
6. PŘÍLOHY 

6.1. Seznam témat a otázek pro seniory 

I. Otázky týkající se vyučovaného (= seniora) 

1. Motivace: Kdy a proč jste se začal učit česky? 

2. Změny způsobené stárnutím  

a. Jak byste charakterizoval své učení se češtiny? Je to pro Vás lehké/těžké, jak 

rychle postupujete, jak často se učíte doma, apod.  

b. Vnímáte nějaké rozdíly ve Vašem učení nyní a dříve?  

II. Otázky týkající se vyučujícího  

a. Jak byste charakterizoval svého lektora? (Jak se k Vám chová, jak mluví apod.?) 

b. Vnímáte nějaký rozdíl v chování lektora vůči Vám a vůči ostatním jedincům? 

c. Vyhovuje Vám jeho styl výuky? Proč ano/proč ne.  

III. Otázky týkající se výuky 

1. Navštěvujete individuální nebo skupinový kurz? Proč jste si ho vybral? 

2. Individuální kurzy: 

a. Jak vypadá Vaše hodina? Popište mi prosím Vaši hodinu od začátku do konce. 

b. Jaké úlohy/jakou část hodiny máte nejraději? (konverzační, gramatické, 

poslechové úlohy apod.) 

c. Učíte se i reálie Česka? 

d. Jaké materiály lektor používá?  

e. Používáte nějakou učebnici? Vyhovuje Vám její struktura, témata?  

f. Myslíte, že učit se cizí jazyk je ve starším věku složitější? Proč ano/proč ne? 

3. Skupinové kurzy 

a. Kolik lidí navštěvuje Váš kurz?  

b. Učíte se i reálie Česka? 

c. Jaké materiály lektor používá?  

d. Používáte nějakou učebnici? Vyhovuje Vám její struktura, témata?  

e. Myslíte, že učit se cizí jazyk je ve starším věku složitější? Proč ano/proč ne? 

f. Jak vypadá komunikace ve skupině? Jak často se dostanete ke slovu? O jakých 

tématech diskutujete? 

g. Jak se k Vám chovají Vaši spolužáci?  

h. Kdybyste si mohl vybrat, chtěl byste skupinu složenou pouze ze starších jedinců 

nebo Vám vyhovuje různorodá skupina? Proč? 



6.2. Seznam témat a otázek pro lektory 

1. Zkušenosti lektora s výukou seniorů 

a. Jaké jsou Vaše zkušenosti s výukou seniorů? 

b. Kolik jich učíte (jste jich učil)? 

c. Přizpůsobujete seniorům nějakým způsobem výuku?  

d. Učíte je individuálně či navštěvují Váš skupinový kurz? 

2. Charakteristika seniorů-studentů 

a. Znáte motivaci seniorů k učení se češtiny? 

b. Jak byste popsal seniora jako studenta? 

c. Liší se nějakým způsobem studenti senioři od jiných studentů? – (v motivaci, v tempu 

výuky, v rychlosti učení, specifické problémy při učení apod.) 

3. Proces výuky 

a. Jak často se koná výuka a jak dlouho trvá? 

b. Jaký jazyk používáte při výuce? 

c. Jakým řečovým dovednostem se věnujete? (poslech, čtení, psaní, mluvení) 

d. Zařazujete do výuky i informace o sociokulturním pozadí Česka? 

e. Používáte nějakou učebnici?  

f. Zaregistroval jste nějaké typy úloh, které jdou seniorům snadno a které jim naopak 

činí potíže? 

4. Skupinová výuka (v případě, že s ní má lektor zkušenosti) 

a. Popište prosím skupinu (její velikost, věkové složení aj.) 

b. Popište prosím chování seniora v rámci skupiny (Je aktivní? Jak komunikuje 

s ostatními?) 

c. Zaregistroval jste nějaké narážky na věk studenta-seniora od ostatních členů skupiny? 

5. Jiné 

a. Na trhu se začínají objevovat jazykové kurzy speciálně určené pro seniory. Co si o 

těchto specializovaných kurzech myslíte? V čem vidíte výhody věkově homogenní/ 

heterogenní skupiny? 

  



6.3. Česká a anglická verze inzerátu ke shánění respondentů 

Vážená paní, vážený pane,  

jsem studentkou třetího ročníku navazujícího magisterského studia Učení češtiny jako cizího 

jazyka, který je realizován na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Chtěla bych Vás požádat o 

pomoc při zpracování své diplomové práce "Učení se češtiny v důchodovém věku". Do svého 

výzkumu sháním jednak seniory-cizince (věkové vymezení nad 50 let, jedno z hlavních kritérií je 

ekonomická neaktivnost), kteří se učí nebo se učili česky, ale i lektory češtiny, kteří mají s výukou 

této věkové kategorie zkušenosti. Výzkum by byl proveden pravděpodobně formou 

semistrukturovaných rozhovorů, nebo v případě nemožnosti zastižení respondenta formou 

dotazníků. 

Pokud máte zkušenosti s výukou seniorů-cizinců, ozvěte se mi prosím na emailovou adresu 

DrtinovaS@seznam.cz. 

Velmi bych také ocenila jakékoli zprostředkování kontaktu na jiné lektory, kteří mají s výukou 

této věkové skupiny zkušenosti, a na seniory-cizince, kteří se učí nebo se v minulosti učili česky.  

Předem velmi děkuji za jakoukoli formu pomoci. 

 

Simona Drtinová 

 

Dear Madam, Dear Sir,  

I am currently studying in the last year of my Master Study Programme „Teaching Czech 

Language for Foreigners“, which is realized in the Faculty of Arts of Charles University in Prague. 

I would like to ask you for help in processing my Thesis „Learning the Czech language in 

retirement age“. For my research I am looking for both senior citizens - foreigners (people aged 

over 50 years, one of major criterion is the economical inactivity), who are learning Czech 

Language or who have been learned Czech Language. I am also looking for teachers, who have 

experience with teaching Czech Language for senior citizens - foreigners. My research would be 

probably carried out in the form of semi-structured interviews or in case of respondent´s 

unavailability by means of questionnaire. 

 If you have any experience with learning/teaching Czech Language for senior citizens foreigner 

or if you know someone else, who has this experience, please contact me via email address: 

DrtinovaS@seznam.cz.  

I appreciate any kind of assistance.  

Thank you in advance,  

 

Simona Drtinová 
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