. 2., überarb. 

und erw. Aufl. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2004. ISBN 3-503-06185-1.  

SWERLOVA, O. Grammatik im Gespräch. Arbeitsblätter für den Deutschunterricht. 

Berlin: Langenscheidt, 2008. ISBN 978-3-468-49497-0.  

SWERLOVA, O. Grammatik & Konversation. Arbeitsblätter für den 

Deutschunterricht. Berlin: Langescheidt, 2002. ISBN 3-468-49477-7.  

ŠTVERÁK, V., ČADSKÁ, M. Stručný průvodce dějinami pedagogiky. 2. dopl. vyd. 

Praha: Univerzita Karlova – nakladatelství Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-797-6.  



115 

 

TONUCCI, F. Vyučovat nebo naučit?. Praha: Středisko vědeckých informací 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy jako Supplementum 69 informačního buletinu 

SVI, 1991, ISBN 80-901065-1-X.  

VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007. 

ISBN 978-80-247-1734-0.  

 

OSTATNÍ ZDROJE 

BLAŢKOVÁ, V., MALÁ, P. Odvrácená strana učitelského povolání. In Rodina a škola 

[online]. Praha 2007 [cit. 2. 10. 2009; 21:35] Dostupné na HTTP: 

<http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=21470> 

FRATINI, N. Dramapädagogik im (Fremd)Sprachenunterricht [online]. Luxemburg 

2008 [cit. 28. 10. 2009; 21:35] Dostupné na WWW: < 

http://publish.ucc.ie/journals/scenario/2008/02/fratini/04/de> 

 

In Muni [online]. 2009 [cit. 16. 6. 2009; 10:06] Dostupné na WWW: 

<http://svp.muni.cz/ukazat.php?docId=301> 

In Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2009 [cit. 16. 6. 2009; 16:32] Dostupné na 

WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/The_Silent_Way> 

In Goethe Institut: GER: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen  

[online]. München 2009 [cit. 28. 10. 2009; 21:59] Dostupné na HTTP: 

<www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/deindex.htm> 

In Hueber [online]. Deutschland 2009 [cit. 10. 11. 2009; 23:40] Dostupné na HTTP: 

<www.hueber.de/wiki-99-stichwoerter/index.php/Signalgrammatik> 

 

 

 

http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=21470
http://publish.ucc.ie/journals/scenario/2008/02/fratini/04/de
http://svp.muni.cz/ukazat.php?docId=301
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Silent_Way
http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/deindex.htm
http://www.hueber.de/wiki-99-stichwoerter/index.php/Signalgrammatik


116 

 

BAKALÁŘSKĚ A DIPLOMOVÉ PRÁCE 

HOFMANOVÁ, L. Inovativní metody ve výuce němčiny na 1. stupni ZŠ. Praha, 2007. 

78 s.: il. + 1 CD. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická 

fakulta. Katedra germanistiky.  

HRSTKOVÁ, M. Grammatik lernen mit deutschen Liedern. Brno, 2008. 74 s. + 1CD. 

Diplomová práce (Mgr.). Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Katedra 

německého jazyka a literatury.  

KISZOVA, E. Grammatik kreativ. Brno, 2009. 79 s. Diplomová práce (Mgr.). 

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Katedra německého jazyka a literatury.  

KOČVAROVÁ, K. Vergleichende Analyse von Lehrwerken „Tangram 1“ und 

Sprechen Sie Deutsch? 1.“ aus der Sicht der Grammatikvermittlung im internationalen 

Vergleich. 45 s. Brno, 2009. Bakalářská práce (Bc.) Masarykova univerzita. 

Pedagogická fakulta. Katedra německého jazyka a literatury.  

LUTONSKÁ, D. Grammatik im Deutschunterricht kommunikativ und kreativ. 81 s. 

Brno, 2008. Diplomová práce (Mgr.). Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. 

Katedra německého jazyka a literatury. 

POSPÍŠILOVÁ, J. Grammatik kreativ und motivierend. 89 s. Brno, 2007. Diplomová 

práce (Mgr.). Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Katedra německého jazyka a 

literatury.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

10  Přílohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


