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Úvod 

… teaching in the real world is always messy, unpredictable, and sensitive to context.
1
 

 (Ramsden, 1992, s. 170) 

 

 

Ústředním tématem této práce je profesní příprava lektora angličtiny zaměřeného na 

vzdělávání dospělých. Kvalifikovaní lektoři angličtiny v České republice jsou zpravidla 

absolventy studijních programů specializovaných na výuku žáků v primárním a sekundárním 

vzdělávání. To znamená, že nemusejí mít plně rozvinuté kompetence potřebné pro efektivní 

výuku dospělých studentů v terciárním vzdělávání, v prostředí vysokých škol nebo v kontextu 

dalšího neformálního a zájmového vzdělávání dospělých. Objektivní potřeba lektorů 

angličtiny zaměřených na dospělé vyplývá z výsledků mezinárodních šetření: procento české 

populace, které má komunikativně funkční znalost angličtiny, je stále nízké, a nedostatečné 

cizojazyčné kompetence českých zaměstnanců a podnikatelů mají nepříznivý dopad na jejich 

pracovní výsledky.  

Studium jazyků, příprava odborníků, multikulturní uvažování a stejné příležitosti pro 

všechny jsou v současnosti důležitými tématy v rámci transformace evropských vzdělávacích 

systémů (Rýdl, 2003, s. 14). Komunikace v cizích jazycích se objevuje jako jedna z klíčových 

kompetencí pro celoživotní učení i v evropských dokumentech (srov. Veteška, Tureckiová, 

2008, s. 146). V souvislosti s novým konceptem ‚společnosti vědění‘ se konstatuje závislost 

rozvoje celé společnosti na úrovni vzdělávacích a učebních procesů. Vzdělávání je chápáno 

jako nástroj rozvoje lidských zdrojů a vytváření lidského kapitálu (Walterová, 2004, s. 33). 

S tím souvisí koncept ‚učící se společnosti‘ – učení se stává celoživotní nutností, jako proces 

permanentního reorganizování a restrukturování zkušenosti (ibid. s. 34). Potřebu kurzů, které 

budou přiměřeně saturovat aktuální vzdělávací potřeby dospělých zájemců o angličtinu, 

reflektuje také dokument MŠMT ČR Strategie celoživotního učení ČR (Strategie …, 2007, s. 

57): 

„Důležitá je tedy podpora motivace dospělých ke vzdělávání, která závisí také na tom, zda se 

vzdělávání vztahuje k jejich reálným problémům, zda při něm mohou uplatnit svou vlastní zkušenost a 

mají-li možnost výběru a mohou si sami určovat, kdy, jak a co se budou učit. To zůstává problémem 

zejména při realizaci dalšího vzdělávání ve školách a školských zařízeních, kde často neumějí pracovat 

s dospělými. Je proto nezbytné podporovat vzdělávání pedagogických pracovníků ve využívání 

specifických metod výuky při práci s dospělými. To je důležité také proto, aby ke vzdělávání byli 

získáni i ti nejméně kvalifikovaní občané, kteří z něho byli dosud vyloučeni nebo se ho zúčastňovali 

minimálně.“ (zvýraznění DH) 

                                                           
1
 … vyučování v reálném světě je vždy neurovnané, nepředvídatelné a vázané na kontext. (Přeložila DH) 
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Tento požadavek je dále aktualizován v dokumentu III. Implementační plán Strategie 

celoživotního učení (Strategie …, 2008, s. 75 a dále), který zahrnuje prováděcí opatření 

k dosažení stanovených cílů na roky 2009-2015. V oblasti jazykového vzdělávání jde zejména 

o zvýšení kvality kurzů, jejichž nabídka je v současné době „poměrně rozsáhlá“ (ibid., s. 97). 

Pro kvalitu kurzu je určující kvalita učitele / lektora, a to více než metody práce a 

používaná učebnice či jiný studijní materiál (Richards, 1990). Činnost lektora cizího jazyka se 

vzhledem k dlouhodobosti studia jazyka blíží činnosti učitele. 

Kvalifikace učitele je upravena zákonem2, u lektorů vzdělávání dospělých jednoznačná 

zákonná úprava chybí. V současnosti však dochází k jisté přeměně pojetí role učitele a 

zejména v oblasti vzdělávání dospělých lze počítat s tím, že učitelské / lektorské povolání 

nebude zaměstnáním na plný úvazek a kombinace učitelské činnosti s jinou činností bude 

stále obvyklejší (Rýdl, 2003, s. 50). Od lektorů se nebudou očekávat jen informace, ale spíše 

vytváření podnětného prostředí, které usnadní učení (ibid.). V jazykovém vzdělávání to platí o 

to víc, že neexistuje jediná ‚nejlepší‘ metoda výuky, učitel / lektor musí ve své práci 

zohledňovat místní podmínky, ovšem s ohledem na určité obecně platné principy. 

Vzdělávací program AKCENT College, v jehož rámci se uskutečnilo naše výzkumné 

šetření, reflektuje současné vývojové tendence a zaměřuje se na přípravu lektorů angličtiny 

pro dospělé. Pro některé posluchače je program tzv. druhou vzdělávací šancí, zvláště pro ty, 

kteří žili dlouhodobě v zahraničí a osvojili si praktickou znalost angličtiny na vysoké úrovni. 

Vedle důkladné teoretické přípravy lingvistické a pedagogicko-psychologické studijní 

program již od prvního semestru zařazuje průběžnou náslechovou pedagogickou praxi, od 3. 

semestru pak praxi s přímou výukou skupiny dospělých studentů. Toto pojetí profesní 

přípravy učitele angličtiny je inspirováno naší dlouholetou zkušeností v oblasti vzdělávání 

lektorů angličtiny pro dospělé v rámci kurzů Cambridge CELTA a Cambridge Delta Modules, 

které garantuje University of Cambridge – Cambridge ESOL.  

Cílem této disertační práce je prostřednictvím mnohonásobné případové studie čtyř 

studentek lektorství angličtiny  

a) sledovat a popsat rozvoj lingvodidaktické kompetence a dovedností v oblasti 

pedagogické komunikace u posluchačů třetího semestru, kteří v rámci prvního bloku 

výukové pedagogické praxe vyučují skupinu dospělých studentů, a  

b) popsat a zhodnotit možnosti podpory těchto procesů s využitím sebereflexe podpořené 

audiozáznamem vlastních vyučovacích hodin.  

                                                           

2 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Dostupné z: http://www.msmt.cz/mladez/zakon-c-563-

2004-sb-o-pedagogickych-pracovnicich?highlightWords=Z%C3%A1kon+%C4%8D.+563%2F2004. 
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V souladu se Slavíkem (1996, s. 36) chápeme vyučovací hodinu jako pedagogické dílo, tj. 

určitý časoprostorově ohraničený útvar, jehož hodnota je z hlediska učitele závislá na 

učitelově pojetí výuky (model pedagogického díla) a na jeho dovednosti toto pojetí výuky 

realizovat, čili prostřednictvím vlastního vyučovacího stylu dát vyučovací hodině konkrétní 

formu. Průběh výukové komunikace tedy dává nahlédnout do subjektivních teorií studentů 

učitelství, přičemž reflexe interakce v průběhu vyučování je pro studenta důležitým nástrojem 

pro formování uvědomovaných, explicitních teorií výuky (Stern, 1983, s. 23), které jsou 

základem pro rozvoj lingvodidaktické kompetence. 

Lingvodidaktika je v českém vzdělávacím kontextu relativně novým termínem, který 

Pedagogický slovník (Průcha et al., 2003, s. 114) definuje takto:  

„Vědecká disciplína (u nás chápána v rámci pedagogiky), která se zabývá teorií a praxí učení a 

vyučování jazyků (mateřského a cizích jazyků). Je teorií interdisciplinární, kombinující poznatky a 

postuláty obecné didaktiky, lingvistiky a psycholingvistiky, psychologické teorie učení, teorie verbální 

komunikace aj. Termín v české pedagogice poměrně nový, dříve byl běžný výraz ‚metodika vyučování 

(mateřskému, cizímu jazyku)‘.“ 

Choděra (2006, s. 15) konstatuje, že „didaktika cizího jazyka se v podstatě zabývá tím, jak 

cizímu jazyku co nejlépe naučit,“ a připomíná, že „místem, kde se rozhoduje o úspěšnosti 

učení, a tedy i celé výuky, je hlava žáka;“ proto didaktiku cizího jazyka řadí mezi vědy 

pedagogické. V anglosaské tradici se ‚metodika‘ výuky cizích jazyků považuje za součást 

aplikované lingvistiky. 

V našem pojetí je lingvodidaktika / didaktika cizích jazyků vědou hraniční, „na švu“ 

(Choděra, 2006, s. 20) lingvistiky, psychologie, a obecné didaktiky; styčnou plochu mezi 

lingvistikou a psychologií zajišťuje psycholingvistika, mezi psychologií a obecnou didaktikou 

pak pedagogická psychologie.  

Tato disertační práce je tedy svým charakterem interdisciplinární a promítají se do ní 

čtyři velká témata: vzdělávání dospělých, osvojování druhého jazyka, pregraduální příprava 

učitele/lektora a pedagogická / výuková komunikace a její výzkum. Všemi tématy se prolínají 

prvky kognitivní psychologie a sociokonstruktivistické perspektivy vedení vzdělávacího 

procesu, a to jak ve vztahu k výuce a osvojování cizího jazyka, tak i ve vztahu ke vzdělávání 

učitelů/lektorů cizího jazyka.  

Vzhledem k tomu, že práce je založena na čtyřech případových studiích, považujeme 

za vhodné prezentovat teoretické principy, ze kterých vycházíme, souhrnně v první, teoretické 

části práce. V závěru každé teoretické kapitoly potom uvádíme souhrn východisek pro 

analýzu vyučovacích hodin v empirické části práce.  

První kapitola se zaměřuje na oblast vzdělávání dospělých, se zvláštním zřetelem k 

jejich potřebám v oblasti jazykového vzdělávání a k charakteristikám učení dospělých.  



14 

Druhá kapitola podává stručný přehled vybraných klíčových konceptů v současném 

jazykovém vzdělávání a výzkumech osvojování druhého jazyka, s odkazem na empiricky 

potvrzené principy efektivního jazykového vyučování. Vzhledem k tomu, že v současné době 

neexistuje univerzálně platné didaktické / metodické doporučení pro výuku cizích jazyků 

(metoda výuky), tento přehled z oblasti teorie osvojování druhého jazyka poskytuje 

východiska pro hodnocení kvality rozvoje lingvodidaktické kompetence jednotlivých 

účastníků našeho výzkumu. Nezaměřujeme se přitom na specifické vyučovací techniky 

využité v přímé výuce. Naším cílem je rozvíjet jednání učitele, které vytváří příležitosti 

k učení a efektivně podporuje učební procesy studentů mj. vhodnými intervencemi do jejich 

řečové produkce, na základě znalostí procesů osvojování druhého jazyka (Chaudron, 1988).  

Třetí kapitola se zaměřuje na stručný popis a srovnání kompetencí učitele cizího 

jazyka (pro děti a mládež ve formálním vzdělávání) a lektora cizího jazyka ve vzdělávání 

dospělých. Cílem srovnání je určit specifické kompetence lektora cizího jazyka pro dospělé, 

nastínit možnosti získání žádoucích kompetencí a jejich rozvoje a stanovit konkrétní kritéria 

pro posuzování výkonu vyučujícího, se zvláštním zřetelem ke vzdělávání dospělých.  

Čtvrtá kapitola se soustřeďuje na přípravné vzdělávání učitelů / lektorů cizího jazyka. 

Zabývá se poznávacími procesy učitelů, rolí reflexe a sebereflexe v profesním vývoji učitele a 

procesy, které mohou pozitivně ovlivnit vzdělavatelé učitelů. Učitelské vzdělávání chápeme 

jako integraci teorie a praxe, tedy spíše jako ‚teacher education‘ než jen ‚teacher training‘, 

což je označení běžně používané v krátkodobých intenzivních kurzech pro lektory angličtiny. 

Pátá kapitola je věnovaná výukové pedagogické praxi, kterou považujeme za klíčovou 

součást přípravného vzdělávání lektora cizího jazyka. Blíže prezentuje koncepty studentské 

hospitace, rozhodovacích procesů učitele, mikrovyučování, supervize, zpětné vazby a reflexe 

výukové praxe. Kapitola podává informace o organizačním uspořádání a způsobu vedení 

pedagogické praxe v AKCENT College, aby byly zřejmé odlišnosti od postupů běžných na 

pedagogických a jiných fakultách vzdělávajících učitele v České republice, i když teoretická 

východiska jsou identická.  

Šestá kapitola, zaměřená na pedagogickou interakci a komunikaci podává přehled 

základních aspektů výukové komunikace zvláště významných pro výuku cizího jazyka, a tak 

připravuje východiska pro analýzu dat získaných v průběhu výzkumného šetření.  

Sedmá kapitola podává přehled nejvýznamnějších dostupných informaci o 

výzkumném a pedagogickém využití audiozáznamu a videozáznamu v profesní přípravě 

učitelů. V návaznosti na předchozí teoretické kapitoly dále prezentuje výzkumné otázky a cíle 

výzkumného šetření, společně s popisem způsobů získávání dat a jejich zpracování. 
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Osmá kapitola objasňuje volbu případů pro vlastní analýzu dat a informační strukturu 

následujících případových studií. 

Kapitoly devět až dvanáct prezentují čtyři případové studie, kvalitativní analýzy výuky 

posluchaček lektorství angličtiny v prvním semestru výukové pedagogické praxe. Analýza je 

založena na přepisech audiozáznamů vyučovacích hodin a dalších zdrojích dat a sleduje 

individuální vývoj lektorek s odkazem na principy stanovené v teoretických kapitolách. 

Třináctá kapitola přináší souhrn poznatků napříč případovými studiemi a odpovědi na 

výzkumné otázky. Výsledky empirické části práce potvrzují, jak složitý a mnohostranný je 

proces vzdělávání učitele/lektora cizího jazyka, i vzhledem k individuálním charakteristikám 

osobnosti. Zároveň však potvrzují význam adekvátních zpětnovazebních mechanismů 

v procesu učitelského vzdělávání a smysl využití audiozáznamu vlastní výuky.  

Věříme, že výsledky naší práce přispějí k hlubšímu poznání průběhu profesního 

vývoje učitele/lektora cizího jazyka v počátcích jeho kariéry. Tyto závěry mohou poskytnout 

užitečné informace oborovým didaktikům, pokud jde o přípravu studentů na výukovou praxi 

ve školách, případně mohou sloužit jako námět pro praktická cvičení a mikrovyučování 

v rámci didaktických a lingvodidaktických seminářů. Doufáme také, že naše práce obohatí 

obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (Janík et al., 2013), který se 

v současnosti v České republice začíná cíleně rozvíjet. 3 

                                                           

3 Poznámky k textu disertační práce: 

1. K používání termínů ‚lektor‘ a ‚učitel‘: Ve značné části textu používáme oba termíny s lomítkem, protože 

podstatu jejich profesní činnosti chápeme jako identickou, tj. vedení vyučovacího procesu, vytváření příležitostí 

pro učení. Termín ‚učitel‘ používáme v kapitolách zaměřených na profesní vzdělávání, protože jak příprava 

učitele, tak i lektora cizího jazyka (v našem pojetí) se po obsahové stránce významně neliší. Termín ‚lektor‘ 

používáme konsistentně tam, kde jde specificky o vzdělávání dospělých, tj. např. v empirické části práce. 

2. K používání termínů ‚žák‘ a ‚student‘: S výjimkou případů, kdy zdroj jednoznačně odkazoval k žákům 

v primárním nebo nižším sekundárním vzdělávání, používáme v práci konsistentně termín ‚student‘, který 

chápeme jako ekvivalent k anglickému termínu ‚learner‘ (‚učící se‘, bez ohledu na věk a vzdělávací kontext). 

3. Značná část informací v teoretické části práce (zejména ve vztahu k osvojování druhého jazyka) vychází 

z anglicky psaných zdrojů, což způsobilo určité terminologické problémy. Pro některé termíny zatím neexistují 

ustálené české ekvivalenty, některé koncepty se nám v dostupné česky psané odborné literatuře nepodařilo 

dohledat. V takových případech jsme se pokusili o vlastní překlad, ale v závorce uvádíme i původní anglický 

termín. Pokud je anglický termín použit v textu, je označen kurzívou (a to i termín v české odborné literatuře 

ustálený). Specifické terminologické poznámky jsou umístěny v různých částech textu pod čarou.  

4. Mnohé informace uvedené v teoretické části práce pocházejí ze sekundárních zdrojů, vzhledem k obtížné 

dostupnosti zdrojů primárních, na které odkazujeme na příslušném místě pod čarou. Práce citované ze 

sekundárních zdrojů jsou souhrnně uvedeny v závěru práce ve zvláštním seznamu. 
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1 Vzdělávání dospělých 

S dospělým člověkem, který studuje, 

 je třeba zacházet jinak než se žákem, jestliže se svobodně, 

 na základě své životní zkušenosti – jako dospělý – rozhodl dále vzdělávat.  

(Palán, Langer, 2008, s. 20) 

 

 

Vzdělávání dospělých se v současnosti pojednává v širším kontextu celoživotního učení (Pol, 

Hloušková, 2008). Koncepty celoživotního učení a celoživotního vzdělávání se v několika 

posledních desetiletích vyvinuly do komplexních systémů jak v teorii, legislativě na národní i 

nadnárodní úrovni, tak i v praxi. Detailní přehledy tohoto vývoje a příslušných dokumentů 

v ČR a v rámci EU podávají např. Strategie celoživotního učení pro ČR (2007), Palán a 

Langer (2008), Rabušicová a Rabušic (2008), Mužík (2011) a jiní. Všechny možnosti učení 

jsou považovány za jediný propojený celek, který dovoluje rozmanité a četné přechody mezi 

vzděláváním a zaměstnáním a umožňuje získávat stejné kvalifikace a kompetence různými 

cestami a kdykoliv během života (Palán, Langer, 2008, s. 101).  

Historicky dochází ke stále větší pragmatizaci vzdělávání, které je považováno „za 

prostředek k řešení problémů a k dosažení hospodářské prosperity“ (Palán, Langer, 2008, s. 

15). Znalosti a informace se tak v současnosti stávají klíčovým faktorem ekonomiky a 

produkce (Rabušicová, Rabušic, 2008b, s. 25). Člověk jako nositel znalostí se stává 

ekonomickým ‚zdrojem‘, lidským kapitálem (Mužík, 2004, s. 19), který se potřebuje uplatnit 

na trhu práce. Naplňuje tak koncept celoživotní zaměstnatelnosti. Zároveň s rozvojem 

‚lidských zdrojů‘ ovšem v rámci celoživotního učení dochází i ke kultivaci osobnosti jedince, 

jíž se naplňuje cílový koncept aktivního občanství (ibid., s. 34). 

Celoživotní vzdělávání v ČR tvoří propracovaný celek (i když pevný právní rámec 

zatím chybí, srov. Pol, Hloušková, 2008, s. 19; Rabušicová, Rabušic, 2008b, s. 29; Bílá kniha, 

2001, s. 97), v němž vzdělávání dospělých zahrnuje tři organizační uspořádání:  

„1. Vzdělávání dospělých, vedoucí k dosažení stupně vzdělání. Je to většinou studium dospělých ve 

všech druzích státních i nestátních středních, vyšších a vysokých škol – jako tzv. druhá šance pro ty, 

kdo se z jakýchkoliv důvodů ve školách nevzdělávali dříve. 

2. Další profesní vzdělávání. Patří sem jednak povinné (normativní) i nepovinné kvalifikační a 

rekvalifikační vzdělávání zaměstnanců, jednak kvalifikační a rekvalifikační vzdělávání uchazečů o 

zaměstnání. 

3. Ostatní součásti vzdělávání dospělých, jako jsou např. zájmové vzdělávání, občanské vzdělávání, 

vzdělávání seniorů apod.“ (Bílá kniha, 2001, s. 78). 

Systém celoživotního vzdělávání zahrnuje vzdělávání, které lze označit jako (Strategie …, 

2007, s. 9; Rabušicová, Rabušic, 2008b, s. 27):  

a) formální, tj. poskytované vzdělávacími institucemi, zpravidla kvalifikační, 
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b) neformální, realizované zpravidla v zařízeních zaměstnavatelů, v soukromých 

vzdělávacích institucích, nestátních neziskových organizacích a školských zařízeních; 

cílem je získání vědomostí, dovedností a kompetencí, které mohou vzdělávajícímu se 

jedinci zlepšit jeho pracovní a společenské uplatnění; sem patří kurzy cizích jazyků 

jako součást dalšího profesního vzdělávání;  

c) informální učení, za které se považuje proces získávání vědomostí, osvojování si 

dovedností a postojů z každodenních činností v pracovním prostředí
4
, v rodině a ve 

volném čase. Zpravidla je neorganizované, nesystematické a institucionálně 

nekoordinované, avšak, jak uvádí Beneš (2008, s. 54-55), pokrývá asi 75% všeho 

lidského učení. Protože vychází ze zájmů jednotlivce a jeho zkušenosti, je spojeno 

s reflexí činnosti, a tak vede k celkovému rozvoji osobnosti.  

Jednotlivé typy vzdělávání se v průběhu života jedince prolínají, a tak umožňují rozvoj všech 

stránek jeho osobnosti. 

AKCENT College se zaměřuje na vzdělávání lektorů pro další a zájmové vzdělávání 

dospělých, proto se v dalším textu zaměříme na specifika jazykové výuky dospělých v těchto 

dvou kontextech. 

1.1 Jazykové vzdělávání dospělých 

Klíčovým rysem vzdělávání dospělých je jeho dobrovolnost a vlastní (i když někdy vnějšími 

okolnostmi vynucené) rozhodnutí jedince dále se vzdělávat. Potřeba učit se se objevuje 

v situacích, kdy dosavadní internalizované vědění neumožňuje jedinci vyrovnat se s aktuální 

situací. Andragogická literatura uvádí tři hlavní důvody, které k tomuto rozhodnutí vedou:  

1. pocit deficitu (deficit), nedostatečných znalostí, dovedností či formální kvalifikace 

z předchozího vzdělávání, kdy jedinec má potřebu si vlastní vzdělání doplnit;  

2. pocit společenského znevýhodnění z rasových, náboženských či jiných důvodů 

(disadvantage), kdy další vzdělávání má být cestou k rovnoprávnému postavení;  

3. potřeba jinakosti a rozmanitosti (diversity) jako cesta ke skutečnému rozvoji vlastní 

osobnosti (Rogers, 2002, s. 1-2, Rabušicová, Rabušic, 2008b, s. 35, Beneš, 2008, s. 

29-30 aj.). 

Podle průzkumu Evropské komise v roce 2005 má Česká republika v porovnání s ostatními 

členskými zeměmi EU stále velmi nízký podíl obyvatel, kteří ovládají angličtinu, přestože její 

znalost je v mezinárodním styku klíčová – pouze 24%. Alespoň jeden cizí jazyk (bez 

                                                           
4
 Hroník (2007, s. 32) toto učení označuje v kontextu firemního vzdělávání jako ‚spontánní‘ (implicitní). Ke 

spontánnímu učení/osvojování cizího jazyka (srov. Krashen, 1995) může docházet např. v kontaktu se 

zahraničním spolupracovníkem, či při studiu cizojazyčných odborných textů. 
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započítání slovenštiny) ovládá asi 67 % obyvatel ČR. Jako hlavní bariéra jazykového 

vzdělávání se uvádí nedostatek kvalitních lektorů a zastaralé metody výuky, jež nerozvíjejí 

všechny aspekty jazykového vzdělávání. Nedostatečné jazykové znalosti a dovednosti se 

považují za brzdu internacionalizace českého podnikání, výzkumu a vývoje, marketingové 

úspěšnosti českých podniků, ale také integrace české populace do struktur a informálních 

vztahů v rámci EU (Strategie …, 2007, s. 33). 

Šeďová a Novotný (2006) při výzkumu vzdělávacích potřeb dospělých v ČR zjistili, že 

vnitřní motivace přispívá k identifikaci vzdělávacích potřeb, zatímco vnější motivace (např. 

požadavek vyslovený zaměstnavatelem) je významným faktorem, který přispívá k jejich 

faktické realizaci (může však ovlivnit afektivní stránku učebního procesu). 

Jazykové vzdělávání dospělých je na pomezí mezi profesním a zájmovým 

vzděláváním – jazykové znalosti lze využít nejen v profesním, ale i v osobním životě. Jako 

zájmové vzdělávání se realizuje v kurzech jazykových škol, vzdělávacích agentur nebo jiných 

vzdělávacích institucí, často probíhá jako soukromá individuální výuka.  

V rámci podnikového vzdělávání bývají jazykové kurzy někdy poskytovány jako 

zaměstnanecký benefit (Tureckiová, 2006). Tento trend byl v ČR patrný zejména v první 

polovině 90. let, kdy se podniky snažily odstranit deficity z dřívějších let (srov. Rogers, 2002, 

s. 1). Cílem bylo co nejrychleji zvýšit jazykovou vybavenost pracovníků, což vedlo často 

k nesystémovému, extenzivnímu vzdělávání, zpravidla zajišťovanému agenturně. Ve druhé 

polovině 90. let došlo ke změně směrem k větší účelnosti a hospodárnosti, a tak ač jazykové 

kurzy byly stále poskytovány agenturně, podniky měly zájem o cílenou výuku cizího jazyka 

pro pracovní prostředí, což kladlo na jazykové školy a lektory specifické nároky.  

Jazykové kurzy ‚šité na míru‘, či tzv. zakázkové (Hroník, 2007, s. 32), je možné 

považovat za kurzy kvalifikační, jejichž cílem je zaškolení či zaučení pracovníků (Palán, 

Langer, 2008, s. 97). Zpravidla bývají spojeny s tzv. měkkými dovednostmi, např. jak 

komunikovat se zákazníkem, přijmout telefonickou objednávku apod. Podle Tureckiové 

(2006) tendence k hospodárnosti a efektivnosti podnikového vzdělávání přetrvává i 

v posledním desetiletí, podniky si zajišťují lektory spíše z vlastních řad a ve vzdělávacích 

programech převažuje zkušenostní učení. V současnosti se jazyková vybavenost zaměstnanců 

předpokládá už při jejich nástupu, a pokud podnik jazykovou výuku přece jen poskytuje, je 

zpravidla velmi specializovaná a zajištěná opět agenturním způsobem (tzv. outsourcing) 

prostřednictvím výběrových řízení. Pokud zaměstnavatel jazykový kurz poskytne, zpravidla 

požaduje od zaměstnanců finanční spoluúčast či složení standardizované jazykové zkoušky.  



19 

Další jazykové vzdělávání dospělých se tak opět přesouvá do sféry neformálního 

placeného zájmového vzdělávání v jazykových školách, i když mnozí dospělí účastníci 

pociťují tuto vzdělávací potřebu jako objektivní (a vynucenou, ať již retrospektivně či 

anticipativně – srov. Šeďová, Novotný, 2006). V takovém případě i zájmové vzdělávání může 

mít ryze utilitární povahu (srov. Šerák, 2005, cit. dle Palán, Langer, 2008, s. 99). Rabušicová 

a Rabušic (2008a) v reprezentativním průzkumu participace na neformálním vzdělávání 

dospělých zjistili, že jazykové kurzy byly třetí nejčastěji absolvované (po kurzech přímo 

spojených se zaměstnáním a zlepšováním práce s počítačem). 

Neformální jazykové vzdělávání se zpravidla uskutečňuje v rámci tzv. kurzů pro 

veřejnost nebo docházkových kurzů v jazykových školách. Pro mnohé účastníky jde o 

vzdělávání zájmové (pracující, senioři apod.), pro některé sociální skupiny jde o vzdělávání 

kvalifikační, např. vysokoškolští studenti či uchazeči o určitou pracovní pozici potřebují 

získat mezinárodní jazykový certifikát. Někdy je jazykový kurz vnímán jako společenská 

příležitost a jazykové potřeby nemusejí být jasně definované, např. ženy na mateřské 

dovolené (O’Neil, 1981, s. 27) či senioři (Ondráková, Tauchmanová, 2012, s. 40).  

Pokud se v jedné studijní skupině (kurzu) sejdou účastníci s odlišnými zájmy a 

potřebami, klade to na práci lektora vysoké nároky. Potenciálním zdrojem obtíží pro lektora 

může být také informální učení dospělých účastníků kurzu. To znamená, že lektor vzdělávání 

dospělých musí být připraven přiznat, že nějaké slovo / odborný termín nezná. V ideálním 

případě dokáže lektor i takovéto situace didakticky využít.  

Efektivní vzdělávání lektorů cizího jazyka by mělo absolventy na výše zmíněné (i 

možné další) kombinace faktorů, které mají na výuku vliv, připravit. 

1.2 Dospělý student cizího jazyka 

Dospělost může být určena na základě různých kritérií, např. dosažení věku plnoletosti (v ČR 

18 let), ukončení povinné školní docházky a nástupu do zaměstnání. Podle Rýdla dnes 

tradiční znaky ukončení dospívání ztrácejí svoji platnost a kritériem přechodu do fáze 

dospělosti se stává míra účasti na spotřebním, kulturním a politickém životě dospělých. 

Dospělý pak prochází dalšími vývojovými fázemi, např. založení rodiny, odchod do důchodu 

apod., které na něj kladou různé nároky a ovlivňují jeho vzdělávací potřeby a možnosti (Rýdl, 

2003, s. 269).  

Úspěšná vzdělávací práce s dospělým účastníkem vyžaduje respektování jeho 

zvláštností a využívání ‚silných stránek‘ jeho osobnosti. Dospělý účastník se vyznačuje 

určitou úrovní sociální zralosti, vyrovnanosti, ustáleným životním způsobem, systémem 

hodnot, smyslem pro reálné cíle a pro praktický život, tj. celkově spíše pragmatickou 
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orientací. Problémem může být jeho zdravotní stav a disponibilní čas k rozvoji (Barták, 2008, 

s. 17). V průběhu vzdělávacích akcí je třeba respektovat, že dospělý účastník bude na základě 

svých životních a pracovních zkušeností přijímat poznatky diferencovaněji a kritičtěji, 

s ohledem na své potřeby, přání a aspirace. Do vzdělávacího procesu však vstupuje převážně 

dobrovolně, lze tedy předpokládat jistou studijní motivaci a zájem na dalším rozvoji. Dospělí 

se cítí lépe v homogenních studijních skupinách (Beneš, 2008, s. 88). 

Dospělí studenti mohou využít svých předchozích studijních zkušeností a osvědčených 

studijních strategií. Přesto se v jejich učení mohou vyskytnout překážky, které brání 

očekávanému pokroku. Barták (2008, s. 17-20) je charakterizuje jako bariéry percepční, 

kulturní, intelektuální a výrazové, emoční a bariéry pracovního prostředí. 

Z pohledu výuky cizího jazyka je potřeba vzít do úvahy další specifické rysy 

dospělých, např. předchozí studium jazyků, popř. mnohonárodnostní a mnohojazyčné složení 

studijní skupiny (negativní transfer a chyby), nedostatečné obecné komunikační kompetence, 

vztah k zemi a kultuře cílového jazyka (může být negativní a tak nepříznivě ovlivnit ochotu 

dospělého učit se), očekávání studenta pokud jde o způsob výuky (např. rozpor mezi 

současným způsobem výuky a tím, jak se učil cizí jazyk dříve ve škole) (McKay, Tom, 2009). 

Lektor by měl výše zmíněné bariéry ve svém přístupu k výuce reflektovat, i když některé jsou 

jen velmi obtížně ovlivnitelné a některé z jeho pozice téměř neřešitelné (zejména některé 

bariéry pracovního prostředí – např. výuka skupiny může probíhat v kanceláři vedoucího 

pracovníka, který patří ke slabším studentům). 

Lojová (2005, s. 108-126) upozorňuje na zvláštnosti v osvojování cizího jazyka u 

dospělých. Dospělí se učí celkově rychleji než děti, i když po rychlém začátku zpravidla dojde 

ke zpomalení postupu. Dospělí využívají více volní úsilí a udrží déle soustředěnou pozornost, 

na druhou stranu mohou být méně trpěliví a dávat si nerealistické cíle, což může vyvolat 

pocity vlastní nedostatečnosti a omezené schopnosti osvojit si cizí jazyk. Dospělí zpravidla 

s výhodou využívají kognitivních procesů analýzy, syntézy, dedukce a indukce a efektivně 

využívají oporu o psaný jazyk, což napomáhá paměťovým procesům. Dospělí mají také 

dobrou oporu v rozvinutém mateřském jazyce a mohou využívat kontrastivního přístupu (i 

když někdy za cenu většího rizika interference). Skehan (1998, s. 3) zdůrazňuje, že jazykové 

učení dospělých je kvalitativně jiné než u dětí, které do ukončení tzv. kritického období 

mohou využívat vrozené mechanismy pro osvojování jazyka. 

V kontextu výuky cizího jazyka pro dospělé se zaměřujeme zejména na jazykové 

vzdělávací potřeby účastníka kurzu, výchovná stránka působení lektora ustupuje do pozadí a 

soustředí se spíše na podporu dospělého studenta ve směru posilování jeho sebedůvěry při 
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užívání cílového cizího jazyka v komunikaci, a to zejména u seniorů (Tauchmanová, 2012, s. 

48). Brown (2007, s. 71) v této souvislosti upozorňuje na rozpor mezi úrovní kognitivních 

procesů a obecných znalostí dospělého a jeho komunikační kompetencí v cizím jazyce; tento 

rozdíl může být zdrojem frustrace, když student nedokáže adekvátně vyjádřit složitější 

myšlenku, protože ještě nezvládl potřebné jazykové prostředky. 

V jazykovém vyučování dospělých lze, a to zejména pro rozvoj plynulosti projevu, 

s výhodou využít motivačního modelu, který navrhuje M. Borák (1980, cit. dle Vašutová, 

2002, s. 177): pozitivní vliv na výsledky učení mají konkrétní problémové úlohy ze 

současnosti, na jejichž formulování se podílejí studenti a které se vztahují k jejich životu. 

Tuto preferenci pragmatické a zkušenostní orientace učení dospělých lze využít v tzv. úkolově 

orientovaném vyučování (srov. kap. 2.2). V běžné výuce se Borákovo doporučení objevuje 

jako tzv. personalizace (Harmer, 1991, s. 102).  

Jazykové kurzy pro dospělé se často sestavují na základě analýzy vzdělávacích potřeb 

účastníků, jako kurzy ‚angličtiny pro specifické účely‘(ESP – English for Specific Purposes; 

srov. Munby, 1978), které zahrnují nejen jazykový obsah, ale i specifické operace 

(komunikační akty), které studenti s jazykem či jeho prostřednictvím budou provádět. Hyland 

(2009) zdůrazňuje, že v programech pro dospělé je třeba věnovat větší pozornost kontextu 

výuky a vztahu vyučování a učení, a obsah kurzu by měl být konzultován i s účastníky 

samými (negotiated syllabus), nejen se zadavatelem kurzu. Whongová (Whong, 2011) také 

zdůrazňuje respekt k osobnosti učících se a zaměření výuky na to, co skutečně potřebují, např. 

učit ustálené formule a generickou slovní zásobu před specifickou, rozvíjet schopnosti 

opisného vyjadřování a věnovat explicitní pozornost gramatice.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že jazykové učení dospělých má svá specifika 

(Podrápská, 2011), která by vzdělávání lektorů pro vzdělávání dospělých mělo zohledňovat.  

1.3 Závěry pro výzkumné šetření 

Komunikativní a lingvodidaktická kompetence lektora angličtiny pro dospělé se projevuje 

tak, že lektor  

- zohledňuje vzdělávací potřeby jednotlivých studentů; 

- kde je to možné, prezentuje jazykové prostředky jako formule (language chunks); 

- zohledňuje učební styl studentů, využívá procesy analýzy a syntézy a kontrastu 

cílového jazyka s mateřským jazykem; 

- respektuje percepční a emoční bariéry dospělých studentů. 
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2 Jazykové vyučování 

Communicative Language Teaching (CLT) or  

Communicative Approach (CA)  

This is perhaps the method or approach that most contemporary teachers  

would subscribe to, despite the fact that it is widely misunderstood and misapplied.
5
 

(Scrivener, 2011, s. 31) 

 

 

Komunikativně zaměřené jazykové vyučování se rozvinulo v 70. letech 20. století jako reakce 

na nespokojenost s výsledky do té doby široce převažující audiolingvální metody výuky 

cizího jazyka v USA a situačního vyučování v Evropě (Savignon, 1983, s. 21-24), na nové 

praktické potřeby v oblasti cizojazyčného vzdělávání (společenský a politický vývoj v Evropě 

a iniciativy Rady Evropy v oblasti jazykové politiky a vzdělávání dospělých pro potřeby 

sjednocujícího se evropského trhu), a zejména jako reakce na vývoj v různých oblastech 

lingvistiky. Tento vývoj probíhal paralelně ve Spojených státech amerických a ve Velké 

Británii, i když měl různá východiska (Richards, Rodgers, 2001, s. 159). 

Komunikativní vyučování nikdy nebylo uceleným metodickým systémem (metodou), 

nemá jediného tvůrce ani základní stěžejní dílo (Stern, 1983, s. 179), umožňuje různé 

interpretace i aplikaci ve vyučovací praxi, a spíše se profiluje jako tzv. komunikativní přístup 

k výuce cizího jazyka (Richards, Rodgers, 2001, s. 155, Dörnyei, 2009, s. 279 aj.). Různé 

varianty komunikativního přístupu však spojují dva základní principy:  

a) cílovou kategorií jazykového vyučování je dosažení komunikativní kompetence; 

b) postupy pro výuku všech čtyř řečových dovedností mají zohlednit vzájemnou závislost 

jazyka a komunikace
6
 (Richards, Rodgers, 2001, s. 155). 

Za hlavní lingvistické zdroje komunikativně zaměřeného vyučování se obecně považují (srov. 

Munby, 1978, Savignon, 1983, 1991, Repka, 1986/87, Brown, 2007, Richards, Rodgers, 

2001, Šebesta, 2005, Choděra, 2006, Hrdlička, 2009, Lightbown, Spada, 2006 aj.): 

sociolingvisticky zaměřené pojetí komunikativní kompetence, zdůrazňující kontextovou 

přiměřenost volby jazykových prostředků v komunikaci, které navrhnul D. Hymes (1972, in 

Brumfit, Johnson, 1979), koncept jazykové kompetence a performance N. Chomského 

(Černý; 1996, s. 227-229), funkční přístup M. A. K. Hallidaye (Šebesta, 2005, s. 39), který 
                                                           
5
 Komunikativní jazykové vyučování nebo komunikativní přístup. Toto je pravděpodobně metoda nebo 

přístup, ke kterému se by se v současnosti hlásilo nejvíce učitelů, bez ohledu na to, že je obecně nesprávně 

chápán a nesprávně používán. (Přeložila DH.) 

6
 Tento bod je patrně největším zdrojem neporozumění. V laické veřejnosti se zdá být zažitá představa, že 

komunikativní vyučování znamená jen mluvení, ‚procvičování‘ ústního projevu, bez přímé výuky gramatiky 

cílového jazyka. Současné komunikativní vyučování spojuje jazyk, tj. formu, s propozičním a pragmatickým 

významem výpovědi v jasném komunikačním kontextu.  
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zdůrazňuje situační kontext užití jazyka, kdy komunikační záměr mluvčího (účel promluvy) je 

rozhodující pro volbu jazykových prostředků (formy); filozoficky zaměřený přístup k jazyku 

a teorie mluvních aktů J. Austina (1962/2000) a J. Searla (cit dle Ellis, 2008, s. 160). 

Z pedagogicko-psychologického hlediska komunikativně zaměřené jazykové 

vyučování vychází z rozvoje v oblasti kognitivní psychologie (Littlewood, 1984, DeKeyser, 

2007, Dörnyei, 2009), zejména konstruktivistických přístupů k učení a vyučování (Williams, 

Burden, 1997, s. 13, Richards, Rodgers, 2001, s. 162). Zdůrazňují se individuální potřeby a 

schopnosti učícího se jedince, což má vliv na obsah jazykových kurzů (Munby, 1978, s. 1-3) a 

vyučovací postupy.  

Jedním z psychologických východisek komunikativního jazykového vyučování je 

pojetí komunikace jako komunikačního aktu mezi produktorem a recipientem, ve specifickém 

komunikačním kontextu; tedy i zde byl opuštěn behavioristický model (Vybíral, 2009, s. 36). 

Pedagogické zásady komunikativního vyučování byly vytvářeny průběžně v 80. letech 

20. století a soustředily se na hledání vyučovacích technik a postupů, které by v rámci 

institucionálního vyučování (formálního i neformálního) vedly k efektivnímu rozvoji 

komunikativní kompetence.  

2.1 Komunikativní kompetence 

Komunikativně zaměřené vyučování chápe jazyk jako nástroj komunikace a obecně 

přijímaným cílem jazykového vzdělávání se tak v 70. letech stalo dosažení komunikativní 

kompetence v cílovém (studovaném / osvojovaném) jazyce. Komunikativní kompetence, 

přestože je běžně deklarována jako vzdělávací cíl, není jednoznačně definována (Seidlhofer, 

2011, s. 11) a její pojetí se mohou lišit.  

V americkém kontextu jazykového vzdělávání rozpracovali vlivný model 

komunikativní kompetence Canale a Swainová (1980, s. 29-31). Jejich model zahrnoval jako 

dílčí složky kompetenci gramatickou, sociolingvistickou a strategickou. Canale později 

z předchozího třísložkového modelu vydělil samostatnou kompetenci diskurzní (discourse 

competence), tj. schopnost vytvářet a správně interpretovat smysluplné texty ve vztahu 

k danému kontextu (Savignon, 1983, s. 35, Ellis, 2008, s. 11) a původní gramatickou 

kompetenci označil jako lingvistickou (linguistic competence). Jeho model se stal základem 

pro pozdější modifikace konceptu komunikativní kompetence. Např. Savignonová (1983, s. 

35-46) se ve svém modelu navrženém pro účely vyučování pokusila vyjádřit vzájemné vztahy 

těchto dílčích kompetencí: růst v rámci jednotlivé kompetence znamená interakci s ostatními 

kompetencemi, což vede k rozvoji celkové komunikativní kompetence. Nověji Savignonová 

(2002, s. 9) na základě výzkumů v oblasti osvojování druhého jazyka (SLA) svůj model 
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komunikativní kompetence adaptovala a zařadila do něj kompetenci sociokulturní 

(sociocultural), která více bere do úvahy společenský kontext užití jazyka, tj. role účastníků 

komunikace, sdílené informace a funkci interakce. Savignonové novější model komunikativní 

kompetence také přikládá větší váhu strategické kompetenci, kterou si mluvčí přináší 

z prostředí svého prvního jazyka. 

Specifický model tzv. komunikativní jazykové schopnosti pro potřeby 

komunikativního jazykového testování vytvořil Bachman (1990).  

Za svým způsobem směrodatné by bylo možné přijmout pojetí komunikativní 

kompetence, které uvádí Společný evropský referenční rámec pro jazyky (2002, s. 9), protože 

je vyjádřením shody odborníků na mezinárodní úrovni.
7
 V tomto pojetí komunikativní 

jazyková kompetence doplňuje obecné kompetence uživatele jazyka (tj. jeho znalosti, 

dovednosti a praktické znalosti, existenciální kompetence a obecnou schopnost učit se – ibid., 

s. 11) a má tři složky, z nichž každá sestává ze znalostí, dovedností a praktických znalostí: a) 

lingvistickou kompetenci, b) sociolingvistickou kompetenci a c) pragmatickou kompetenci 

(ibid., s. 13)
8
. Toto pojetí komunikativní kompetence bývá někdy kritizováno, protože je 

vztaženo k jazykové normě rodilého mluvčího daného jazyka a ke komunikaci s rodilým 

mluvčím (Seidlhofer, 2011, s. 185). V případě angličtiny tedy neodpovídá realitě užívání 

angličtiny jako lingua franca.  

Pojetí komunikativní kompetence se různí, jsou provázána s cíli cizojazyčného 

vyučování a místní vzdělávací tradicí. Např. v pojetí R. Choděry (2006, s. 55) je patrný větší 

důraz na jazykový kód, což je v souladu s tradicí školního vyučování v ČR (cizí jazyk jako 

vyučovací předmět), a to zejména pokud jde o explicitní znalosti o jazyce a metajazyk. 

Pro potřeby jazykového vzdělávání dospělých, kteří si osvojují cizí jazyk pro účely 

praktické každodenní, zejména pracovní komunikace v kontextu angličtiny užívané jako 

lingua franca, se jeví jako výhodný model komunikativní kompetence – komunikativní 

schopnosti (communicative ability), který navrhuje Hedgeová (Hedge, 2000, s. 56). Její pojetí 

obohacuje model Canala a Swainové (1980) o složku označenou jako plynulost (fluency), má 

tedy pět částí:  

                                                           

7 Východiskem pro toto pojetí byla práce van Eka (1975) na popisu prahové úrovně angličtiny (Threshold 

Level). V aktualizované verzi van Ek a Trim (1998, s. 2-3) hovoří o komunikativní schopnosti (communicative 

ability), za jejíž složky považují kompetenci lingvistickou, sociolingvistickou, diskurzní, strategickou, 

sociokulturní a sociální, a to ve spojení s optimálním rozvojem osobnosti mluvčího (kognitivním a afektivním). 
8
 Detailní informace jsou snadno dostupné na webové stránce Ministerstva školství ČR, nebudeme se jím proto 

zabývat podrobněji (srov. http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-

jazyky?highlightWords=spole%C4%8Dn%C3%BD+evropsk%C3%BD+referen%C4%8Dn%C3%AD+r%C3%

A1mec).  

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky?highlightWords=spole%C4%8Dn%C3%BD+evropsk%C3%BD+referen%C4%8Dn%C3%AD+r%C3%A1mec
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky?highlightWords=spole%C4%8Dn%C3%BD+evropsk%C3%BD+referen%C4%8Dn%C3%AD+r%C3%A1mec
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky?highlightWords=spole%C4%8Dn%C3%BD+evropsk%C3%BD+referen%C4%8Dn%C3%AD+r%C3%A1mec
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- lingvistická kompetence znamená dosažení gramatické správnosti vyjádření, přesné výslovnosti, 

užívání přízvuku, rytmu a intonace k vyjádření významu, rozvoj široké slovní zásoby, správný pravopis, 

dosažení přesnosti syntaxe a tvoření slov; 

- pragmatická kompetence zahrnuje vědomí vztahu mezi gramatickou formou a její funkcí, užívání 

přízvuku a intonace k vyjádření postojů a emocí, rozlišování úrovní formálnosti, užívání pragmatických 

pravidel, výběr jazykových forem přiměřeně tématu a s ohledem na posluchače; 

- diskurzní kompetence označuje schopnost správně strukturovat konverzaci, volit správné prostředky 

pro určitý žánr a respektovat typické rysy jednotlivých žánrů, užívat prostředky textové soudržnosti při 

čtení a psaní textů, schopnost pracovat s autentickým textem; 

- strategická kompetence je schopnost ‚riskovat‘ při ústním i písemném projevu, schopnost použít různé 

komunikační / kompenzační strategie, schopnost popsat význam, pro nějž mluvčí nezná přesný výraz; 

- plynulost, tj. schopnost zvládnout skutečnou komunikaci v reálném čase, porozumět a reagovat 

s přiměřenou lehkostí.  

Termín ‚plynulost‘ se zpravidla vztahuje k ústnímu projevu mluvčího a chápe se jako 

„schopnost spojovat prvky řeči s lehkostí, bez vypětí a přílišné pomalosti, a bez nadměrného 

váhání“ (Hedge, 2000, s. 54). Plynulost zahrnuje schopnost mluvčího využívat všechny 

dostupné složky své lingvistické a pragmatické kompetence, a to bez ohledu na chyby, 

kterých se při projevu dopustí (Faerch, Haastrup, Phillipson, 1984, s. 168, cit. dle Hedge, 

2000, s. 54); Dörnyei v tomto kontextu zdůrazňuje automatizaci, tj. absenci vědomé 

pozornosti při užívání jazyka (2009, s. 287). Segalowitz (2000, s. 200) uvažuje plynulost 

v kontextu receptivních i produktivních dovedností a k aspektům plynulosti v kontextu 

osvojování druhého jazyka přiřazuje navíc jazykovou správnost, tj. absenci chyb, kterých by 

se nedopustil rodilý mluvčí příslušného jazyka. 

Z uvedeného přehledu vybraných pojetí komunikativní kompetence je patrné, že 

osvojení vlastního jazykového kódu (gramatiky, slovní zásoby, výslovnosti, pravopisu), tedy 

dosažení jazykové / lingvistické kompetence, je jen jednou podmínkou dosažení efektivní 

komunikativní kompetence. Toto uvědomění má zásadní význam pro vedení vyučovacího 

procesu, pro volbu obsahu (zejména ve vztahu k pojetí role gramatiky) i učebních činností. 

Komunikativní kompetence je v kontextu naší práce významná dvěma způsoby. 

V průběhu studia ji mají dosáhnout absolventi, budoucí učitelé / lektoři angličtiny, a zároveň 

mají získat o tomto konceptu takové teoretické povědomí, aby mohli komunikativní 

kompetenci přiměřeně, v souladu s cíli konkrétních vzdělávacích programů, rozvíjet u svých 

budoucích studentů (srov. Veselý, 1991/1992). 

2.2 Vývoj komunikativního jazykového vyučování 

Komunikativní jazykové vyučování v Evropě vzniklo jako reakce na potřebu vytvoření 

alternativní výukové metody pro dospělé studenty (Richards, Rodgers, 2001, s. 154). 

Vzhledem k omezenému rozsahu disertační práce v této kapitole zmíníme pouze v bodech 

klíčové koncepty, které jsou zvlášť významné pro současnou praxi jazykového vyučování. 
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- Stanovení a popis prahové úrovně jazyka (Threshold Level - B1) ve formě funkčně-

pojmového sylabu pro komunikaci v běžných situacích (Trim, 1973/1979, Wilkins, 1975, van 

Ek, 1975
9
), který měl nahradit do té doby převažující strukturní sylaby.  

- Vznik tzv. silné formy komunikativního vyučování (Howatt, 1984, s. 279), ve které 

užívání angličtiny bylo prostředkem pro její osvojování (using English to learn it). 

- Rozvoj tzv. slabé formy komunikativního vyučování (Howatt, 1984, s. 279), která 

věnuje pozornost také výuce gramatiky cílového jazyka
10

.  

- Pozornost věnovaná sociokulturnímu kontextu výuky, komunikačním potřebám a 

osobnosti mluvčího/studenta a jeho jednání (Brumfit, 1984, s. 19). 

- Důraz na vztah mezi jazykovou strukturou (formou) a jejím významem a vztah mezi 

textem a (situačním) kontextem (Nunan, 1991, s. 166). 

- Využívání autentických materiálů ve výuce a možnost přenesení ‚reálné komunikace‘ 

do prostředí školní třídy (Swan, 1985/1990). 

- Holistické a činnostní pojetí výuky, směřování k cíli, chyba jako zdroj informace o 

pokroku studenta (Morrow, 1981, s. 59). 

- Pozornost jak funkčním, tak i strukturním rysům jazyka - spojování strukturních 

cvičení s komunikační funkcí příslušné jazykové struktury (Littlewood, 1981, s. 1).
11

 

- Dichotomie ‚přesnost – plynulost‘ (accuracy – fluency) (Brumfit, 1984, s. 52).  

- Koncept komplexnosti promluv (complexity) (Skehan, 1998, s. 5, 108). 

- Mimojazykový (komunikační) cíl výukových aktivit a verbální interakce ve dvojici 

nebo v malé skupině: information-gap activity,
12

 b) reasoning-gap activity, c) opinion-gap 

activity (Prabhu, 1987, Nunan, 1989, s. 66 aj.). 

- Využití osvědčených postupů audiolingválního a situačního vyučování (Rivers, 1987). 

- Využití technik a postupů tzv. humanistických metod (Richards, Rodgers, 2001, 

Choděra et al., 2000).  

- Vznik imerzních programů v Kanadě a výuka školních předmětů v cizím jazyce 

(content-based teaching) – silná verze komunikativního přístupu
13

.  

                                                           

9 To bylo důležitým východiskem pro vytvoření Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 

Podrobný historický přehled vývoje metod jazykové výuky přesahuje rámec této práce. Detailní přehledy jsou 

k dispozici (mimo jiné) v publikacích Richardse a Rodgerse (2001), Browna (2007), Choděry (2006), Šebesty 

(2005), Lightbownové a Spadaové (2006), Hendricha et al. (1988), Sterna (1983) aj. 
10

 Praxe postupně ukázala, že pozornost věnovaná jen komunikativním funkcím jazyka neumožnila studentům 

osvojit si cizí jazyk komplexně (Widdowson, 1990, s. 40). 

11
 Více v Hánková, 2011b. 

12
 Tento typ aktivity je využitelný na celé ose ‚přesnost – plynulost‘. Volba jazykových prostředků může být 

velmi řízená, např. pro zjištění chybějící informace mohou studenti používat stále stejný typ otázky. 
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- Hledání možností komunikativního vyučování gramatiky (form-focused instruction) 

(Long, 1996, 2009, Doughty, Williams, 1998). 

- Rozvoj tzv. úkolově orientované výuky (task-based learning – TBL, task-based 

language teaching – TBLT; Nunan, 1989, Willis, 1996, Williams, Burden, 1997, Skehan, 

1998, Robinson, 2001, 2011, Littlewood, 2004, Ellis, 2008, Dörnyei, 2009 aj.) zaměřené na 

proces a výsledek komunikace (outcome).  

Sami teoretici komunikativního přístupu od počátku upozorňovali na potřebu 

uvážlivého zavádění nového přístupu do soustavy školního vzdělávání (Brumfit, 1984, s. 

113), na zohlednění místního kontextu, vzdělávacího kurikula, charakteristik studentů, učitelů 

a učebního materiálu. Na možné obtíže při zavádění komunikativního přístupu 

v československých školách upozornila např. Mothejzíková (1988/89); potenciální problémy 

při zavádění úkolově orientované výuky popsal např. Nunan (1989, s. 86). Podle jeho názoru 

je třeba opatrnosti zejména při výuce dospělých studentů, protože nové postupy by mohly být 

v konfliktu s jejich předchozí zkušeností s učením a s jejich názorem na charakteristiky dobré 

výuky. Požadavek, aby komunikovali s využitím jen omezených jazykových prostředků, 

může být pro některé studenty zdrojem nejistoty a frustrace. 

Rychlé a univerzální přijetí14 a přitažlivost komunikativního přístupu (Richards, 

Rodgers, 2001, s. 157) pravděpodobně spočívaly v tom, že komunikativní přístup umožňoval 

různé interpretace, poskytoval učitelům v jejich práci značnou volnost při výběru dílčích 

technik a pracovních postupů s ohledem na místní podmínky, potřeby studentů a také přitom 

zohlednit vlastní vyučovací styl a osobnost. Komunikativní přístup se tedy nikdy nestal 

metodou v pravém slova smyslu (ibid., s. 33)15. 

V oblasti didaktiky (metodiky) angličtiny se od konce 20. století mluví o tzv. 

eklektickém období či období zásadového / poučeného eklekticismu (principled / informed 

eclecticism) (Larsen-Freeman, Anderson, 2011, s. 229) nebo o postmetodové éře (post-

method era) (Richards, Rodgers, 2001, s. 247). Tento přístup znamená, že učitel vybírá z 

množství existujících metod a jejich prvků a postupů ty nejvhodnější a nejúčinnější vzhledem 

ke konkrétnímu kontextu výuky (srov. Prabhu, 1987, s. 107-108, Richards, Rodgers, 2001, s. 

                                                                                                                                                                                     
13

  V Evropě se označuje jako metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning). 

14
 V roce 1982 Rada Evropy doporučila všeobecné zavedení zásad komunikativního přístupu do všech typů 

jazykové výuky. V Doporučení (Recommendation (82) 18) se mimo jiné uvádí:“To take all the measures 

necessary to enable adults who have had hitherto little or no chance of learning a modern language to acquire 

the ability to use a modern language for communicative purposes.” 

15
 V pojetí Richardse a Rodgerse (2001, s. 33) metodu charakterizuje 1. jasná definice přístupu (approach) 

k teorii jazyka a teorii jazykového učení; 2. vymezení (design) cílů, sylabu, role učebního materiálu, typů 

učebních aktivit, rolí učitele a studenta; 3. vyučovací postupy (procedures). Ne všechny ‚metody‘ splňují 

všechna kritéria a z tohoto důvodu ani komunikativní vyučování se nepovažuje za ‚metodou‘ v tomto smyslu. 
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16, 252, Tudor, 2001, s. 10). Poučenost učitelova výběru spočívá v jeho schopnosti volbu 

konkrétního postupu odůvodnit s odkazem na obecněji platnou teorii (Brown, 2007, s. 19, 

Hanušová, 2005, s. 17). Např. Stern konstatuje: „Dobrá teorie jazykového vyučování bude co 

možná nejlépe vyhovovat podmínkám a potřebám studentů.“ (Stern, 1983, s. 21) 

Hledání univerzální metody pro výuku cizího jazyka (zatím) skončilo nezdarem. 

Výzkumy naznačují, že právě učitel a jeho činnost je důležitější, než použitá metoda. Učitelé, 

i když formálně pracují podle předepsané / doporučené metody, ve své práci uniformní postup 

nerespektují, pracují spíše nezávisle na něm, ale s ohledem na studenty a své vlastní 

přesvědčení o podstatě dobrého učení a vyučování (Long, 2009, s. 373, Bell, 2007).  

V procesu hledání metod se doporučuje zohledňovat společenský kontext 

(Kumaravadivelu, 2001) a národní identitu (Larsen-Freeman, Anderson, 2011), jiní autoři 

zdůrazňují výsledky vědeckého bádání (Long, 2009), jiní upozorňují, že vědecké výsledky 

nejsou přímo přenositelné do praxe (Jourdenais, 2009). Další komplikací pro učitele je 

koncept angličtiny jako lingua franca
16

, který se prosazuje v mezinárodních obchodních, 

kulturních a dalších kontaktech a má dopady na formální rysy angličtiny (Seidlhofer, 2011, 

Jenkins, 2007). Učitelé se musí rozhodnout, jakou varietu angličtiny vyučovat a jaké chyby 

opravovat, a to i s ohledem na potřeby svých studentů. Angličtině jako lingua franca se 

věnuje pozornost i v České republice (Miňovský, Gabrielová, Weber, 2010/11).  

Pozornost v jazykovém vyučování se tak současné době zdá být rovnoměrně rozložena 

mezi vzdělávací obsahy a vyučovací postupy, s tím, že cílovou kategorií zůstává dosažení 

komunikativní kompetence (i když ta může být definována různě). Stejné tendence jsou 

patrné i ve vzdělávání učitelů cizího jazyka (Wright, 2010). 

2.3 Učitel v komunikativním jazykovém vyučování 

Breen a Candlin (1980, cit. dle Richards, Rodgers, 2001, s. 167) popsali v rámci 

komunikativního jazykového vyučování dvě hlavní role učitele: a) facilitovat komunikační 

procesy mezi studenty navzájem, a mezi studenty a učebními aktivitami a texty; b) být 

nezávislým účastníkem učebních procesů ve třídě. Další odvozené role se projevují 

v organizaci zdrojů, přičemž učitel sám je významným zdrojem jazykového poznání. Podle 

Widdowsona učitel v roli mediátora zprostředkuje studentům pochopení studijního materiálu 

(1990, s. 30). Larsen-Freemanová a Andersonová za hlavní roli učitele považují vytváření 

situací, které podporují komunikaci (2011, s. 123).  

                                                           
16

 English as a lingua franca – ELF, tj. jazyk, který používají mluvčí, pro které angličtina je druhým nebo cizím 

jazykem; na rozdíl od tzv. globální angličtiny, která se vztahuje i ke vzájemnému kontaktu s rodilými mluvčími 

angličtiny – srov. Jenkins, 2007, s. 19. 
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Role, které učitelé zaujímají, úzce souvisejí s jejich profesními rozhodovacími 

procesy. Podle Richardse (1990, s. 12-13) je učitelovo vnímání své vlastní role ve 

vyučovacím procesu ústředním metodickým prvkem. Učitel může být pozorovatelem 

(monitor of student learning), motivátorem, organizátorem a regulátorem (organizer and 

controller) učební činnosti studentů, poskytovatelem správných jazykových vzorů, poradcem 

a přítelem, analyzátorem studijních potřeb, tvůrcem studijních materiálů a hodnotitelem. 

Výuka angličtiny jako nástroje komunikace (na rozdíl od pojetí angličtiny pouze jako 

školního předmětu), která probíhá v cílovém jazyce, vyžaduje mnohem vyšší praktickou 

znalost vyučovaného jazyka a rozsáhlé znalosti o jazyce i na straně učitele. Učitel musí 

bezprostředně a adekvátně reagovat na nepředvídatelné komunikační situace, které vzniknou 

ve výuce, a na jazykové prostředky, které studenti používají, což je zvláště obtížné pro 

učitele, kteří nejsou rodilými mluvčími daného jazyka. V rámci komunikativního přístupu 

mají učitelé také relativně menší oporu v učebnicích, které z podstaty přístupu nemohou být 

preskriptivní a návodné v takové míře, jako učebnice pro gramaticko-překladovou a 

audiolingvální metodu (Medgyes, 1990).  

Komunikativní vyučování je tradičně spojováno s učiteli, kteří jsou rodilými mluvčími 

jazyka, který vyučují. Baileyová (Bailey, 2006, s. 305) připomíná, že v současné době je 

důležitější spíše reálná jazyková úroveň učitele, bez ohledu na jeho původ, a zejména jeho 

pedagogické dovednosti. Medgyes (1994) a Larsen-Freemanová a Andersonová (2011) 

považují učitele, který není rodilým mluvčím vyučovaného jazyka za vzor úspěšného učení a 

zdůrazňují jeho schopnost rozumět lépe chybám žáků a opravovat je apod. 

Specifické dovednosti pro výuku cizího jazyka se v efektivním vyučování spojují 

s obecně platnými principy a postupy, které podporují učení (Richards, 1990, Wright, 1987); 

významnou roli hraje celkový vyučovací styl učitele (Fenstermacher, Soltis, 2008). Dospělí 

studenti zpravidla preferují kombinaci exekutivního (směřujícího k cíli) a facilitačního stylu. 

Důležitá je schopnost motivovat studenty k učení a zejména, vzhledem k dlouhodobému 

charakteru osvojování druhého jazyka, schopnost udržovat motivaci studentů na přiměřené 

úrovni dlouhodobě (Dörnyei, 2001, Wlodkowski, 1986). Za klíčové pro udržení motivace 

Dörnyei považuje dobré vyučování, tj. jeho kvalitu a efektivitu. Kritéria jsou velmi obecná, 

platná pro různé kontexty výuky, a jen obtížně převoditelná do konkrétních návodů pro 

učitele. Každý učitel musí své chování, jednání a pracovní postupy přizpůsobit svému 

pracovnímu kontextu, svým studentům a své osobnosti (Williams, Burden, 1997).  

Efektivní výukové činnosti učitele by měly vést k vytváření příležitostí k učení 

(learning opportunities; Crabbe, 2007): učitel by si měl být vědom poznávacích procesů 
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studentů a podporovat je, a to volbou vhodných výukových materiálů a aktivit (využitím 

jejich učebního potenciálu); cíleně by měl rozvíjet i učební strategie svých studentů a učit je 

aktivně příležitosti k učení vyhledávat a využívat je. Crabbe (ibid., s. 118-120) označuje jako 

‚příležitosti k učení‘ kognitivní a metakognitivní aktivity studenta, které vedou k učení. Na 

základě výsledků výzkumů v oblasti osvojování druhého jazyka Crabbe rozlišuje (v rámci 

komunikativního přístupu) sedm kategorií příležitostí k učení: input, output, interakci, 

zpětnou vazbu (přímou i nepřímou), nácvik (rehearsal, tj. záměrné opakování a 

experimentování s různými složkami řeči), porozumění jazyku (language understanding, tj. 

vědomá pozornost věnovaná jazyku, a to jak jeho formě, tak i užití) a porozumění učení 

(learning understanding, tj. uvědomění si vlastních učebních procesů, analýza problémů a 

hledání strategií pro jejich překonání). Ke skutečně efektivnímu učení ovšem vede pouze 

provázání jednotlivých učebních příležitostí v dlouhodobé časové návaznosti. ‚Veřejné‘ 

komunikativně zaměřené činnosti vytvářejí podmínky pro ‚soukromé‘ učební procesy 

(Crabbe, 2007). 

Moderní učebnice se snaží rozmanitostí a variabilitou aktivit a cvičení vycházet vstříc 

různým učebním stylům studentů (vizuální, auditivní, kinestetický – Mareš, 1998). Učitel by 

měl být obeznámen s teoretickými principy (Ellis, 2010), podle nichž jsou jednotlivá cvičení a 

aktivity v učebnici, kterou používá, sestavená a seřazená, aby materiál dokázal využít 

efektivně s ohledem na potřeby a další charakteristiky svých studentů, případně aby materiál 

dokázal adaptovat (srov. též Tudor, 2001, s. 26).  

Povědomí o teoretických principech a metodách výuky cizího jazyka učiteli pomáhá 

při vytváření vlastních studijních materiálů a naopak, přemýšlení o vyučování učiteli pomáhá 

uvědomit si principy, kterými se ve své práci řídí, a vytvořit si vlastní teorii / metody výuky. 

Učitel v moderním vyučování má mít aktivní roli, má být pozorovatelem své vlastní práce, 

aby nacházel podmínky a okolnosti (circumstances), které povedou k efektivnímu vyučování 

a učení (Richards, 1990, s. 49). 

2.4 Vybrané teorie z oblasti výzkumu osvojování druhého jazyka 

Osvojování druhého jazyka (Second Language Acquisition – SLA) jako obor vědeckého 

bádání vznikl koncem 60. let 20. století vydělením z aplikované lingvistiky (Ellis, 1997, 

2005). K rozvoji oboru přispěla i potřeba ověřovat nové pedagogické postupy při výuce cizích 

jazyků, např. efektivitu komunikativního přístupu (Richards, 1985, s. 43). V současné době se 
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ve výzkumu osvojování cizího jazyka prosazují tři výrazné směry, z nichž každý nahlíží 

předmět studia
17

 z jiného úhlu. 

Přístup lingvistický vychází z teorie jazykových univerzálií a Chomského konceptu 

univerzální gramatiky (Universal Grammar). Osvojování jazyka vnímá jako zvláštní typ 

učení a odděluje jazyk od jiných mentálních funkcí (Whong, 2011, s. 5, Ellis, 2008, s. 557); 

univerzální gramatika se uplatňuje zejména v procesu osvojování prvního jazyka, do skončení 

tzv. kritického období (tj. do nástupu puberty). Tento přístup v naší práci neuvažujeme. Pro 

potřeby praktického jazykového vyučování, zejména dospělých studentů, se jako přínosnější 

jeví dva přístupy kognitivní, které se zaměřují na vnitřní poznávací procesy učících se, tj. na 

myšlení, paměť, vnímání, pozornost, rozhodovací procesy apod., a které chápou proces 

osvojování druhého jazyka podobně jako jiné druhy učení, závislé na stejných procesech 

(Ellis, 2008, s. 406, Whong, ibid.). V této kapitole stručně nastíníme hlavní principy 

komputačního modelu
18

 a sociokulturní teorie. Budou východiskem pro hledání efektivních 

výukových postupů, kterými učitel může podporovat učení svých studentů.  

Oba kognitivní přístupy chápou jazyk jako nástroj komunikace, tj. v procesu jeho 

osvojování kladou hlavní důraz na sdílený obsah a jeho smysl (meaning) a interakci 

komunikačních partnerů v situačním kontextu; jsou tedy kompatibilní s hlavními principy 

komunikativně orientovaného jazykového vyučování. Oba přístupy také zdůrazňují aktivní 

roli učícího se subjektu v poznávacích procesech, tj. z pohledu psychologie učení zaujímají 

konstruktivistickou pozici. Hlavní kognitivní proud přitom zdůrazňuje vnitřní poznávací 

procesy učícího se subjektu, kdežto sociokulturní teorie klade důraz na podporu okolí, která 

učební procesy zprostředkovává. Oba přístupy také zohledňují individuální charakteristiky 

učících se, např. jazykový talent, motivaci, styly učení a učební strategie; tato oblast však 

přesahuje rámec naší práce, proto se jí nebudeme dále zabývat. Zaměříme se více na nálezy 

vztahující se k formalizované / institucionalizované výuce druhého jazyka (instructed second 

language acquisition), tedy na činnost učitele a obecné procesy učení. 

                                                           
17

 Jak vědecký obor, tak i předmět zkoumání označuje angličtina stejným termínem – second language 

acquisition (SLA). Termín ‚druhý jazyk‘ v tomto kontextu označuje každý další jazyk navíc k mateřskému 

jazyku, který si jedinec osvojuje, a to bez ohledu na společenský a jazykový kontext. Může jít tedy o učení 

(learning) cizího jazyka (foreign language) ve škole v prostředí mateřského jazyka, stejně tak jako přirozené 

osvojování (acquisition) v průběhu pobytu v zemi cílového jazyka, či formální osvojování dalšího jazyka 

(second language) v bi-/multilingvní zemi atd.  

18
 Komputační model je jedním z modelů rozvíjených v rámci ryze kognitivních přístupů ke zkoumání 

osvojování druhého jazyka (Ellis, 2008, s. 406). Svým důrazem na interakci a úrovní abstrakce vyhovuje 

potřebám praktického jazykového vyučování. Ryze teoretické modely, které zkoumají průběh vlastních 

poznávacích procesů (dění uvnitř ‚černé skříňky‘), v naší práci neuvažujeme (srov. Ellis, 2008, s. 455, 

Lightbown, Spada, 2006, s. 38). 
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I přes rozmanité a rozsáhlé výzkumy se dosud nepodařilo dosáhnout konsensu a 

vytvořit nějakou univerzálně platnou a přijímanou teorii osvojování druhého jazyka (Ellis, 

2008, s. xxii, Lightbown, Spada, 2006, s. 50). Existují pouze dílčí hypotézy, které na základě 

poznatků kognitivní psychologie, psycholingvistiky, teorie komunikace a interakce dílčí 

procesy v oblasti osvojování druhého jazyka vysvětlují. Vzhledem k praktickému zaměření 

této práce se nebudeme zabývat detailním rozborem jednotlivých kognitivních teorií. 

Soustředíme se na přehled vybraných hypotéz a kognitivních procesů, jejichž podíl na 

osvojování druhého jazyka byl experimentálně dostatečně přesvědčivě prokázán a v jejichž 

interpretaci a významu pro praxi jazykového vzdělávání se badatelé shodují do té míry, že 

mohou vyvodit ‚předběžná‘ doporučení pro praxi jazykového vyučování (Ellis, 2005, s. 10). 

Tato shoda se do značné míry projevuje také v moderních metodických příručkách pro učitele 

angličtiny (srov. Harmer, 2007, Scrivener, 2011, Thornbury, 2001 aj.) a v podobě současných 

učebnic založených na komunikativním přístupu (zejména britských, které se zpravidla 

používají ve výuce dospělých v ČR).  

Hypotézy, kterými se budeme zabývat, se vztahují k externím faktorům jazykového 

vzdělávání (Ellis, 2008), zejména k činnosti učitele, učebním materiálům a aktivitám. Poznání 

procesů osvojování druhého jazyka (tj. jakým způsobem probíhá učení studentů – srov. Ellis, 

2010, s. 194) může učiteli pomoci v jeho rozhodování o volbě výukového materiálu a 

pracovního postupu, aby bylo ve výuce dosaženo maximální možné efektivity; znalost teorie 

tedy učiteli pomůže vytvořit si vlastní (implicitní) praktickou teorii učení a vyučování (Stern, 

1983, s. 21 aj.). V následující části kapitoly stručně popíšeme klíčové koncepty a hypotézy, o 

které se budeme opírat v praktické části práce. Některé nejsou zcela kompatibilní, např. 

hypotéza srozumitelného inputu a hypotéza srozumitelného outputu, přesto je lze v procesu 

osvojování cizího jazyka považovat za komplementární a lze je integrovat do širšího rámce 

s interakčním pojetím osvojování druhého jazyka (Ellis, 2008, s. 266). 

2.4.1 Komputační model osvojování druhého jazyka 

Komputační model (computational model), založený na informačně procesuálním přístupu 

který využívá kognitivní věda
19

, se prosazuje v hlavním proudu vědeckého bádání v oblasti 

osvojování druhého jazyka (Ellis, 1997, s. 35). Je založen na čtyřech základních prvcích, 

kterými jsou input, intake, znalost druhého jazyka (L2 knowledge) a output.
20

 V elementární 

                                                           
19

 Kognitivní věda pracuje s metaforou lidského mozku jako počítače a s představou kognice jako zpracování 

informace (Eysenck, Keane, 2008, s. 15, 22). 

20
 V naší práci budeme používat anglické termíny, protože čeština zatím nenabízí odpovídající odborné 

ekvivalenty, které by přesně vystihovaly obsah těch anglických: 
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formě jde o lineární proces, kdy do ‚černé skříňky‘ (black box) studentova vědomí vstupují 

jazykové informace (iput), ve vědomí se přes procesy pracovní paměti přetvářejí (intake) a 

vstupují do dlouhodobé paměti, kde se integrují s již existujícími znalostmi, aby byly 

připraveny k produktivnímu užití (output). Uvnitř ‚černé skříňky‘ dochází k formování 

studentova mezijazyka, tj. k přírůstku jeho znalostí. Tyto procesy nejsou pozorovatelné 

zvnějšku, na jejich povahu je možné usuzovat jen z úrovně studentovy řečové produkce 

(output). Komputační model osvojování druhého jazyka vychází z několika dílčích hypotéz, 

které v dalším textu stručně popíšeme. 

2.4.1.1 Teorie mezijazyka (The Interlanguage Theory)  

Termín ‚mezijazyk‘ (interlanguage) označuje aktuální stav znalostí studenta, který je směsí 

struktur osvojovaného cílového jazyka a struktur mateřského jazyka studenta a jehož úroveň 

je možné hodnotit pouze na základě řečové produkce studenta (Selinker, 1972, in Richards, 

1984, s. 35). Z podstaty definice vyplývá, že v cizojazyčné řečové produkci studenta se 

mohou vyskytovat chyby, tj. struktury, které se nevyskytují ani v mateřském jazyce studenta, 

ani v jazyce cílovém. U mezijazyka se zdůrazňuje jeho dynamika, tj. jeho proměnlivost v čase 

(interlanguage continuum), protože se s novými znalostmi studenta neustále vyvíjí. 

Kvalitativní změny v mezijazyce se označují jako restrukturalizace (restructuring). 

V některých fázích může být pozorován i vývoj negativní, směrem k většímu počtu chyb či ke 

znovuobjevení chyb z dřívějších fází vývoje (backsliding), což se považuje za příznak 

‚testování hypotéz‘ o jazyce a restrukturalizace znalostí v dlouhodobé paměti. Zastavení 

řečového vývoje studenta před dosažením plné úrovně rodilého mluvčího cílového jazyka se 

označuje jako fosilizace (fossilization, ibid., s. 36). Podle teorie mezijazyka chyby vznikají 

zejména jako důsledek jazykového transferu, vlastního vyučovacího procesu, učebních 

strategií, komunikačních strategií v kontaktu s rodilým mluvčím, či mentálních procesů 

zobecňování materiálu cílového jazyka (ibid., s. 37).  

Koncept mezijazyka, kromě toho, že popisuje jazykový vývoj jednotlivce, je 

významný pro praxi jazykového vyučování tím, že chybu nevnímá jako problém, ale jako 

organickou součást procesu učení a jako informaci o aktuálním stavu studentovy úrovně 

(transitional competence) osvojení cílového jazyka (Corder, 1967, in Richards, 1984, s. 25). 

                                                                                                                                                                                     

Input (Ellis, 1997, s. 139): vzorky mluvené nebo psané řeči, kterým je vystaven student v procesu učení, nebo při 

užívání osvojovaného jazyka. (Česky: vstup, vklad, vstupní informace.) 

Intake (Ellis, 2008, s. 967): ta část inputu, které si učící se všimne a kterou uloží do krátkodobé paměti. Intake se 

může stát součástí studentova mezijazyka, tj. může být uložen do dlouhodobé paměti. Ne všechen intake, tedy ne 

všechno, čeho si student všimne, se však do dlouhodobé paměti skutečně uloží. (Česky: příjem, přívod, vtok.)  

Output (Swain, 2000): Řečová produkce jako výsledek i proces. (Česky: výkon, produkce, výstup.) 
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Efektivní práce s chybou pak musí zahrnovat nejen rozpoznání, popis a opravu chyby, ale 

především určení její příčiny (Hánková, 2010).  

2.4.1.2 Hypotéza frekvence (The Frequency Hypothesis) 

Podle této hypotézy je postup osvojování jednotlivých prvků cílového jazyka určen tím, jak 

často se vyskytují v inputu (Ellis, 2008, s. 963). Studie prokázaly, že sama frekvence výskytu 

nestačí, na osvojení jednotlivých aspektů jazyka se podílejí i další faktory, např. jak zřetelně 

z inputu vystupují (salience), do jaké míry se podílejí na tvorbě významu
21

, jak důležitou roli 

hrají v syntaxi aj. Roli také hrají individuální kognitivní procesy učícího se, např. do jaké 

míry dokáže z množství identických případů výskytu jednotlivého jazykového jevu 

(exemplar) zobecnit a odvodit pravidlo (rule), bez ohledu na další jazykové jevy, které se 

v inputu současně vyskytují. Přesný vztah mezi frekvencí a osvojením jazykových jevů je 

předmětem dalšího výzkumu (Ellis, 2008, s. 241-246). 

Pro praxi jazykového vyučování z této hypotézy vyplývá, že jak prezentace, tak i 

procvičování jazykových forem by měly být dostatečně variabilní, v různých kontextech, aby 

mohlo dojít k interakci a synergickému působení co největšího počtu prvků, které se na učení 

/ osvojování druhého jazyka podílejí. Frekvence je významným faktorem zejména při 

osvojování slovní zásoby (Lightbown, Spada, 2006, s. 98).  

2.4.1.3 Hypotéza inputu (The Input Hypothesis) 

Teoretický model osvojování druhého jazyka, který v r. 1982 navrhnul S. Krashen 

(1995/1982), se ukázal jako velmi vlivný a významný pro rozvoj komunikativních přístupů 

v jazykovém vyučování (Lightbown, Spada, 2006, s. 38). Krashenův model je založen na pěti 

hypotézách (Krashen, Terrell, 1995/1983), z nichž největší praktický dopad formální výuku 

mají hypotéza inputu (The Input Hypothesis), hypotéza afektivního filtru (The Affective Filter 

Hypothesis) a hypotéza monitoru (The Monitor Hypothesis).22 

Podle hypotézy inputu k osvojování jazyka (ne k učení - acquisition) dochází na 

základě porozumění textu (zpočátku mluveného), kterému je učící se vystaven. Obtížnost 

tohoto textu by měla jen těsně přesahovat aktuální úroveň znalostí učícího se; tento rozdíl a 

přírůstek znalostí Krashen popisuje jako ‚input + 1‘. Po dostatečně velkém kontaktu 

                                                           
21

 Např. i přes frekventované užití koncovka –s ve 3. osobě přítomného času prostého anglických sloves patří 

k morfémům osvojovaným až v pozdějších fázích studia, protože z hlediska komunikace je redundantní 

(gramatická osoba je dostatečně určena podmětem).  

22
 O explicitních a implicitních znalostech jazyka viz více v kap. 2.4.3. 
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s cílovým jazykem (poslech a čtení s porozuměním, ve známém kontextu) se podle této 

hypotézy u učícího se rozvine schopnost samostatného projevu v cizím jazyce
23

.  

Poskytování srozumitelného inputu je tedy úkolem vyučujícího, který může vstupní 

text strukturovat buď tak, aby obsahoval právě jeden nový jazykový jev (finely-tuned input), 

nebo může zařadit i několik neznámých struktur, za předpokladu, že text jako celek bude 

srozumitelný (roughly-tuned input). Ve druhém případě se předpokládá, že student sám 

z textu bude extrahovat tu strukturu (popř. struktury), která je pro něj v daném momentě na 

úrovni ‚i+1‘, tedy následující v pořadí osvojování. Tento postup je snáze aplikovatelný při 

skupinové výuce a u dospělých, kteří mají kontakt s cílovým jazykem i mimo formální výuku, 

protože při větším počtu studentů s různou jazykovou zkušeností je pro učitele obtížné přesně 

stanovit nejbližší možný přírůstek znalostí. Podle Krashena a Terrella (ibid., s. 34) lze 

srozumitelnost inputu zajistit několika způsoby, např. prostřednictvím komunikačních 

strategií, které se používají při hovoru s cizincem (foreigner talk), jako je zpomalení, 

opakování, přeformulování apod.  

Podle hypotéza afektivního filtru osvojování jazyka probíhá lépe v emočně příjemném 

prostředí, kde student je vhodně motivován a zažívá pocit úspěchu. 

Krashenovy hypotézy se původně vztahovaly k procesům osvojování druhého jazyka, 

nikoliv k učení (ibid., s. 36), postupně byly adaptovány i pro výuku formální. Jako 

nejvlivnější se ukázala jeho hypotéza monitoru (vědomá kontrola vlastní řečové produkce 

s ohledem na explicitní znalost pravidel) a zejména jeho hypotéza srozumitelného inputu, i 

když je také často kritizována.  

Za nedostatek se považuje, že Krashen neuznává roli kognitivních procesů učících se, 

kterými mohou konstruovat vlastní nové poznání na základě předchozích znalostí a které 

mohou být na srozumitelném inputu nezávislé (Ellis, 2008, s. 251), a neuznává ani význam 

řečové produkce (output) učícího se jedince v procesu osvojování druhého jazyka (ibid., s. 

247). Swainová (Swain, 1985) prokázala, že srozumitelný input sám o sobě není postačující 

podmínkou pro efektivní osvojení cizího jazyka (více v kap. 2.4.1.6). I přesto, že 

experimentální výsledky ověřování platnosti hypotézy srozumitelného inputu nejsou zcela 

jednoznačné (Ellis, 2008, s. 249), jeho význam v procesu osvojování cizího jazyka je 

nepopiratelný. Kromě textů hraje při zajištění srozumitelného inputu důležitou roli ústní 

projev učitele (srov. kap. 6.2.2). 

                                                           
23

 Krashen zde vychází z principů osvojování prvního jazyka (Krashen, Terrell, 1995/1983, s. 32-37), např.: 

„Spoken fluency emerges gradually and is not taught directly.“ 
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Přínos Krashenovy hypotézy inputu spočívá v tom, že stimuloval výzkum a hledání 

možností, jak jazyk, jehož působení jsou studenti vystaveni (se kterým jsou konfrontováni), 

učinit přiměřeně srozumitelným či náročným, aby stimuloval efektivní učení/osvojování. 

Důležitou roli při vytváření srozumitelného inputu hraje využití mentálních schémat učících 

se jedinců. 

2.4.1.4 Teorie schémat, rámců a scénářů  

V oblasti recepce textů (psaných i mluvených) se současná psycholingvistika opírá o 

poznatky kognitivní psychologie. Podle názoru Nebeské (1992, s. 60)  

„[V] současné psycholingvistice převládá hypotéza, že recepci textu je třeba chápat jako komplexní proces, 

jehož základem je – zhruba řečeno – porovnávání percipovaného textu s obsahy předpokladových struktur 

(s předpokladovou bází) recipienta.“  

Předpokladové báze se označují také jako mentální reprezentace. Ty reprezentace, které mají 

zřetelnou hierarchizovanou strukturu, se nazývají schémata (Vybíral, 2009, s. 72). Jednotlivá 

schémata jsou nezávislá na jiných a jejich hlavní funkcí je interpretovat informace, případně 

konstruovat chybějící informace (ibid., s. 73, Anderson, 1984). 

Eysenck a Keane (2008, s. 427) uvádějí dva ‚relativně specifické‘ typy schémat – 

scénáře a rámce. Podle jejich názoru „[s]cénáře obsahují znalosti o událostech a jejich 

důsledcích. Naproti tomu rámce obsahují informace o vlastnostech předmětů a míst.“ Scénář 

(script) obsahuje organizované sekvence úkonů a popisuje znalost každodenních situací ve 

veřejném prostoru, např. návštěvu v restauraci.  

Různé druhy postojů k percipovanému textu se označují jako expektace a vyjadřují 

recipientovu představu (někdy vědomou, někdy nevědomou) o obsahu a stavbě textu, někdy i 

o užitých komunikačních prostředcích. Tato očekávání jsou založena na recipientově 

předchozí zkušenosti s podobným typem textů, s týmž produktorem nebo produktorem ze 

stejného prostředí, či na zkušenosti s podobným typem komunikačních událostí (Nebeská, 

1992, s. 61).  

Expektace se v procesu osvojování druhého jazyka (v komunikativně pojatém 

vyučování) významně podílejí na vytváření / zajištění srozumitelného inputu. Recipient běžně 

předpokládá, že produktor ve svém projevu respektuje stejnou komunikační normu (Brown, 

Yule, 1983a, s. 236-271). V kontaktu dvou jazyků (mateřského a druhého) se komunikační 

normy mohou lišit, je tedy zpravidla na učiteli, aby studenty na rozdíly předem připravil, tj. 

aby aktivoval příslušné oblasti jejich předpokladových bází (schémata) a porozumění textu 

jim usnadnil. Jde o aktivaci „příslušných znalostí věcných korespondujících s tématem 

percipovaného textu (komunikovanými obsahy) i znalostí o adekvátních komunikačních 

prostředcích (verbálních i neverbálních)“ (Nebeská, 1992, s. 62).  
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V procesu výuky a osvojování cizího jazyka jde zejména o aktivaci cizojazyčné slovní 

zásoby (mentálního slovníku) studenta. V oblasti využití schémat, rámců a scénářů se 

uplatňují zejména procesy inference (ibid.). To znamená, že každý text, který mají studenti 

recipovat, by měl být zasazen do jasného kontextu, a studenti by informaci o daném kontextu 

měli dostat před vlastním čtením nebo poslechem, zejména pokud lze předpokládat 

interkulturní rozdíly mezi prostředími mateřského a cílového jazyka (Hánková, 2013). Jak 

uvádí Baddeley (1999, s. 152), text se stane srozumitelnějším, protože studenti mohou využít 

znalost sémantického kontextu na základě sémantické paměti. 

2.4.1.5 Hypotéza interakce (The Interaction Hypothesis) 

M. Long v 80. letech 20. století vyslovil hypotézu, kterou dále zpřesnil v roce 1996, že 

modifikace interakce mezi komunikačními partnery, ke které dojde v průběhu vyjednávání 

významu (tedy při komunikačních problémech), vytváří pro studenty srozumitelný input, a 

tak napomáhá osvojování jazyka. Při formulování hypotézy vyšel z postupů, kterými 

zjednodušuje svůj jazykový projev rodilý mluvčí v interakci s cizincem (foreigner talk) a 

učitel se studentem (teacher talk – srov. kap. 6.2.2) (Long, 2009, s. 421-422). 

Kromě zjednodušení a elaborace kompetentní mluvčí partnerovi v interakci poskytuje 

zpětnou vazbu: pozitivní v případě úspěšné komunikace, negativní v případě komunikačního 

problému. Z pohledu jazykového vyučování má poskytnutá zpětná vazba ještě jednu dimenzi, 

kterou je informace o gramatické správnosti a o přijatelnosti / přiměřenosti výpovědi. Jako 

‚pozitivní důkaz‘ (positive evidence) se označuje příklad správného užití jazyka, který partner 

studentovi nabídne; jako ‚negativní důkaz‘ (negative evidence) se označuje informace, že 

výpověď mluvčího nebyla správná či přijatelná. Negativní důkaz může být buď explicitní, 

např. přímá oprava chyby, gramatické vysvětlení, nebo implicitní, zapracovaný do interakce 

např. jako otázka na ověření porozumění (Long, 1996, s. 413, Mackey, 2012, s. 116). Při této 

otázce může partner nesprávnou výpověď studenta přeformulovat, a tak zároveň studentovi 

poskytnout negativní zpětnou vazbu a pozitivní důkaz, tj. např. správně sestavenou větu. 

Vyjednávání významu v průběhu interakce, které je možné považovat za formu zpětné 

vazby, může být v podstatě trojího typu, více či méně explicitní (Mackey, 2012, s. 12): 

1. Ověření správnosti porozumění (confirmation check) – posluchač se ujistí, že správně 

porozuměl promluvě partnera, např. „Is this what you mean?“/„Myslíte to takhle?“   

2. Žádost o objasnění (clarification request) obsahu partnerovy předchozí výpovědi, 

např. „What did you say?“/„Co jste říkal?“ 

3. Kontrola porozumění (comprehension check), kdy se mluvčí ujišťuje, že byl správně 

pochopen, např. „Did you get that?“/„Rozumíte?“ 
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Ve smysluplné interakci, v komunikaci zaměřené na obsah sdělení, pak dochází k vytváření 

modifikovaného, srozumitelného inputu. Důležitou roli zde hraje output studenta, aktivní 

užívání cílového jazyka, což v procesu vyjednávání významu zaměří pozornost studenta na 

jazykovou formu (morfosyntaktické a lexikální prvky). Student má příležitost ke 

kognitivnímu porovnání formy své výpovědi s žádoucí formou cílového jazyka (Long, 1996, 

s. 434). 

Z výše uvedeného je patrné, že hypotéza interakce je založená na konverzaci s rodilým 

mluvčím, nebo velmi kompetentním uživatelem jazyka, což je v běžné skupinové výuce 

obtížně splnitelná podmínka. Výzkumy však opakovaně potvrdily, že techniky vyjednávání 

významu mohou využít studenti sami v průběhu komunikativně zaměřených aktivit, zejména 

v úkolovém vyučování (tasks), např. ve formě kolaborativního dialogu (Swain, 2000, 

Mackey, 2012). Mackeyová (Mackey, 2012, s. 8) zaznamenala v průběhu komunikativních 

aktivit přítomnost tzv. ‚language-related episodes‘, tj. dialogických sekvencí, ve kterých se 

studenti zaměřují na zpřesnění jazykové formy svých výpovědí, nalezení vhodnějšího slova či 

správné gramatické struktury  

Největší přínos hypotézy interakce spočívá v tom, že podnítila výzkumy korektivní 

zpětné vazby, kterou studentům poskytuje učitel.  

2.4.1.6 Hypotéza srozumitelné produkce (The Comprehensible Output Hypothesis) 

Hypotézu srozumitelné produkce navrhla v roce M. Swainová (Swain, 1985, s. 248). S oporou 

o teorii interakce došla k závěru, že pro adekvátní zvládnutí cizího jazyka je nezbytná 

smysluplná interakce v tomto jazyce, která studenty nutí v případě komunikačního problému 

vlastní výpověď zpřesňovat a zaměřit se i na její formu, tj. gramatickou správnost, koherenci 

a situační přiměřenost. Toto komunikační úsilí při vyjednávání významu, tj. snahu dosáhnout 

srozumitelnosti, Swainová označuje jako ztíženou produkci (pushed output), tj. maximální 

snahu studenta na hranici aktuálních možností jeho jazykové (lingvistické) kompetence. 

Označení srozumitelný output Swainová chápe jako komplementární ke Krashenovu 

konceptu srozumitelného inputu: jak srozumitelný input, tak i srozumitelný output jsou podle 

jejího názoru v procesu osvojování druhého jazyka stejně důležité.  

Ztížený output je pro studenty příležitostí k testování vlastních hypotéz o fungování 

osvojovaného jazyka. Takto Swainová (ibid., s. 249) označuje studentovo aktivní a záměrné 

zkoušení různých jazykových struktur a ověřování jejich správnosti a vhodnosti v dané 

situaci.
24

 Toto experimentování s jazykem je pro studenta příležitostí zaměřit se na 

                                                           
24

 Stejné procesy se uplatňují při osvojování mateřského jazyka (Sternberg, 2009, s. 342). 
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syntaktické zpracování jazyka spíše než jen na sémantické zpracování na základě lexikálních 

jednotek (srov. VanPatten a teorii zpracování inputu níže). Vlastní produkce studenta je tak 

dalším zdrojem inputu, který vstupuje do procesu osvojování jazyka. 

Swainová později svou hypotézu podrobněji rozpracovala v kontextu sociokulturní 

teorie (více v kap. 2.4.2) a s oporou o hypotézu zaznamenávání (srov. kap. 2.4.1.7) jako 

koncept kolaborativního dialogu: studenti ve vzájemné interakci v rámci plnění 

komunikativně zaměřeného úkolu věnují pozornost i jazykové formě a společně jsou schopni 

správně vytvořit a použít jazykové struktury, které by samostatně nezvládli (Swain, 2000, s. 

100). Jazyk je tak zároveň nástrojem komunikace i poznání; verbalizace myšlenek v průběhu 

kolaborativního dialogu napomáhá jejich internalizaci (ibid., s. 105). 

Podle názoru Ellise (2008, s. 265) zatím není zcela jasné, jak přesně output přispívá 

k osvojení druhého jazyka, zda skutečně pomáhá studentům při osvojování nových 

jazykových forem, či zda jen přispívá k automatizaci již částečně osvojených struktur. Podle 

našeho názoru praktický význam této hypotézy pro běžné vyučování spočívá v tom, že 

vysvětluje význam párové a skupinové práce v procesu cizojazyčné výuky, které významně 

zvyšují příležitosti k řečové produkci studentů, čímž podporují automatizaci a rozvoj 

plynulosti. 

2.4.1.7 Hypotéza zaznamenávání
25

 (The Noticing Hypothesis) 

Podle Dörnyeie (2009, s. 164) hypotéza zaznamenávání R. Schmidta (1995, 2001) byla první 

psychologicky orientovanou teorií, která se prosadila v hlavním proudu výzkumu osvojování 

druhého jazyka, protože vysvětluje roli explicitního, vědomého učení v procesu osvojování 

druhého jazyka (tj. např. osvojování gramatických pravidel) a zdůvodňuje, proč jen vybraná 

část jazykového inputu se v učebním procesu promění na intake přístupný dalšímu 

kognitivnímu zpracování. Podle Schmidtovy teorie jsou pro další zpracování k dispozici jen 

ty části inputu, kterých si učící se jedinec vědomě všimne, tj. které zaznamená
26

 (notices, 

consciously attends to), což je pozice v přímém protikladu ke Krashenově hypotéze 

srozumitelného inputu a deklarovanému rozdílu mezi osvojováním a učením se cizímu 

jazyku. 

Schmidt (1990) identifikoval dva důležité případy zaznamenávání (noticing), které 

díky jejich zprostředkujícímu působení mezi inputem a paměťovými procesy (intake) 

považuje za nezbytné podmínky pro osvojení druhého jazyka:  

                                                           
25

 Autorka práce děkuje prof. PhDr. Aleně Macurové, CSc. za navržení vhodného českého termínu.  

26
 Schmidt ve své teorii později rozlišil původní, tzv. silnou formu, a novější, tzv. slabší formu, podle níž k učení 

za určitých podmínek dochází i implicitně, bez vědomé pozornosti (Dörnyei, 2009, s. 164, Schmidt, 2001, s. 26).  
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1. Zaznamenání formálních prvků jazyka, které se objevují v inputu (noticing), k čemuž 

dochází na základě frekvence jejich výskytu a výraznosti (salience), popř. působením 

vyučování. 

2. Zaznamenání odchylek (noticing the gap) mezi inputem, kterému je učící se vystaven, 

a outputem, který je sám schopen produkovat (cit. dle Ellis, 2008, s. 265, Skehan, 

1998, s. 48-49).  

Výzkumy v oblasti zaznamenávání a uvědomění (awareness) prokázaly, že mají-li se studenti 

zaměřit současně na více než jeden aspekt druhého jazyka, může docházet k interferenci, 

zejména pokud mají najednou vnímat význam i formu inputu (Ellis, 2008, s. 441, srov. teorie 

zpracování inputu níže). 

Pokud jde o produkci (output), komunikativně pojaté úkoly, které jsou založené na 

interakci (kolaborativní učení), vytvářejí podmínky pro to, aby se studenti zaměřili kromě 

obsahu i na formální prvky jazyka a společně si ujasňovali pravidla a zpřesňovali svá 

vyjádření, zejména pokud je výsledkem úkolu psaný text (Swain, 2000, Skehan, 1998, s. 58). 

Ve fázi outputu pozornost věnovaná formě napomáhá restrukturalizaci znalostí v dlouhodobé 

paměti. 

Smysl Schmidtovy hypotézy pro praxi jazykového vyučování spatřujeme v tom, že 

upozorňuje na nutnost zaměřovat pozornost studentů ke specifickým rysům jazyka, tj. k jeho 

formě. Jen tak je možné v potřebné míře rozvíjet gramatickou správnost řečové produkce 

studenta. Podobně jako u dříve zmíněných hypotéz, ani v případě hypotézy zaznamenávání 

nejsou všechny závěry jednoznačné. Není např. jasné, zda všímání / zaznamenávání musí být 

plně uvědomované a jaká je kapacita pracovní paměti, tj. jaké množství informací je možné 

zpracovávat zároveň (Dörnyei, 2009, s. 164). 

2.4.1.8 Teorie zpracování inputu (The Input Processing Theory) 

VanPatten (2002, s. 757) se soustřeďuje na osvojování gramatiky cílového jazyka, na procesy, 

kterými se input přemění na intake. Intake je v jeho pojetí definován jako soubor 

lingvistických dat extrahovaných z inputu, která jsou podržena v pracovní paměti k dalšímu 

zpracování, uložení do dlouhodobé paměti (accommodation) a restrukturaci mezijazyka 

(restructuring). Zpracování lingvistické informace probíhá souběžně s vnímáním významu 

obsaženého v inputu, a to procesy, které se označují jako parsing
27

.  

                                                           
27

 Parsing (parsování) je psycholingvistický pojem, který označuje syntaktickou analýzu na úrovni věty (větný 

rozbor) podle pravidel formální gramatiky (Crystal, 2007, s. 233). Vědomě se využívá při interpretaci významu 

dvojznačných vět. Např. větu ‚S textem se pracuje bez předchozí přípravy doma.‘ lze interpretovat: 1. [Studenti] 

s textem pracují [ve škole] bez předchozí domácí přípravy. 2. [Studenti] pracují s textem [samostatně] doma, bez 

předchozí přípravy ve škole. 
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Pro praktickou činnost učitele z VanPattenovy teorie vyplývá, že při práci s textem 

(psaným či mluveným) je třeba nejdřív zajistit porozumění jeho obsahu a smyslu, až potom je 

možné studenty zaměřit na (nové) jazykové prostředky, které si mají osvojit. Obě operace, 

pokud by byly prováděny současně, kladou příliš velké nároky na pracovní paměť a 

v podstatě nejsou efektivně zvládnutelné (s výjimkou textů, které by byly na mnohem nižší 

úrovni, než odpovídá aktuálnímu mezijazyku studenta). VanPattenova teorie je pro 

pedagogickou praxi přínosná i tím, že naznačuje možnosti explicitního rozvíjení dovednosti 

studenta všímat si strukturních prvků jazyka a aktivně při jejich zpracování využívat 

kognitivní procesy (vytvářet si hypotézy o fungování jazyka) a rozvíjet povědomí o vztahu 

formy a významu, např. s využitím ‚uvědomovacích/pozorovacích cvičení‘ (consciousness-

raising activities), která nevyžadují řečovou produkci (ibid., s. 766-7).
28

  

2.4.1.9 Integrovaný model osvojování druhého jazyka 

Gassová (1997) se ve své verzi komputačního modelu pokusila o integraci několika 

teoretických hypotéz, a zaměřila se na proces proměny inputu na output a roli outputu 

v procesu osvojování druhého jazyka, (obr. 2.1, cit. dle Ellis, 2008, s. 267, 406).  

 

Obr. 2.1: Integrovaný model osvojování druhého jazyka (podle Gass, 1997, s. 3, cit. dle Ellis, 2008, s. 267) 

V modelu Gassové vnímaný input označuje to, čeho si student skutečně povšimne na základě 

rozpoznané mezery ve svých znalostech (Noticing Hypothesis). Gassová rozlišuje mezi 

srozumitelným inputem (comprehensible input), který produkuje mluvčí, a pochopeným 

inputem (comprehended input), který vzniká činností učícího se a může být na různé úrovni 

(i+1; Input Hypothesis). Intake označuje proces asimilace nového jazykového materiálu a 

jeho porovnávání s rozpoznanou mezerou ve znalostech; podle Gassové je tento proces 

                                                           
28

 V českém kontextu jazykového vzdělávání je možné považovat právě tento bod za zvláště významný. Často 

jsou studenti soustředěni víc na formu jazykových struktur (jak se ‚tvoří‘), než na to, co znamenají a co 

vyjadřují.  
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založen na současném působení interakce, vrozené znalosti jazykových univerzálií a znalosti 

mateřského jazyka. Fáze integrace znamená restrukturaci
29

 studentova mezijazyka (L2) 

působením nových poznatků uložených v dlouhodobé paměti. Studenti mohou přijmout nebo 

odmítnout existující hypotézu, nebo mohou nový poznatek použít k posílení existující 

hypotézy, nebo mohou nový rys jazyka jen uložit do paměti k pozdější analýze, případně se 

mohou rozhodnout nový rys ignorovat. Output (produkce) je v modelu Gassové považován za 

důkaz úspěšného osvojení (Output Hypothesis podle Swainové) a také jako zdroj osvojování, 

pokud se stane zdrojem dalšího inputu. 

Podle Ellise (2008, s. 407) komplexněji pojaté komputační modely pracují také 

s kombinací tzv. procesů zdola nahoru (bottom-up) a shora dolů (top-down) a využívají např. 

schémata, která jsou uchována v dlouhodobé paměti deklarativní, a to jak v její části 

sémantické, tak i epizodické (Ellis, ibid., Koukolík, 2012, s. 118). V procesu zpracování 

inputu hraje významnou roli kapacita pracovní paměti (working memory / short-term 

memory), tj. schopnost jedince krátkodobě v paměti podržet určité množství informací a 

pracovat s nimi. Kapacita pracovní paměti je omezená, proto je pro studenty obtížné např. 

věnovat zároveň pozornost obsahu i formě inputu (Ellis, 2008, s. 407) a naopak je „výhodná 

integrace znaků do nějakého celku“
30

 (Koukolík, 2012, s. 121), protože se tak zátěž pracovní 

paměti sníží. Zpracované informace se přesunou do dlouhodobé paměti, jejíž kapacita se 

považuje za neomezenou, a která může informace udržet dlouhodobě (Ellis, 2008, s. 407). 

2.4.2 Sociokulturní teorie osvojování druhého jazyka 

Sociokulturní teorie osvojování druhého jazyka vychází ze sociálně konstruktivistické 

psychologie L. S. Vygotského a její pojetí učení a vyučování se v mnoha ohledech liší od 

současného hlavního proudu SLA. Do značné míry se opírá o teorie osvojování prvního 

(mateřského) jazyka. Sociokulturní teorie chápe jazyk a řeč jako nástroj poznávání světa a 

nástroj pro rozvoj myšlení, v konkrétním společenském a kulturním kontextu. Užívání jazyka 

v sociální interakci vede zároveň i k rozvoji vyšších kognitivních funkcí jedince (Lantolf, 
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 Ellis (2008, s. 441-442) označuje integraci (integration) jako obecný termín pro uložení nově zaznamenaných 

a zpracovaných položek ve studentově mezijazyce (v dlouhodobé paměti). Zahrnuje jak kvantitativní změny 

(přidávání nových položek, tj. zaměření na exempláře), tak i kvalitativní změny (reorganizaci již existující sítě 

spojení mezi formou a funkcí). Pojem restrukturalizace (restructuring) označuje kvalitativní změny 

v mezijazyce, např. přeměnu deklarativních znalostí na procedurální, syntaktické zpracování exemplářů, 

nahrazení předchozích procedur efektivnějšími apod., čili změny, které vedou k automatizaci řečové produkce 

(McLaughlin, 1987). Na restrukturalizaci se přímo podílejí také učební strategie studentů. 

30
 Typickým příkladem je rozdělení devítimístného telefonního čísla do tří skupin po třech číslicích, které si 

zapamatujeme snáz. V jazyce jsou takovými celky např. ustálené vazby různého typu (formulaic expressions, 

exemplars, chunks). Těmto ‚formulím‘ se věnuje významná výzkumná pozornost jak v oblasti teorie osvojování 

druhého jazyka (Wray, 2013), tak i v praxi vyučování druhého jazyka. Vlivný je např. ‚lexikální přístup‘ (The 

Lexical Approach) M. Lewise (1993, 1997). Více viz kap. 2.4.3. 
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Thorne, 2006, s. 5). Sociokulturní teorii lze tedy považovat za holistický přístup k osvojování 

druhého jazyka. Vzhledem k tomu, že základní principy Vygotského psychologie jsou v české 

pedagogické literatuře dostatečně objasněny, omezíme se zde na stručný výčet prvků 

bezprostředně relevantních pro osvojování druhého jazyka. 

Ellis (2008, s. 523-535) uvádí pět klíčových teoretických konstruktů sociokulturní 

teorie, které jsou ve svém působení velmi těsně provázané: 

1. Zprostředkované učení (mediated learning) – nezbytnost interakce s jiným člověkem 

prostřednictvím jazyka. 

2. Zprostředkování v sociální interakci (mediation through social interaction) – 

kolaborativní dialog, jehož prostřednictvím učící se subjekt konstruuje své poznání za 

podpory zkušenějšího / znalejšího partnera (scaffoldingu – srov. kap. 2.4.2.1).  

3. Zprostředkování ‚řečí pro sebe‘
31

 (mediation by means of private speech) – jazyk jako 

nástroj seberegulace a prostředek osvojování jazyka. 

4. Zóna nejbližšího vývoje (the zone of proximal development – ZPD) - prostor mezi 

aktuální a potenciální úrovní vývoje studenta, které je možné dosáhnout s dopomocí 

někoho jiného. V praxi jazykového vyučování se koncept uplatňuje i v kolaborativním 

dialogu mezi studenty na stejné úrovni pokročilosti (srov. kap. 2.4.1.6).  

5. Internalizace (internalisation) - postupné ovládání formy i užití cizího jazyka a 

zejména rozvoj schopnosti přemýšlet v cizím jazyce.  

Lightbownová a Spadaová (2006, s. 48) spatřují hlavní rozdíl mezi sociokulturní teorií a 

jinými názory na roli interakce v osvojování druhého jazyka v tom, že sociokulturní teorie 

předpokládá, že kognitivní procesy začínají jako externí, sociálně zprostředkovaná činnost, 

která se později internalizuje, zatímco jiné interakční modely předpokládají, že modifikovaný 

input a interakce studentům poskytují zdroje (raw material) pro jejich vlastní vnitřní 

kognitivní procesy. 

Kromě výše zmíněných pěti konstruktů se sociokulturní teorie opírá také o teorii 

činnostního učení (activity theory) ruského psychologa A. N. Leonťjeva (1978, cit. dle Ellis, 

2008, s. 535, Johnson, 2009, s. 78). Pro cizojazyčné vyučování je mimo jiné přínosná tím, že 

vysvětluje motivaci studentů, která může být jak individuálně, tak i společensky podmíněná. 

Pro praxi to znamená, že v rámci jedné studijní skupiny různí studenti budou týž úkol 

interpretovat různým způsobem a výsledné efekty budou také pro různé studenty různé (Ellis, 
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 Český termín ‚řeč pro sebe‘ - srov. Janoušek, 2007, s. 68. V podstatě se jedná o samomluvu, mluvení k sobě 

samému. 
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2008, s. 547) a často se mohou lišit od těch, které předpokládal a očekával učitel (Swain, 

Suzuki, 2008), a to jak na úrovni procesu, tak i produktu.  

Přínosem sociokulturní teorie pro praxi jazykového vyučování dospělých je a) využití 

práce v párech a malých skupinách, které umožňuje studentům vlastní konstrukci jazykových 

znalostí prostřednictvím kolaborativního dialogu; b) koncept ZPD, který ve shodě 

s konceptem vývojových stadií jazyka (viz developmental sequence výše) – vysvětluje, proč i 

přes snahu učitelů a učebnic někteří studenti nejsou schopni osvojit si probírané učivo a 

používat nové jazykové struktury správně v samostatné produkci; c) vytvoření prostředí, aby 

se studenti neobávali při samostatné práci mluvit polohlasem sami k sobě a zkoušet si, jak 

slovo nebo věta ‚zní‘ (private speech); d) rozpracování interaktivní podpory - scaffoldingu. 

2.4.2.1 Scaffolding 

Scaffolding je specifický druh dialogu, kdy jeden mluvčí pomáhá druhému vyjádřit to, co sám 

bez pomoci nedokáže; a tak zprostředkuje osvojení (internalizaci) nových forem a funkcí 

jazyka. Svou podstatou odpovídá tomu, co teorie interakce označuje jako ‚vyjednávání 

významu‘ (negotiation of meaning), i když navíc zohledňuje kognitivní nároky úkolu a 

afektivní aspekt výukové situace, tedy situační kontext učení (Ellis, 2008, s. 527).  

V praxi je efektivní podpora poskytovaná studentům individualizovaná. Má být přesně 

dávkovaná, tj. má jí být jen tolik, kolik jí student v daný moment potřebuje, a jen tak dlouho, 

dokud ji student potřebuje. Dialog mezi studentem a učitelem je založen na dynamickém 

hodnocení zóny nejbližšího vývoje studenta (Aljaafreh, Lantolf, 1994, cit. dle Ellis, 2008, s. 

236), což klade značné nároky na učitelovu oborovou znalost a komunikační kompetenci. 

2.4.3 Znalost cizího jazyka 

V této části práce se krátce zaměříme na lingvistickou kompetenci, tj. znalost jazykového 

systému, zejména gramatiky a slovní zásoby cílového jazyka, jejich reprezentaci v paměti 

učícího se a na procesy, kterými se znalosti různého typu osvojují.  

Podle názoru Skehana (1998, s. 54) je jazyk v mysli reprezentován dvěma systémy. 

První, založený na paměti, obsahuje lexikální jednotky, a to i několikaslovné frazémy, idiomy 

apod. (exemplar-based system). Tyto jednotky (exemplars/chunks) jsou v paměti uložené 

několikrát, podle různých kritérií jako významové celky, aniž by byly podrobovány strukturní 

analýze. V průběhu řečové produkce umožňují rychlé vybavení z paměti jako celek, bez 

ohledu na počet slov, které je tvoří, čímž přispívají k plynulosti projevu. Násobné uložení 

lexikálních jednotek v paměti a jejich značné množství klade na paměť značné nároky. 
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Druhý systém je založený na gramatických pravidlech (rule-based system) a podílí se 

na správné formulaci vět. Řečová produkce založená na využití pravidel je pomalejší, ale 

systém umožňuje precizní formulace, tvořivost a flexibilitu. Počet gramatických pravidel je 

konečný, celý systém tedy zatěžuje paměť méně než lexikon (tj. „úhrn lexémů a ustálených 

kombinací lexémů“ – srov. Čermák, 2011, s. 191). 

Podle Skehana (1998) jak rodilí mluvčí, tak studenti mohou střídavě využívat oba 

systémy, které jsou na sobě nezávislé; DeKeyser uvádí (2009, s. 124), že toto tvrzení 

podporují i neurologická data. Mezi rodilými mluvčími a studenty však existují rozdíly ve 

využívání jednotlivých systémů. Studenti, zejména na nižších úrovních pokročilosti, spoléhají 

více na gramatický systém, rodilí mluvčí využívají mentální lexikon a ‚formule‘ různého typu 

(Ellis, 2008, s. 432); rychlost vybavování z mentálního lexikonu je přitom závislá i na 

frekvenci používání jednotlivých výrazů. 

Znalosti jazyka se označují jako explicitní nebo implicitní - v podstatě je to jiné 

vyjádření pro kontrast učení a osvojování jazyka (srov. Krashen, 1995/1982).  

Jako explicitní se označují znalosti vědomé (povědomí o jazykové normě), které si lze 

záměrně vybavit (gramatická pravidla a jejich části, lexikální jednotky) a které lze 

verbalizovat, tedy slovně popsat (DeKeyser, 2009, s. 121). Podle Ellise (2008, s. 418) 

explicitní znalosti nemusejí být systematické a mohou obsahovat chybné informace, jsou 

přístupné pouze s využitím vědomé kontroly, a uživatel jazyka je využívá zejména při 

potížích s plánováním svého projevu (srov. hypotéza monitoru). Explicitní znalosti lze získat 

v kterékoliv fázi osvojování druhého jazyka. Dörnyei (2009, s. 136) uvádí, že explicitní učení 

je takové, kdy se student vědomě a záměrně snaží zvládnout nějaký materiál nebo vyřešit 

problém.  

Implicitní znalosti jsou neuvědomované, proto neverbalizovatelné, je možné na ně 

usuzovat pouze z jednání učícího se (DeKeyser, ibid.). Podle Ellise (2008, s. 418) jsou 

implicitní znalosti intuitivní, variabilní, ale systematické, přístupné pouze podvědomým 

automatickým procesům, podílejí se na plynulé řečové recepci a produkci. Podle Dörnyeie 

(2009, a. 143) implicitní učení je takové, které probíhá bez vědomé pozornosti, probíhá 

‚přirozeně‘ na základě procesů zdola nahoru, které nějakým způsobem zpracují pravidelnosti 

v inputu a zapojí je do neuronálních sítí. Přesný průběh implicitního učení zatím nebyl 

popsán, ale má se za to, že vyžaduje určitou neuvědomovanou pozornost, podvědomou 

registraci podnětů v okolí (srov. Schmidtovu hypotézu zaznamenávání v kap. 2.4.1.7). 

Existence implicitních znalostí se přesto považuje za potvrzenou, někdy se označují jako 

znalosti procedurální. Vzájemný vztah explicitních a implicitních znalostí je zatím nejasný.  
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Jako procedurální se označuje znalost jak něco dělat. Vztahuje se k psychomotorickým 

dovednostem a ke kognitivním dovednostem (např. časování slovesa, čtení textu) (DeKeyser, 

ibid.). Procedurální znalost odráží zkušenost jednotlivce s interakcí s okolním světem, je 

založena na postupném učení s mnohonásobně opakovaným stimulem a reakcí a je 

kontextově podmíněná, a proto je málo flexibilní a obtížně přenositelná do jiných situací. 

Výhodou je její větší trvalost ve srovnání s deklarativní znalostí (Dörnyei, 2009, s. 148).  

Deklarativní znalost je znalost „že něco je“ a podle DeKeysera (2009, s. 121) zahrnuje 

sémantickou paměť (koncepty, slova, fakta) a epizodickou paměť (prožité události). 

Deklarativní paměť tak umožňuje uchování a vybavení faktů nebo událostí. V procesu učení 

umožňuje velmi rychlé a flexibilní zapamatování, někdy i na základě jednotlivého stimulu 

(Dörnyei, 2009, s. 147).  

Deklarativní znalost nemusí být nutně explicitní
32

 (nemusí být přístupná vědomí), a 

stejně tak procedurální znalost nemusí být implicitní, protože „může být výsledkem 

proceduralizace (a částečné) automatizace deklarativní znalosti, a přesto dovolovat či dokonce 

vyžadovat určitou míru uvědomění, když je použita“ (DeKeyser, ibid.).  

Automatizace přitom označuje jen kvantitativní změnu ve výkonu, na rozdíl od 

kvalitativní změny způsobené restrukturalizací (DeKeyser, 2007b, s. 3). V komunikativním 

jazykovém vyučování by ve fázi proceduralizace měla převažovat komunikativní drilová 

cvičení, ve kterých je sice kontrolováno použití gramatické struktury, ale informační obsah je 

vlastní volbou studenta (ibid., s. 11, 2007a, s. 291); i při procvičování jde o vztah mezi 

formou a významem. Podle DeKeysera není jasné, zda se deklarativní znalosti (např. 

gramatická pravidla) přímo mění na znalosti procedurální, je však přesvědčen o kauzálním 

působení deklarativních znalostí na rozvoj automatizovaných znalostí (ibid.).  

V praxi jazykového vyučování by tedy mělo být zastoupeno jak učení explicitní, tak 

implicitní, problémem je nalezení správné rovnováhy mezi oběma procesy. Implicitní učení je 

důležité pro rozvoj plynulosti řečového projevu (spontánní užívání řeči je vysoce 

automatizované), explicitní učení pomáhá mj. při osvojování jevů, které se vyskytují zřídka, 

jsou nevýrazné a komunikačně redundantní (Schmidt, 2001). Explicitní učení s sebou nese 

vědomou pozornost a aktivitu učícího se, kterou lze dále podpořit záměrným rozvojem 

metalingvistických a metakognitivních strategií (Dörnyei, 2009, s. 174). 
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 V literatuře se přesto často explicitní a deklarativní znalost považují za identické a totéž platí o vztahu znalosti 

implicitní a procedurální (srov. Dörnyei, 2009, s. 150). 
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2.5 Role mateřského jazyka ve výuce cizího jazyka 

Užívání mateřského jazyka studentů ve výuce cizího jazyka je jedním z mnoha 

kontroverzních témat
33

. Názory odborníků i praktiků se pohybují na škále od úplného 

‚zákazu‘ používání mateřského jazyka studentů, a to i v situaci, kdy studijní skupina je 

monolingvní a učitel mluví stejným jazykem jako studenti, až po možnost užívat mateřský 

jazyk podle potřeby (Hall, Cook, 2012). Tyto ‚potřeby‘ však nebývají přesně definovány a 

někdy mohou hraničit až s pohodlností učitele a studentů (Betáková, 2006, s. 11). Zajímavé 

je, že i jeden z prvních teoretiků komunikativního vyučování, H. Widdowson, doporučuje 

použití překladu jako prostředku výuky (1978, s. 159) a ani metodické příručky pro učitele 

angličtiny vydané v 80. letech 20. století, které vycházejí z principů komunikativního 

vyučování, oporu o mateřštinu studentů nezavrhují (Finocchiaro, Brumfit, 1983).  

Empirické výzkumy užívání mateřského jazyka naznačují velkou variabilitu, pokud 

jde o rozsah a funkce užití mateřského a cílového jazyka. Výsledky závisí na studovaném 

jazyce, kulturní a institucionální tradici, studijních materiálech a na povaze vlastního učiva, 

na vzdělání učitele apod. (Ellis, 2008, s. 802, Hall, Cook, 2012). Výzkumy preferencí 

studentů, pokud jde o střídání kódů ve výuce, také nejsou jednoznačné (Hall, Cook, 2012, s. 

297). 

S nástupem komunikativního vyučování se cílový jazyk stal nejen cílem, ale i 

prostředkem vyučování. Cizojazyčný projev učitele při vedení vyučovací hodiny přispívá 

k expozici studentů většímu množství srozumitelného inputu, který je přiměřený věku, 

intelektuální i jazykové úrovni studentů. Podle Betákové (2006, s. 9)  

„[v]edení hodiny v cílovém jazyce představuje ideální příležitost prezentovat a používat jazyk 

přirozeně, spontánně v autentických situacích, které nejsou předem připravené a simulované. Situace ve 

třídě mají vysoký komunikativní potenciál a jsou bližší skutečné interakci, než se někdy na první pohled 

může zdát. Učitelé by měli tyto situace co nejvíce využívat …“  
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 V dnešním globalizovaném světě, kdy různě pokročilá znalost několika jazykových kódů se stává normou, 

představuje problém už sama definice mateřského jazyka. Odborná literatura v oblasti výzkumu osvojování 

druhého jazyka používá termín ‚L1‘ (language one, tj. first language), který může označovat skutečně mateřský 

jazyk, tj. jazyk matky studenta, ale také každý jiný jazyk, který si jedinec v průběhu života osvojí a který je jeho 

nejsilnější, který používá nejčastěji, ve kterém přemýšlí apod. (srov. Stern, 1983, s. 9) a který je východiskem 

pro osvojování dalšího jazyka. Podobně se v literatuře jako ‚L2‘ (second language) označuje jazyk, který si 

student nově osvojuje, i když to nemusí nutně být druhý jazyk v pořadí (někdy také ‚TL‘ – target language, 

cílový jazyk). Hall a Cook (2012, s. 274) navrhují označení ‚vlastní jazyk‘ (own language) pro výchozí jazyk, 

který zprostředkovává poznání nového (je-li to studentovi povoleno) a ‚nový jazyk‘ (new language) pro jazyk 

osvojovaný (cílový). Podle jejich názoru tato označení lépe vystihují současnou praxi, kdy jsou na všech 

úrovních vzdělávacího procesu běžné monolingvní skupiny studentů. V naší práci používáme k rozlišení jazyků 

termíny mateřský jazyk a cílový jazyk, protože jsou v českém prostředí běžně používané a většina studentů 

v našem prostředí stále má češtinu jako mateřský jazyk. Jako synonymum k cílovému jazyku používáme termín 

‚cizí jazyk‘ nebo ‚druhý jazyk‘. 
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Betáková zmiňuje možnost použít mateřský jazyk studentů mj. k vysvětlení pravidel složitější 

hry, či k povídání o kultuře a reáliích cílových zemí (ibid., s. 11), protože je to rychlejší a 

efektivnější. Upozorňuje však, že  

„[u]čitel by měl vždy přemýšlet o tom, co je v dané chvíli nejefektivnější, zda použití cílového či 

mateřského jazyka. Efektivní ovšem neznamená jednoduché, neměl by se tedy, kdykoli si není jist, 

uchylovat k jazyku mateřskému, ale měl by co nejvíce využít potenciálu jazyka cílového.“ (Betáková, 

2006, s. 11).  

Podobně vnímá roli mateřštiny také Prodromou (in Deller, Rinvolucri, 2002, s. 5) a varuje 

před ‚zneužíváním‘ (abuse) mateřštiny studentů. Užití mateřského jazyka by tedy mělo být 

uvážlivé (judicious). Rozhodnutí o tom, co je a co není uvážlivé užití mateřského jazyka, 

zůstává na konkrétním učiteli v konkrétní situaci (Hendrich, 1988, s. 275, Deller, Rinvolucri, 

2002). 

Do postojů k užití mateřského jazyka (L1 v širším pojetí) ve výuce se promítají také 

sociokulturní prvky, jako otázky národní identity, kulturní a školské politiky (např. využití 

zahraničních učebnic a zahraničních učitelů) apod. Odborníci zdůrazňují potřebu dalších 

empirických studií typu proces-produkt, které by jednoznačně prokázaly vztah mezi 

učitelovým užíváním mateřského a cílového jazyka ve výuce a vzdělávacími výsledky 

studentů (Ellis, 2008, s. 802, Hall, Cook, 2012, s. 293).  

2.6 Doporučení pro praxi jazykového vyučován 

Housen a Pierrard (2005, s. 2) definuji vyučování cizího jazyka (instructed second language 

acquisition) jako systematické úsilí s cílem umožnit nebo facilitovat učení se jazyku 

ovlivňováním mechanismů učení a/nebo podmínek za kterých se objevují. Teoretici 

jazykového vyučování zkoumají podstatu mechanismů učení se druhému jazyku, a jak se liší 

od osvojování druhého jazyka v přirozeném prostředí; zkoumají podstatu znalostí druhého 

jazyka, které vyučování rozvíjí, zpracování a užívání druhého jazyka v procesu formálního 

vyučování a vzájemné vztahy mezi těmito prvky (ibid., s. 3-5). Přes to, že se zdá, že některé 

vývojové sekvence v procesu osvojování druhého jazyka nelze formální výukou narušit
34

, 

pozitivní vliv vyučování v procesu osvojování druhého jazyka byl jednoznačně 

experimentálně prokázán (Norris, Ortega, 2001).  

Silná verze komunikativního přístupu (Howatt, 1984, s. 279), nepřinesla v 80. letech 

20. století očekávané pedagogické výsledky, podnítila však další hledání efektivních 

výukových postupů, a to jak v oblasti výzkumů osvojování druhého jazyka, tak i v oblasti 

didaktiky cizího jazyka (Mitchell, 2009, De Graaff, Housen, 2009). 

                                                           
34

 Viz Pienemann a teorie naučitelnosti (learnability / teachability) – kap. 2.4.1.2, pozn. 21. 
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O určité praktické zobecnění výzkumných zjištění v oblasti SLA se pokusil např. R. 

Ellis (2005), s cílem formulovat principy jazykového vyučování (instructed language 

teaching) v rámci komunikativního paradigmatu. S ohledem na výsledky dosavadního bádání 

však označil navržené principy pouze jako ‚předběžné‘; jsou navíc formulovány natolik 

otevřeně, že jsou aplikovatelné na různé kontexty jazykového vyučování. Na tomto místě 

uvedeme pouze jejich výčet, protože shrnují teorie a hypotézy, které jsou popsané v kap. 2.4 a 

vrátíme se k nim v závěrech výzkumného šetření. Ellis zdůrazňuje, že vybrané principy 

představují jeho názor a neměly by být považovány za předpis (2005, s. 10): 

1. Výuka musí zajistit, že si studenti osvojí široký repertoár ustálených slovních spojení 

různého typu (formulaic expressions) a gramatických pravidel, díky nimž budou 

schopni jazyk používat tvořivě (rule-based competence). 

2. Výuka má zajistit, že studenti se zaměří především na význam/smysl (focus on 

meaning), a to jak propoziční, tak i pragmatický. 

3. Výuka musí zajistit také pozornost formě sdělení (focus on form), ovšem ve vztahu 

k vyjadřovanému významu (form-function mapping). 

4. Výuka má přednostně rozvíjet implicitní znalosti druhého jazyka, ale nemá zanedbávat 

ani explicitní znalosti.  

5. Výuka má zohlednit ‚vnitřní (zabudovaný) sylabus‘ (built-in syllabus) studentů. 

6. Úspěšná výuka cizího jazyka vyžaduje rozsáhlý kontakt s cizím jazykem (extensive L2 

input). 

7. Úspěšná výuka cizího jazyka vyžaduje také příležitosti k řečové produkci (output). 

8. Pro dobré zvládnutí cizího jazyka (L2 proficiency) jsou nezbytné příležitosti 

k interakci v tomto jazyce. 

9. Výuka musí zohledňovat individuální zvláštnosti studentů. 

10. Při hodnocení pokročilosti studentů v cizím jazyce je třeba ověřovat jak řízenou, tak i 

spontánní řečovou produkci. 

Vztah různých teoretických pozic (výsledků výzkumů v oblasti SLA), přesvědčení učitelů 

(teacher beliefs) a konkrétních vyučovacích postupů se pokusily vyjádřit také Lightbownová 

a Spadaová (2006, s. 137-182). Za klíčové pro efektivní výuku směřující k dosažení 

komunikativní kompetence považují nalezení správné proporce mezi výukou zaměřenou na 

význam a komunikaci a mezi výukou zaměřenou na formu jazyka a korektivní zpětnou vazbu. 

Long (2009, s. 386-387) ve stanovení svých doporučení pro praxi (methodological 

principles) vyšel ze své hypotézy interakce a soustředil se na aktivitu studentů: učitel by měl 

ve výuce mj. vycházet z úkolů (tasks), ne z textů, měl by praktikovat činnostní učení 
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(learning by doing), podporovat induktivní učení, poskytovat přiměřenou negativní zpětnou 

vazbu a vést studenty k sebe-opravování, měl by podporovat kooperativní a kolaborativní 

učení a podle potřeby výuku individualizovat, a to jak z hlediska komunikativních potřeb 

studentů, tak i z hlediska psycholingvistického.  

Badatelé v oblasti SLA připouštějí, že individuální rozdíly mezi studenty a rozdíly 

vyplývající z různých kontextů výuky ovlivňují platnost experimentálních zjištění v oblasti 

SLA a jejich využitelnost pro praxi (Mackey, 2012, Pica, 2009, Norris, Ortega, 2001 aj.). 

V praktickém vyučování je třeba zohlednit i principy ryze pedagogického a psychologického 

charakteru (Housen, Pierrard, 2005, s. 12), které reflektují mnohostrannou interakci 

pomocných oborů didaktiky cizích jazyků (Píšová, Janíková, Hanušová, 2011, s. 19). Učitelé 

se v praxi musí vyrovnávat i s podmínkami, které pro efektivní výuku nejsou příznivé (Borg, 

2003, s. 95) a aplikovat postupy, které nejsou v souladu s jejich přesvědčením (ibid., s. 94). 

Učitelé by měli ve výuce respektovat individuální rozdíly mezi studenty, zohledňovat jejich 

styly a strategie učení (Mareš, 1998), a přiměřeně jim přizpůsobit učební činnosti, práci 

s učebnicí a organizační formy práce (Lojová, Vlčková, 2011, s. 93-104). Nezbytným 

předpokladem rozvoje autonomie u studentů, která je u studia jazyka zvláště důležitá, je 

poznávání vlastních stylů učení (ibid., s. 99) a cílený nácvik efektivních učebních strategií. 

2.7 Závěry pro výzkumné šetření 

Komunikativní a lingvodidaktická kompetence lektora angličtiny pro dospělé se projevuje 

tak, že lektor  

- poskytuje studentům prostřednictvím srozumitelného inputu dostatečnou expozici 

cílovému jazyku; 

- vytváří pro studenty dostatek příležitostí ke smysluplné řečové produkci (outputu); 

- vytváří dostatek příležitostí pro smysluplnou řečovou interakci mezi studenty; 

- prezentuje a procvičuje formu, význam a užití jazykových prostředků, důsledně 

spojuje formu s významem; 

- zařazuje do výuky jazyková pravidla i ustálené formule (kolokace, exponenty funkcí, 

komunikační fráze apod.); 

- dostatečně procvičuje učivo a poskytuje adekvátní zpětnou vazbu, aby rozvíjel 

explicitní i implicitní znalost jazyka; 

- zohledňuje individuální styl učení studentů a podporuje jejich studijní autonomii. 
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3 Učitel / lektor cizího jazyka 

Teaching is … making student learning possible.
35

 

(Ramsden, 1992, s. 114) 

 

 

 

Většina kvalifikovaných lektorů angličtiny pro dospělé v České republice získala odborné 

vzdělání na fakultách připravujících učitele. V této kapitole stručně porovnáme profesní 

výbavu a profesní vývoj učitele a lektora – vzdělavatele dospělých se zaměřením na výuku 

angličtiny. Cílem srovnání je popsat dílčí profesní kompetence, k jejichž dosažení směřují 

v průběhu studia posluchači AKCENT College, a stanovení kritérií pro posouzení úrovně 

dosažené v rámci povinné pedagogické praxe. 

3.1 Kvalita vyučování a výuky 

Východiskem pro vyhodnocení našeho výzkumného šetření musí být stanovení určitých 

kvalitativních kritérií pro posuzování vyučovacího procesu v rámci výuky cizího jazyka. Jak 

uvádí Baileyová, 

„[e]fektivní vyučování je složitý konstrukt, který je ovlivněn mnoha proměnnými, včetně obsahu, věku 

a pokročilosti studentů, institucionálními zdroji a omezeními a kulturními hodnotami vzdělávacího 

systému“ (Bailey, 2009, s. 708). 

Na obecné úrovni Průcha (1996, s. 27) uvádí, že  

„kvalitou (vzdělávacích procesů, vzdělávacích institucí, vzdělávací soustavy aj.) se rozumí žádoucí 

(optimální) úroveň fungování a/nebo produkce těchto procesů či institucí, která může být předepsána 

určitými požadavky (např. vzdělávacími standardy) a může být tudíž objektivně měřena a hodnocena.“ 

Pokud jde o vymezení určitých normativních kategorií, tedy jaké charakteristiky by výuka 

měla vykazovat, panuje mezi odborníky poměrně značná shoda (srov. např. Janík et al., 2009; 

Starý, Chvál, 2009, Zlatníček et al., 2010, Janík, 2013). Problémem je však stanovení 

vlastních hodnotících kritérií, protože je třeba zohlednit specifický kontext výuky a úhel 

pohledu, tedy „ke kterým vrstvám populace má být požadavek kvality vztahován“ (Průcha, 

1996, s. 27). Kvalita vzdělávání se nejčastěji vztahuje k jeho efektivnosti, tj. označuje se jako 

„vztah mezi účinky vzdělání a prostředky a úsilím spojeným s jeho dosažením“ (ibid., s. 28).  

V naší práci vztahujeme hodnocení kvality k obsahu výuky, tj. k výuce angličtiny jako 

cizího jazyka (Slavík, Janík, 2012, s. 265) a soustředíme se na kognitivní a afektivní výsledky 

učení ve vztahu k činnostem učitele / lektora (Průcha, 1996, s. 64).  

Kritéria pro hodnocení vyučování se odvozují od kritérií hodnocení výuky. Průcha 

(ibid.) označuje výuku jako „širší pojem, který zahrnuje jednak vyučování (činnosti učitele), 

                                                           
35

 Vyučování znamená … umožnit studentům učení. (Přeložila DH) 
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jednak učení (činnosti žáka) a také obsah těchto činností, jejich cíle, podmínky realizace, 

výsledky aj.“ Podle Spilkové (2010b, s. 17)  

„současné modely kvality výuky považují za klíčové následující charakteristiky: a) podporující klima 

třídy, b) příležitosti k učení, c) volba učiva a výukových činností odpovídajících obecným cílům, d) 

podpora orientace žáků v učivu a jeho smyslu, e) soudržnost a strukturovanost učiva, f) otázky a diskuse 

dávající prostor k přemýšlení o učivu, g) rozvíjející podpora žáků při plnění učebních úloh 

(scaffolding), h) vyučování učebním strategiím a dovednostem, ch) kooperativní učení, i) hodnocení 

žáků vztažené k cílům, j) očekávání vysokého výkonu.“  

Podobný výčet „nadpředmětových charakteristik výuky“ uvádí také Zlatníček a kol. (2010b, 

s. 25) či Baileyová (Bailey, 2009, s. 710); přehled ucelených modelů kvality prezentuje Janík 

et al. (2013). Je zřejmé, že jednotlivé charakteristiky kvalitní výuky se budou v různých 

vyučovacích kontextech projevovat odlišně, což znamená, že i univerzální hodnotící kritéria 

bude třeba interpretovat odlišně, právě s ohledem na specifický kontext výuky.  

3.2 Učitel 

Učitel je jedním z hlavních činitelů výchovně vzdělávacího procesu. Základním 

předpokladem jeho práce je zákonem požadovaná pedagogická způsobilost získaná 

ve školských zařízeních připravujících učitele. Pedagogickou způsobilost učitele však netvoří 

jen to, co se nabývá pouze studiem, přípravou, ale i to, jak je daný pracovník osobnostně 

vybaven pro vykonávání činností učitele. Některé předpoklady k učitelské činnosti totiž nelze 

získat odborným studiem, musí být zakotveny v osobnosti učitele jako vrozené nebo praxí 

osvojené (Průcha, 2002, s. 32).  

Objektivní a přesný popis ideálního či kvalitního učitele je velmi obtížný a často 

kontroverzní (ibid., 109). Jedním z důvodů je to, že kvalita učitele se posuzuje ve variabilním 

kontextu tří úzce souvisejících fenoménů, a sice kvality vzdělávání (tj. určitých vzdělávacích 

standardů), kvality školy (dané sdíleným systémem hodnot) a kvality výuky (Spilková, 2010b, 

s. 7), přičemž klíčovým faktorem, který má zásadní vliv na kvalitu vzdělávání, je právě 

kvalita učitelů. Podle Spilkov (2010a, s. 21-22) znaky, které charakterizují kvalitního a 

efektivního učitele, zahrnují specifické znalosti, dovednosti, postoje, hodnoty a osobní 

vlastnosti.  

3.2.1 Profesní kompetence učitele – učitele cizího jazyka 

V průběhu svého profesního vývoje učitel získává a rozvíjí specifické profesní kompetence. 

Vašutová (2007, s. 28) vymezuje profesní kompetence učitele jako  

„otevřený a rozvoje schopný systém profesních kvalit, které pokrývají celý rozsah výkonu profese 

v komponentách znalostí, dovedností, zkušeností, postojů a osobnostních předpokladů, které jsou 

vzájemně provázané a chápané celostně. Kompetence jsou konstruktem, který charakterizuje efektivní 

jednání učitele v jednotlivých vrstvách jeho činnosti a v jednotlivých pedagogických rolích.“  
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Kompetence se tedy projevují v chování a jednání učitele a jsou kontextově podmíněné: 

kritériem jejich efektivnosti je správné vyhodnocení situace, tj. kontextu, ve kterém budou 

použity (Veteška, Tureckiová, 2008, s. 31). Přesné určení profesních kompetencí má mj. 

význam pro stanovení kvalifikačních požadavků pro přípravné (profil absolventa) a další 

vzdělávání učitelů a kariérní postup (Spilková, 2010, s. 46). 

V České republice se v současné době využívá model Vašutové, který zahrnuje sedm 

oblastí kompetencí: 1. předmětovou; 2. didaktickou / psychodidaktickou; 3. pedagogickou; 4. 

diagnostickou a intervenční; 5. sociální, psychosociální a komunikativní; 6. manažerskou a 

normativní; 7. profesně a osobnostně kultivující (Vašutová, 2007, s. 34). Jednotlivé 

kompetence jsou dále konkretizovány ve výčtech dovedností, schopností, znalostí a postojů; 

dílčích kompetencí je celkem 37 (ibid, s. 35-37).  

Profesní standard učitele cizího jazyka na základní škole je na základě profilu 

absolventa studia učitelství
36

 určen dvěma složkami (Hanušová, 2005):  

a) obecný profil absolventa učitelství vytvářejí kompetence učitele, tj. kompetence 

osobnostní a pedagogické;  

b) profil absolventa učitelského oboru cizí jazyk, který tvoří pět kompetencí odborných.  

Hanušová (2005) v rámci odborných kompetencí definuje kompetenci:  

1. komunikativní (srov. kap. 2.1), kterou považuje za „nejdůležitější odbornou 

kompetenci budoucího učitele a zároveň cílovou kompetenci žáka“ a uvažuje v této 

souvislosti spíše kompetenci funkční, tj. schopnost používat jazyk pro jednotlivé 

funkční účely (ibid., s. 28-29);  

2. lingvistickou, tj. znalost fonetiky, fonologie, morfologie, syntaxe, lexikologie, 

stylistiky, pragmalingvistiky, sociolingvistiky, psycholingvistiky, systematizace a 

kategorizace jazykových jevů, která musí být doplněna „o rozměr lingvodidaktický“, 

aplikační (ibid., s. 36), tj. o dovednosti, jak teoretické znalosti zprostředkovat 

žákům;
37

 

                                                           
36

 Ve snaze „co možná nejpřesněji formulovat rozsah kompetencí, jimiž musí budoucí učitel v rovině předmětu 

disponovat, aby jeho výuka byla efektivní“ (Podrápská, Baloghová, 2001, s. 5) byl v roce 2001 sestaven 

‚Konsensuální soubor kompetencí k profilu absolventa magisterského studia učitelství cizího jazyka pro druhý 

stupeň základních škol‘ (ibid., s. 11-15). 

37
 Wright (2002, s. 118) v souvislosti s učitelovým jazykovým povědomím (language awareness) uvádí jako 

potřebné tři domény jazykových znalostí: 1. uživatelskou (user domain), která zahrnuje schopnost užívat jazyk 

v komunikačních situacích přiměřeně danému kontextu; 2. analytickou (analyst domain), která zahrnuje 

teoretické znalosti o jazyce a jeho fungování; 3. učitelskou (teacher domain), která zahrnuje znalost o tom, „jak 

vytvářet a plně využít příležitosti k učení jazyka, o významu interakce při vyučování a studentově outputu“ 

(ibid.) Je zjevné, že lingvistická a lingvodidaktická kompetence jsou zde těsně propojené. 
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3. sociokulturní a interkulturní (interkulturní komunikace), která se vztahuje ke znalosti 

mimojazykové skutečnosti dané jazykové oblasti, rozvoji celkové kulturní vyspělosti, 

empatie a tolerantního přístupu k odlišnostem u ostatních; zahrnuje v sobě tedy určitý 

behaviorální aspekt (s. 39); 

4. literárněvědnou, tj. mj. kompetenci v interpretaci literárního díla a dovednost využívat 

literaturu jako zdroj autentického jazyka ve výuce; 

5. lingvodidaktickou, tj. optimálně rozvinutý individuální vyučovací styl učitele jako 

sebe-reflektujícího profesionála (s. 48) s vyváženými teoretickými znalostmi a 

praktickými zkušenostmi (s. 49), které učiteli umožní flexibilně a efektivně 

anticipovat a reagovat na situace ve výuce. 

Srovnání taxonomií kompetencí učitele podle Vašutové (2007) a Hanušové (2005), které mají 

společné jádro, naznačuje komplexní charakter a těsnou provázanost ‚znalostí, dovedností, 

zkušeností, postojů a osobnostních předpokladů‘ současného učitele. Aby praktická výuka 

byla efektivní, musí být jednotlivé komponenty vyvážené a ve vzájemném souladu (srov. 

metafora ‚one-man band‘
38

, Hánková, 2011, s. 14); společně s Hanušovou tedy zdůrazňujeme 

dimenzi aplikační, zejména proto, že v jazykovém vyučování jazyk je jak cílem, tak i 

prostředkem výuky (srov. kap. 2.3).  

Provázanost teorie a praxe v oblasti profesních kompetencí učitele zdůrazňuje také 

koncept didaktické znalosti obsahu, kterou Janík (2009, s. 9; Shulman, 1987) považuje za 

součást šířeji pojaté poznatkové báze učitelství. Didaktické znalosti obsahu jsou pro učitele 

profesně specifické (odlišují jej od oborového specialisty) a jsou  

„zvláštní formou znalostí pro vyučování, které umožňují učiteli transformovat znalosti učiva v kontextu 

facilitace žákova učení. Jejich hlavním zdrojem jsou zkušenosti z vyučování, přičemž adekvátní znalosti 

učiva se jeví jako jejich předpoklad“ (Janík, 2009., s. 43)
39

.  
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 One-man band: muzikant hrající současně na více nástrojů. 

39
 Možnosti využití konceptu didaktické znalosti obsahu pro učitele cizího jazyka zatím nejsou zcela jasné. 

Píšová a Brebera (2007) jej považují za užitečný, naproti tomu Freeman (2002, s. 6), vzhledem k odlišnostem 

jazykového vyučování od vyučování jiných předmětů, tento koncept považuje za „komplikovaný a 

nerealizovatelný“ (messy and possibly unworkable). Problém podle jeho názoru spočívá v tom, že ve 

vyučovacím procesu se setkávají tři typy potenciálně konfliktních reprezentací, a sice lingvistické znalosti 

učitele, znalosti mateřského jazyka, o které se opírají studenti (first language background), a řečová interakce 

v průběhu výuky, kdy dochází k míšení (střídání) obou jazyků.  

Freeman et al. (2009, s. 83) blíže specifikují problém obsahu (content) ve výuce cizího jazyka takto: obsah
1 

je 

vlastní vyučovaný jazyk (angličtina), obsah
2 

je znalost o jazyce a jeho užívání; oba obsahy jsou v dynamickém 

vzájemném vztahu. Obsah
1 

může být vyučován jak v cílovém jazyce, tj. prostřednictvím obsahu
2
, ale může být 

vyučován i v mateřském jazyce studentů. Podle názoru autorů v takovém případě není možné přesně určit, co je 

obsahem (content) vlastní výuky.  

Vzhledem k celkové šíři konceptu didaktické znalosti obsahu a jen úzkému zaměření naší práce se budeme 

nadále opírat o koncept lingvodidaktické, komunikativní a lingvistické kompetence v pojetí Hanušové (2005). 
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V souladu s argumenty uvedenými v kap. 2.2 (eklekticismus ve výuce cizích jazyků) můžeme 

konstatovat, že v kontextu profesního vzdělávání učitelů angličtiny hraje zvláštní roli 

pedagogická praxe. Podle Choděry (1999, s. 102) „kompetence učitele by měly být odvozeny 

od příštích znalostí a jiných kvalit žáků.“ Proto není možné stanovit nějaká jednotná 

preskriptivní kritéria (Janík, 2005, s. 15), ale je třeba adekvátně zohledňovat kontext výuky a 

pro jednotlivé kategorie jednání učitele vytvořit vhodné deskriptory. To s sebou nese potřebu 

jemnějšího rozlišení v rámci jednotlivých kritérií / kategorií hodnocení, tj. určení minimální 

přijatelné úrovně výkonu až k určitému ‚nadstandardu‘. Příkladem může být vytvoření 

tří/čtyřstupňových škál pro potřeby standardizovaného sumativního hodnocení posluchačů 

učitelství angličtiny, které doporučují Píšová a Černá (2002) a Bitljanová et al. (2000). 

3.2.2 Fáze profesního vývoje učitele 

Profesní rozvoj učitele není kontinuální a lineární. Celý dlouhodobý proces je individuálně 

odlišný a jako pravidlo zahrnuje stagnace, regrese, diskontinuity a slepé uličky (Píšová, 

Duschinská, 2011, s. 26). Profesní vývoj učitele může být nazírán z pohledu psychologického, 

pedagogického, či s ohledem na kritická období (Lukas, 2011; Huberman,1989, 1993; cit. dle 

Píšová, Duschinská, 2011, s. 26-27). 

Často citovaným je pětistupňový model učitelova vývoje podle D. Berlinera (1995, cit. 

dle Píšová, Duschinská, 2011, s. 29), který se zaměřuje zejména na rozvoj profesních 

dovedností a kompetencí učitele, a rozlišuje 1. začátečníka / novice (beginner), který se ve 

třídě zaměřuje na okamžité ‚přežití‘ pomocí fragmentarizovaných jednoduchých technik, 

často na základě imitace či rad od druhých; 2. pokročilého začátečníka (advanced beginner), 

jehož vyučovací postupy se začínají automatizovat a od reakcí na pedagogické situace pomalu 

postupuje k vytváření strategií; 3. kompetentního učitele (competent teacher), který už má 

repertoár strategií, které mu umožňují úspěšně se vyrovnávat s běžnými situacemi ve třídě, 

má dostatek sebedůvěry pro improvizaci ve třídě, je schopen činit vědomá rozhodnutí o 

konkrétních postupech v daném kontextu a začíná se zaměřovat na žáka a jeho potřeby; 4. 

zkušeného učitele – pedagogického mistra (proficient teacher), jehož profesní výkon začíná 

být řízen intuicí ve spojení s explicitními pravidly/principy, dokáže řešit komplexní 

pedagogické situace a ve vyučování se stále více zaměřuje na žáka; 5. experta (expert). 

Nejvyšší fáze profesního rozvoje je charakterizována intuitivním ‚uchopením‘ pedagogické 

situace. Učitelův výkon je plynulý; zdánlivě nevynakládá žádné zvláštní úsilí. Plánování je 

flexibilní. Expert je schopen anticipovat události (ne je pouze řešit), je si vědom univerzálních 

schémat v rámci procesů učení/vyučování a jejich manifestace v konkrétním dění ve třídě.  
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Pro potřeby naší práce jsou důležitá zjištění o učitelích začínajících, a jak se 

vypořádají se ‚šokem z reality‘ při nástupu do praxe (Píšová, 1999, Průcha 2002, Šimoník, 

1995, Podlahová, 2004 aj). Zajímá nás i druhá strana spektra, tj. kompetence učitele – experta, 

který se může stát vzdělavatelem učitelů (Píšová, 2010, Píšová, Janík, 2011). 

3.3 Lektor vzdělávání dospělých 

Ve vzdělávání dospělých se pro pedagoga používá obecný pojem lektor. Podle Mužíka (2011, 

s. 218) lze v České republice rozdělit profesi lektora ve vzdělávání dospělých do čtyř 

základních skupin:  

1. Lektoři podnikatelé, kteří vykonávají lektorskou činnost na základě živnostenského 

oprávnění
40

. Lektoři podnikatelé zpravidla pracují pro vzdělávací agentury. 

2. Lektoři zaměstnanci, kteří pracují ve vzdělávacích institucích pro dospělé, např. 

v jazykových školách nebo v jiných institucích specializovaných na vzdělávání a 

výcvik. Tyto instituce od zaměstnanců vyžadují odbornou kvalifikaci a způsobilost 

k výkonu práce.  

3. Manažeři a specialisté jako lektoři – tato oblast se jazykového vzdělávání netýká. 

4. Lektoři dobrovolníci v neziskové sféře, např. v oblasti sociálních služeb a zájmové 

činnosti, kde se jazykové vzdělávání také může uplatnit. 

V současné době se vedle pojmu lektor používá dalších označení, která blíže specifikují 

činnost/roli vzdělavatele dospělých. V rámci jazykového vzdělávání dospělých je zvláště 

aktuální role facilitátora, a to jak v podnikovém, tak i v zájmovém vzdělávání. V souvislosti 

s rozvojem vzdělávání prostřednictvím e-learningu a ‚blended learningu‘ (III. Implementační 

plán …, s. 95) je stále častější také role tutora, který pracuje se studentem individuálně 

v určitých uzlových bodech programu. Lektor cizího jazyka může být i trenérem či koučem, 

zejména v kurzech zakázkových (‚šitých na míru‘), které s využitím techniky hraní rolí 

připravují účastníky na zvládání pracovních situací. V rámci individuální výuky zejména 

účastníků v manažerských pozicích může lektor zastávat i roli konzultanta, tj. může např. 

radit při vytváření cizojazyčných písemných dokumentů či ústních prezentací. Rozsah rolí 

lektora cizího jazyka ve vzdělávání dospělých tedy může být mnohem větší než ve standardní 

výuce na základní či střední škole. 

Absolventi AKCENT College se v souladu s profilem absolventa uplatní na trhu práce 

jako podnikatelé či zaměstnanci. Lektor cizího jazyka nevykonává klasickou přednáškovou či 

                                                           
40

 Výuka jazyků je považována za živnost volnou, to znamená, že její provozování nevyžaduje prokazování 

odborné ani jiné způsobilosti. Tento fakt pociťujeme jako výrazný problém, protože může mít vliv na kvalitu 

lektorské práce, zejména pokud je hlavním kritériem výběru lektora výše poplatku za výuku. 
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tréninkovou činnost (srov. Plamínek, 2010, Mužík, 2011, Medlíková, 2010 aj.); jeho hlavní 

činnost je v mnoha ohledech velmi blízká práci učitele (např. na střední škole). To souvisí 

zejména s obvykle dlouhodobým charakterem jazykových kurzů, s využíváním klasických 

učebnic a ‚tradičních‘ výukových postupů. Osobnost vzdělavatele dospělých, tedy i lektora 

angličtiny, by však měla vykazovat určité specifické charakteristiky.  

3.3.1 Profesní kompetence lektora 

Medlíková (2010, s. 20) uvádí čtyři základní požadavky na kompetentního lektora. První tři, 

tj. způsobilost v oboru, způsobilost v psychologii a pedagogická způsobilost, se kryjí 

s předpokládanými kompetencemi učitele. Čtvrtá charakteristika, nazvaná ‚image – obraz 

lektora‘ zahrnuje vlastnosti, které se týkají spíše osobnosti lektora, např. osobní disciplína, 

schopnost respektovat bariéry druhých apod.
41

  

V této souvislosti je zajímavé srovnat výsledky průzkumu Medlíkové (ibid., s. 29) a 

žákovského hodnocení učitelů, které vyzdvihuje spíše osobnostní charakteristiky učitelů 

(Průcha, 2002, s. 60). Dospělí si více cení oborových a psychodidaktických znalostí a 

dovedností, nicméně osobnost lektora je také důležitá. Wlodkowski (1985) v kontextu 

vzdělávání dospělých zdůrazňuje motivační aspekt kvalitní výuky. 

V odborné literatuře lze najít i explicitní srovnání charakteristik učitele dětí a učitele 

ve vzdělávání dospělých. Podle Evansové (Evans, 2012, s. 140) „podstata profesionality 

vzdělavatelů dospělých je shodná s podstatou profesionality učitelů působících v ostatních 

oblastech vzdělávání“ a odlišnosti, které identifikovala, „můžeme považovat spíše za okrajové 

a úzce vázané na kontext“ (v jejím případě kontext vysoké školy). 

V oblasti výuky cizích jazyků Strevens (1989, s. 84, cit. dle Bailey, 2009, s. 711) 

souhlasí s vázaností pedagogických dovedností učitele na kontext výuky, zdůrazňuje však 

rozdíly i ve výkonové / behaviorální složce: „poučená výuka na prvním stupni se v mnoha 

ohledech liší od výuky zralých dospělých v kontextu angličtiny pro specifické účely.“ 

Roli kontextu ve vzdělávání dospělých zdůrazňují Milanová a Skrypnyková (2012, s. 

124), a to zejména ve vztahu k autonomii lektora. Pejatovičová (2012, s. 106, 108) konstatuje, 

že „kontext se proměňuje s tím, jak se liší cílové skupiny účastníků, vzdělávací programy, 

mise daných institucí a podobně“. Stanovení jednotného, univerzálně platného souboru 

profesních kompetencí vzdělavatele dospělých je v podstatě nemožné – kompetence je třeba 

v průběhu vzdělávacího procesu adaptovat na podmínky konkrétního kontextu (ibid., s. 107). 

                                                           
41

 Např. Mužík (2011, s. 268) o lektorech pro výuku dospělých říká: „Umění pedagogické komunikace a 

schopnost ‚udělat dojem‘ je stále výraznějším rysem jejich práce.“ 
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Proto vzdělavatel dospělých musí disponovat ne jednotlivými kompetencemi, ale mnoha 

soubory kompetencí (ibid., s. 108).  

Je tedy možné souhlasit se závěry Evansové, že společné rysy v profesi vzdělavatele 

dětí a vzdělavatele dospělých existují. Profesní modely pro oblast vzdělávání dospělých 

věnují relativně menší pozornost předmětovým / oborovým znalostem lektora; zdá se, že 

důkladná orientace v příslušném oboru se prostě předpokládá (Milana, Skrypnyk, 2012).  

3.3.2 Vzdělání a profesní vývoj lektora 

Vstup do profese vzdělavatele dospělých je často ‚nekontrolovaný‘ (Pejatovič, 2012, s. 93) – 

lektoři přicházejí z různých povolání a profesí, a to i takových, které nevyžadují 

vysokoškolské vzdělání. Vstupním požadavkem do profese vzdělavatele dospělých jsou 

zpravidla  

„určité certifikované znalosti předmětu, který bude vyučován, případně certifikované znalosti 

pedagogiky nebo výukových metod
42

, nikoli nutně znalosti teorií a praxe učení se dospělých“ (Milana, 

Skrypnyk, 2012, s. 124).  

Podobně jako v profesním vývoji učitelů, tak i ve vývoji lektorů je popsáno několik fází 

(Plamínek, 2010, s. 268-270). Vztahují se však k lektorské a přednáškové činnosti, proto se 

jimi zde nebudeme blíže zaobírat. Podle Plamínka tři vývojové fáze vyžadují asi šest let praxe 

(ibid.). Zdá se, že profesní vývoj lektora může být rychlejší než profesní zrání učitele, patrně 

díky předchozí praxi v oboru. Obecné požadavky na kvalitního lektora (Plamínek, 2010, 

Medlíková, 2010 aj.) se blíží těm, které uvádí Spilková (2010a, s. 22) pro učitele. 

Certifikace lektorů vzdělávání dospělých nemá v současnosti v České republice 

jednotné pojetí a je rozdrobena do různých oblastí, kde vystupují různí poskytovatelé služeb 

(Mužík, 2011, s. 232). Pracovní skupina Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR pro 

kvalitu dalšího vzdělávání vytvořila nový kurz ‚Profesionální lektor‘, který by se měl stát 

základem pro schválení profesní kvalifikace ‚lektor dalšího vzdělávání‘ (Langer, 2012). Tento 

kurz je zaměřen na obecné lektorské dovednosti, bez vztahu ke vzdělávacím obsahům. 

3.4 Lektor angličtiny ve vzdělávání dospělých 

Lektoři angličtiny, kteří nemají odpovídající formální vzdělání, si kvalifikaci doplňují 

v krátkodobých specializovaných kurzech. V České republice (a patrně i celosvětově, alespoň 

pokud jde o nestátní vzdělávací sektor) patří k nejprestižnějším mezinárodně uznávané kurzy 

organizované pod záštitou britské instituce Cambridge ESOL (English for Speakers of Other 

Languages), která organizuje také tzv. cambridgeské jazykové zkoušky (např. FCE, CAE a 

další), srov. Borg, 2006, Richards et al., 1996.  

                                                           
42

 Pro výuku angličtiny tento požadavek v ČR bohužel neplatí (pozn. DH). 
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Pro začínající lektory bez předchozí praxe ve vyučování angličtiny, ale s ukončeným 

vzděláním na bakalářském stupni (ne nezbytně v oboru anglistiky), je určen kurz Cambridge 

CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages)
43

. V Příloze 1 

uvádíme přehled jednotlivých hodnotících kritérií ve vztahu k plánování a vedení výuky a 

základní informace o kurzu. Kurz CELTA byl původně vytvořen pro rodilé mluvčí 

angličtiny
44

, v současnosti je však přístupný i nerodilým mluvčím, kteří musí prokázat 

znalosti a komunikační kompetence v angličtině minimálně na úrovni C1 podle SERRJ. 

Pro zkušené lektory angličtiny je určen kurz Cambridge Delta Modules (Delta - 

Diploma in Teaching English to Speakers of Other languages)
45

. Kurz je určen jak pro rodilé 

mluvčí angličtiny, tak i pro ty lektory, pro něž je angličtina druhým či cizím jazykem a jejich 

kompetence jsou na úrovni rodilého mluvčího (C2 podle SERRJ). Předpokládá se, že 

účastníci kurzu už dříve získali nějakou formální kvalifikaci, což jim umožní zvládnout obsah 

kurzu, který je na úrovni britského MA
46

.  

Hodnotící kritéria v kurzech Cambridge CELTA a Cambridge Delta Modules 

naznačují možnosti, jak popisovat výkony učitelů / lektorů a jak rozlišovat jejich různou 

úroveň a fáze profesního vývoje
47

. Informační hodnotu jednotlivých stupňů hodnocení pro 

potřeby zaměstnavatelů opakovaně potvrzuje praxe jazykových škol.  

Vzhledem k dlouhodobé zkušenosti našeho pracoviště s využitím kritérií CELTA a 

Delta Modules se o ně opíráme i v práci s posluchači AKCENT College, i když 
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 Více na http://www.cambridgeesol.org/exams/celta/index.html. Tuto kvalifikaci má většina lektorů angličtiny 

(rodilých mluvčích), kteří učí na jazykových školách a v rámci podnikového vzdělávání v ČR, a patrně i většina 

těch, kteří v současné době pracují jako ‚rodilí mluvčí‘ na ZŠ a SŠ v ČR. Podle Seniora (2006, in Barduhn, 

Johnson, 2009, s. 62), kurz CELTA každoročně absolvuje 10.000 kandidátů ve 135 centrech na celém světě.  

Autorka práce je kvalifikovaná k výuce v kurzu CELTA od roku 2002 a v kurzu Delta Modules od roku 1999. 

Každý tutor musí po zaškolení získat pro každý kurz zvláštní oprávnění od Cambridge ESOL. 

44 Kurz CELTA je akreditován britskou institucí Ofqual jako kvalifikace na úrovni č. 5 podle Qualifications and 

Credit Framework (Cambridge English for Teaching CELTA, informace na obálce). 

45
 Kurz Delta Modules je také akreditován institucí Ofqual – na úrovni č. 7 (Masters level) podle Qualifications 

and Credit Framework (http://www.cambridgeesol.org/exams/delta/index.html). Hodnotící kritéria jsou uvedena 

v Příloze 2 a 3. Přehled kritérií s detailním vysvětlujícím komentářem k jednotlivým položkám je dostupný na: 

http://www.cambridgeesol.org/assets/pdf/exams/delta/ delta_module-two-assessment-criteria.pdf. 

46
 Studijní programy na britských univerzitách zaměřené na výuku angličtiny uznávají jednotlivé moduly kurzu 

Delta Modules v hodnotě 20 kreditů (http://www.cambridgeesol.org/exams/delta/delta-exemptions.html). 

47
 Jak uvádí Baileyová (Bailey, 2006, s. 206), stanovení adekvátních kritérií pro posuzování výkonu učitele 

v jazykovém vyučování je velmi komplikované, zejména v období ‚po metodách‘. V rámci konkrétního kontextu 

výuky je třeba zohlednit i institucionální omezení a osobnost učitele, zejména jeho osobní zaujetí a schopnost 

vzbudit a udržet zájem studentů o učení (ibid., s. 218). Procesuální aspekty výuky, zejména pozornost učebním 

procesům žáků zdůrazňují také Korthagen et al. (2011, s. 102-103). 

S odkazem na český vzdělávací kontext ve vztahu k hlavnímu proudu vzdělávání k podobnému závěru došla i 

Píšová (2005, s. 45): každý evaluační nástroj (i s ohledem na jeho formativní funkci) by měl vycházet z cíle jeho 

užití; je třeba „realisticky stanovit rozumnou míru obecnosti kritérií, jejich rozsah a stupeň kvality“. 

http://www.cambridgeesol.org/exams/celta/index.html
http://www.cambridgeesol.org/exams/delta/index.html
http://www.cambridgeesol.org/assets/pdf/exams/delta/%20delta_module-two-assessment-criteria.pdf
http://www.cambridgeesol.org/exams/delta/delta-exemptions.html
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v modifikované podobě. Program AKCENT College je koncipován jako uvedení do oboru a 

zahrnuje ve vyváženém poměru komponentu oborovou (jazykovou a lingvistickou) a 

komponentu pedagogickou, psychologickou a didaktickou (oborově didaktickou). Absolvent 

studijního programu je vybaven podobným souborem profesních kompetencí jako absolvent 

učitelství angličtiny a prostřednictvím průběžné pedagogické praxe získá specifické 

kompetence pro vzdělávání dospělých. Naučí se flexibilnímu přístupu ke studentům a je 

připraven dále se vzdělávat podle obsahového zaměření konkrétního jazykového kurzu, ve 

kterém má vyučovat, včetně tzv. obchodní angličtiny (angličtiny pro pracovní prostředí). 

V oblasti vlastního vyučování vyžadujeme spolehlivé zvládnutí minimálního 

standardu, který by odpovídal kurzu Cambridge CELTA, tj. dovednost 

- naplánovat efektivní vyučovací hodinu s jasným výukovým cílem, vhodně zvoleným 

učebním materiálem, a s využitím rozmanitých aktivit, které jsou logicky provázané; 

- efektivně vést vyučovací hodinu (v angličtině), poskytovat adekvátní výklad, řídit 

učební činnosti studentů, vhodně pracovat s výukovými materiály a učebními 

pomůckami, vytvářet příležitosti k učení a poskytovat přiměřenou zpětnou vazbu; 

- přizpůsobit svůj jazykový projev v angličtině úrovni studentů; 

- objektivně hodnotit svůj vlastní výkon ve vztahu ke stanoveným cílům a výsledkům 

studentů, pracovat na vlastním profesním rozvoji. 

Vzhledem k rozsahu lingvistických disciplín v průběhu studia na AKCENT College jsou 

absolventi navíc schopni  

- integrovat znalosti z jednotlivých disciplín a využít je didakticky přiměřeně při 

prezentaci učiva a při reakci na jazykové dotazy a jazykové potřeby studentů 

(požadavky na úrovni Cambridge Delta Modules). 

Rozmanité složení a úroveň cvičných skupin v průběhu studia absolventy připraví na 

proměnlivé podmínky skutečné praxe v jazykových školách či v podnikovém vzdělávání, 

zejména pokud jde o jednání s dospělými studenty a respektování jejich specifických potřeb. 

3.5 Závěry pro výzkumné šetření 

Klíčové znaky komunikativní a lingvodidaktické kompetence lektora angličtiny pro dospělé, 

ze kterých vycházíme v našem výzkumném šetření, jsou popsány v závěru kapitoly 3.4. 
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4 Přípravné vzdělávání učitelů cizího jazyka 

Ve vysokoškolské výuce je nutno hledat spíše  

společné znaky výuky studentů a dospělých a ty prohlubovat. 

 (Mužík, 2004, s. 26) 

 

Trainees must become practitioners before they can become reflective practitioners. 

Beginning teachers will find it almost impossible to isolate ‚problems‘, 

because when you are a beginner, everything is a problem!
48

 

(Wallace, 1999, s. 184) 

 

 

Podle zákona č. 563/2004 Sb. učitelem (pedagogickým pracovníkem) v České republice může 

být ten, kdo splňuje tyto předpoklady: je plně způsobilý k právním úkonům, má odbornou 

kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává, je bezúhonný, zdravotně 

způsobilý a prokázal znalost českého jazyka, není-li dále stanoveno jinak. Přípravné 

vzdělávání učitelů se uskutečňuje na vysokých školách, v magisterských studijních 

programech (v rámci strukturovaného studia pak v bakalářském a navazujícím magisterském 

studiu). 

Stejná kvalifikace lektorů cizího jazyka je zákonem stanovena pouze pro jazykové 

školy s právem státní jazykové zkoušky. Jak jsme ukázali ve 3. kapitole, potřebné kompetence 

učitelů a lektorů angličtiny mají společné jádro a liší se jen do určité míry, na základě 

konkrétního kontextu výuky. Proto jsme při vytváření studijního zaměření lektorství 

angličtiny pro dospělé na AKCENT College hledali oporu v existujících studijních 

programech na pedagogických a filozofických fakultách. Podobně jako u jiných 

vysokoškolských studijních programů (Podlahová a kol., 2012, s. 29), i ve vzdělávání učitelů / 

lektorů je s ohledem na rychlý a často nepředvídatelný společenský vývoj obtížné určit přesné 

vzdělávací potřeby budoucích učitelů / lektorů. Příkladem z oblasti výuky cizích jazyků je 

rozvoj tzv. ‚hand-held learning‘, tj. studia jazyků s využitím podpory elektronických přístrojů 

a výukového softwaru, např. iPadů, mobilních telefonů apod. (Carrier, 2011). 

4.1 Přístupy k přípravnému vzdělávání učitelů 

Učitelské studium se skládá ze tří samostatných programových linií - oborové, profesně 

pedagogické a všeobecně vzdělávací (Vašutová, 1999, s. 101), které mohou být v různém 

poměru, pokud jde o jejich rozsah a uspořádání v čase. V praxi se uplatňují dva základní 

organizační modely, souběžný a následný (Bendl, 2011, s. 18). V souvislosti s reformou 

                                                           
48

 Začátečníci se nejdříve musí stát praktiky, až potom se mohou stát reflektivními praktiky. Pro začínající 

učitele je téměř nemožné vyčleňovat ‚problémy‘, protože začátečníkovi se jako problém jeví všechno! (Přeložila 

DH) 
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vysokoškolského vzdělávání a strukturováním studijních programů na bakalářské a navazující 

magisterské dochází k zavádění modelu, který je označován jako semikonsekutivní, což má 

důsledky pro obsah, časové rozložení a organizační zajištění pedagogicko-psychologické 

přípravy a pedagogické praxe a jejich integraci s teoretickými předměty (Vašutová et al., 

2008, Bendl et al., 2011).  

Praktická složka učitelské přípravy, pedagogická praxe, je klíčovou součástí přípravy 

učitele. Za cíle pedagogické praxe se považuje (Průcha et al., s. 156)  

a) spojovat teorii a praxi všech složek vysokoškolské přípravy,  

b) uvést studenta (budoucího učitele) do podmínek reálného školského prostředí,  

c) ‚zacvičit‘ studenta (budoucího učitele) v činnostech učitelské profese.  

Bendl (2011, s. 48) uvádí i další funkce pedagogické praxe, např. motivační a postojově-

transformační (měnit postoj studenta v postoj učitele) a reflektivní a diagnostickou 

(sebehodnotící). 

Trendem současnosti je zařazení tzv. motivační (orientační) praxe do 3. ročníku 

bakalářského studia, vlastní pedagogicko-psychologická a předmětově didaktická praxe (ve 

formě průběžné i souvislé, obvykle pro dva aprobační předměty) jsou zpravidla součástí až 

navazujícího magisterského studia. Společným trendem je také důraz na rozvoj reflektivních 

schopností a dovedností studentů učitelství a zavádění různých forem studentského portfolia 

(ibid.).  

Negativním trendem, podle Markové a Urbánka (in Vašutová et al., 2008, s. 89), je 

přetrvávající faktické podceňování významu oborové didaktiky
49

. Potřebu obsahově 

zaměřeného vzdělávání zdůrazňuje také Janík et al. (2013). 

Pedagogické praxe jsou zajišťovány ve spolupráci s tzv. fakultními školami. 

Problematice pedagogické praxe, cvičných škol a fakultních učitelů se v ČR v posledním 

období věnuje značná pozornost i v oblasti teorie, jak dokládají četné konference a sborníky 

k tomuto tématu (Janík, 2002, Filová, Havel, 2006, Havel, Šimoník, Šťáva, 2008 aj.).  

Bendl (2011, s. 21-22), s odkazem na historický pohled na způsob a ‚filozofii‘ 

přípravy učitelů, uvádí tři modely přípravy učitelů. V souladu s pojetím Wallace (1991, s. 6-

15) přitom vychází ze způsobu nabývání pedagogických (učitelských) dovedností a z pojetí 

pedagogické praxe: a) model imitativní založený na imitaci zkušených učitelů a postupů 

uznávaných za efektivní a správné; b) model aplikované vědy, který vychází z předpokladu, 

že veškeré problémy praxe mohou být vyřešeny aplikováním nejnovějších teoretických 

                                                           

49 Studijní program AKCENT College klade na oborovou didaktiku zvláštní důraz a těsně ji propojuje, jak 

obsahově, tak i personálně, s pedagogickou praxí (více viz v 5. kapitole). 
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poznatků, získaných empirickým výzkumem, které by si učitelé průběžně měli osvojovat a 

správně je v praxi aplikovat; c) model reflektivní, který odpovídá současnému stavu poznání a 

v současné době se v praxi učitelského vzdělávání prosazuje nejvíce, i když v různých 

modifikacích. Příkladem mohou být dovednostní modely, které akcentují různé složky 

pedagogických dovedností učitele, např. složku sociálně komunikativní, sociálně osobnostní, 

sociálně psychologickou, vždy však využívají reflektivní a sebereflektivní postupy (Svatoš, 

2003). 

Teoretickým východiskem reflektivního modelu jsou konstruktivistické přístupy ke 

vzdělávání (Spilková, 2006). V souladu s v současnosti převažujícím multiparadigmatickým 

pojetím učitelského vzdělávání (Píšová, 2005, s. 9-10) je nejvíce zastoupen  

a) směr kognitivně psychologický, který se zaměřuje na konstrukci poznání učícím se 

jedincem s využitím prekonceptů a individuálních myšlenkových procesů (Bertrand, 

1998, s. 65), a  

b) směr sociokognitivní, který zdůrazňuje roli sociokulturního kontextu v procesu 

poznávání, a to zejména roli interakce studenta se vzdělavatelem a se spolužáky (ibid., 

s. 18, 118, Williams, Burden, 1997).  

Konkrétní společenský a kulturní kontext může mít vliv na přijetí reflektivního přístupu a 

ochotu studentů učitelství samostatně konstruovat své poznání. Korthagen et al. (2011, s. 106) 

prokázali, že ochota k reflexi a schopnost využít jejího potenciálu závisí na vstupních 

předpokladech jednotlivých studentů učitelství. Spilková (2006, s. 27, 2011, s. 134) 

upozorňuje, že u určitých typů studentů přílišný důraz na sebereflexi a množství kladených 

otázek může „mít negativní dopad na formování jejich profesní identity a sebevědomí“, 

protože studenti v takovém prostředí nemají pocit jistoty. Vzdělávací program by tedy měl být 

vyvážený v tom smyslu, že vytvoří prostor pro sebereflexi a zároveň bude studentovi 

učitelství poskytovat jasnou pozitivní zpětnou vazbu o jeho pokroku (ibid.).  

4.2 Profesní znalosti a dovednosti učitele 

V souladu s Janíkem (2005, s. 132) chápeme profesní znalosti učitele jako „širší strukturu 

znalostí“, která v sobě zahrnuje znalosti profesně specifické a znalosti doménově specifické. 

Profesně specifické (tj. pedagogické) znalosti zahrnují (ibid., s. 42, Shulman, 1987, s. 8) 

obecné pedagogické znalosti, znalosti o žákovi a jeho charakteristikách, znalosti o kontextech 

vzdělávání a znalosti o cílech, smyslu a hodnotách vzdělávání. Znalosti doménově specifické, 

v kontextu vzdělávání učitelů/lektorů angličtiny, zahrnují znalost kurikula (v oblasti 

vzdělávání dospělých je východiskem Společný evropský referenční rámec pro jazyky), 

znalost obsahu (tj. angličtiny, a to jak dovednost jazyk používat v autentických 
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komunikačních situacích, tak i znalosti o jazyce) a didaktickou znalost obsahu, tj. schopnost / 

dovednost transformovat obsah pro potřeby výuky (srov. kap. 3.2.1). Doménově specifickými 

znalostmi učitele/lektora angličtiny se zabýváme ve 2. kapitole. Na tomto místě se zaměříme 

na bližší rozbor znalostí pedagogických, které jsou v praktickém vyučování těsně vázané na 

obsah (Janík, 2005, s. 39-41), o to víc, že cizí jazyk je cílem a zpravidla i prostředkem výuky. 

Z kognitivně psychologického hlediska Švec (2005a, s. 16-18) rozlišuje několik druhů 

pedagogických znalostí: 

a) z hlediska formy znalosti deklarativní (znalost typu ‚že‘, tedy např. pojmy a teorie 

týkající se vyučování) a procedurální (znalosti typu ‚jak‘, např. znalosti o postupech 

učitele v různých pedagogických situacích); 

b) z hlediska jejich uvědomění si subjektem znalosti explicitní (uvědomované a 

verbalizovatelné) a implicitní (skryté, tacitní, které jsou málo uvědomované a 

zpravidla vznikají na základě zkušeností); 

c) z hlediska zaměření znalosti sociokulturní (např. znalosti o kultuře školy), obsahové 

(např. ve vztahu ke kurikulu, výukovým metodám, hodnocení žáků apod.) a znalosti 

metakognitivní (znalosti o vlastním pedagogickém jednání)
50

. 

Pedagogické znalosti tvoří komplikovanou strukturu, která se utváří a proměňuje v čase 

s rostoucí zkušeností učitele, a jsou klíčovou součástí pedagogického myšlení učitele. Průcha 

et al. (2003, s. 261) definují pedagogické myšlení učitele jako  

„komplex profesních idejí, postojů, očekávání, přání a předsudků, které vytvářejí kognitivní základnu 

pro učitelovo jednání, pro vnímání a realizaci edukačních procesů.“  

Na aktuální úroveň pedagogického myšlení je možné usuzovat na základě učitelova 

pedagogického jednání v pedagogických situacích, např. procedurální znalosti (které jsou 

často implicitní) jsou dílčím podkladem pedagogických dovedností
51

 (Janík, 2005, s. 22). 

Dovednost můžeme obecně  

„charakterizovat jako komplexnější způsobilost subjektu (zahrnující vnitřní model dovednosti, sycený 

dalšími vnitřními složkami, zejména schopnostmi, zkušenostmi, stylem učení, motivy a prožitky) 

k řešení úkolových a problémových situací, která se projevuje pozorovatelnou činností“ (Švec, 1998, s. 

12; zvýraznění autor).  

Pedagogickou dovedností se potom rozumí  

„komplexnější způsobilost subjektu (např. studenta učitelství, učitele) k řešení určité skupiny 

pedagogických situací. S určitým zjednodušením lze říci, že tyto pedagogické situace se vztahují 

k projektování, realizaci a hodnocení výuky“ (Švec, 1998, s. 102).  

                                                           
50

 Švec zde vychází z práce Winna a Butlerové, 1996. V této souvislosti stojí za povšimnutí, že s ohledem na 

převažující kognitivní přístupy se stejnými koncepty znalostí (termíny) pracuje i současný výzkum v oblasti 

osvojování druhého jazyka (srov. kap. 2.4.3). 

51
 „Procedurální znalosti se v realizovaných činnostech zrcadlí jako ‚praktické znalosti‘ a blíží se dovednostem. 

(…) procedurální znalosti využívají znalostí deklarativních. Díky těmto znalostem víme, jak řešit problémy. Jsou 

uplatňovány bezprostředně při jednání.“ (Janík, 2005, s. 22) 
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Těžištěm pedagogické činnosti učitele jsou dovednosti sociálně komunikativní povahy, které 

jsou zpravidla kontextově podmíněné. Podle Švece (1998, s. 102) zahrnují a) dovednosti 

z aprobačních předmětů, b) dovednosti psychodidaktické (tj. dovednost transformovat 

vybrané dovednosti a vědomosti z aprobačního předmětu do podoby přiměřené pro studenty), 

c) dovednosti naučit vybraným dovednostem psychodidakticky transformovaným, druhé 

subjekty. Tato charakteristika opět naznačuje roli obsahu (učiva) a těsnou provázanost 

pedagogických dovedností s pedagogickými znalostmi a jejich podíl na pedagogických 

kompetencích učitele. K vytváření a rozvíjení pedagogických dovedností dochází 

v přípravném vzdělávání učitelů zejména prostřednictvím pedagogické praxe, kdy se znalosti 

a dovednosti navzájem ovlivňují (Borg, 2003, s. 83). 

Profesní znalosti studentů učitelství se utvářejí různými způsoby a jednotlivé složky se 

u jednotlivých studentů rozvíjejí různou intenzitou a různým tempem. Např. Píšová (2005, s. 

176) prokázala, že rozvoj profesního myšlení studentů učitelství angličtiny (růst kvality 

reflexe jako klíčové etapy profesního učení) se opožďuje za rozvojem profesního 

(pozorovatelného) výkonu.  

Za významné východisko rozvoje profesního myšlení studentů učitelství se považují 

jejich předchozí zkušenosti s učením, v našem případě zkušenosti s osvojováním cizího 

jazyka. Tyto zkušenosti se projevují jako neuvědomované (implicitní) znalosti a představy o 

tom, jak by měla vypadat dobrá výuka (na základě vlastní pozitivní i negativní zkušenosti 

v roli studenta). Tyto myšlenkové struktury se označují jako ‚přesvědčení‘ (beliefs) nebo 

prekoncepty (Mareš et al., 1996, Mareš, 2013, Borg, 2003, s. 88, Woods, 1996, s. 59, Wright, 

2010, s. 269 aj). Kaganová (Kagan, 1992, s. 140) prokázala, že prekoncepty jsou poměrně 

stálé a mohou u studentů učitelství výrazně ovlivnit, jak vnímají obsah studovaných předmětů 

(předchozí znalosti a zkušenosti mohou fungovat jako určitý filtr, který propouští jen ty 

informace, které jsou v souladu se studentovými prekoncepty), důležitou roli hraje i 

sebepojetí jednotlivého studenta. Systém přesvědčení a předchozích znalostí se spolupodílí na 

utváření mentálních reprezentací (schémat a scénářů, srov. Woods, 1996, s. 57-72), jejichž 

prostřednictvím učitel / student učitelství vnímá a interpretuje události a informace.
52

  

V současné době je vývoj učitele  

„stále více pojímán jako kontinuální proces získávání zkušeností s praktickou výukou a dalšími 

učebními situacemi, jejich reflektování pod vedením zkušenějších kolegů a rozvíjení vlastního vhledu 

do výuky prostřednictvím interakce mezi osobní reflexí a teoretickými pohledy přinášenými 

vzdělavateli učitelů“ (Korthagen et al., 2011, s. 27). 

                                                           
52

 Koncept mentálních reprezentací se považuje za důležitý i v oblasti osvojování druhého jazyka (srov. kap. 

2.4.1.4). 
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Toto pojetí v sobě zahrnuje dva zdroje a typy znalostí učitele (nad rámec prekonceptů), které 

Korthagen et al. (2011, s. 27) označují jako ‚teorie s malým t‘ a ‚teorie s velkým T‘; 

k propojení obou typů znalostí dochází v procesu reflexe praktických výukových zkušeností. 

Pojem ‚teorie s velkým T‘ označuje tradiční akademické teorie, se kterými se studenti 

učitelství seznamují v odborné literatuře a na přednáškách a které jsou „empiricky založenou 

zevšeobecněnou abstrakcí z praktických situací“ (ibid.). Vlastní praktickou činností učitelé 

získávají jiný typ znalostí, které jsou jen částečné a situačně podmíněné, zacílené na možnosti 

praktického pedagogického jednání, a na jejich základě si učitelé vytvářejí vlastní ‚teorie 

s malým t‘ (ibid.)
53

. Tato perceptuální znalost (praktická moudrost) tak „používá pravidla
54

 

pouze jako shrnutí nebo vodítko“ (ibid., s. 41).   

Z našeho stručného přehledu je zřejmé, že oblast učitelových znalostí je tématem 

široce zkoumaným z mnoha různých úhlů pohledu. To má za následek množství konceptů, se 

kterými jednotliví badatelé pracují, a rozsáhlou terminologii, která zatím není zcela 

sjednocená (Borg, 2006, s. 36-39, Janík, 2005, s. 17-36). Borg (2003, 2006) se pokusil 

vytvořit ucelený rámec pro zkoumání znalostí a poznávacích procesů učitele a jako 

zastřešující koncept zvolil neutrální pojem kognice (cognition), který zahrnuje 

„nepozorovatelnou dimenzi vyučování – co učitelé vědí, čemu věří a co si myslí“ (Borg, 

2003, s. 81); vyhnul se tak podle některých badatelů nejasnému rozdílu mezi učitelovým 

přesvědčením (belief) a znalostí (knowledge) v praktickém vyučování (Borg, 2003, s. 86). 

Podle Borgova názoru typickým rysem kognice učitele cizího jazyka je to, že je 

osobní, praktická (i když vychází z formálních znalostí), tacitní, systematická a dynamická 

(Borg, 2006, s. 35)
55

. Kognice je podkladem pro rozhodování a praktické pedagogické jednání 

učitele (ibid., s. 40), její implicitní složka je součástí rutinního, ale i spontánního a 

improvizovaného jednání učitele (Janík, 2005, s. 28-31).  

Jednotlivé prvky kognice učitele cizího jazyka a jejich vzájemné vztahy uspořádal 

Borg (2006, s. 283) do přehledného diagramu – viz obr. 4.1. Doménově specifickou složku 

kognice učitele cizího jazyka tvoří učitelova předchozí zkušenost se studiem cizího jazyka, 

praktická znalost cizího jazyka a orientace v teoriích osvojování druhého jazyka, zejména ve 

vztahu ke gramatice cizího jazyka a k rozvoji řečových dovedností (Borg, 2003, 2006). 

                                                           

53 V tomto pojetí se do určité míry stírá rozdíl mezi znalostmi deklarativními a procedurálními, podobně jako 

není vždy jasný rozdíl mezi znalostí procedurální a dovedností (viz výše). 
54

 Tj. ‚teorie s velkým T‘. 

55
 Koncepty učitelova pojetí výuky (Mareš, 2013) a učitelovy kognice (Borg, 2006) vykazují čtyři shodné 

charakteristiky, ale liší se v dimenzi stabilita – dynamika. Borg (ibid., s. 35) klade větší důraz na vývoj učitelovy 

kognice, tj. utváření a zdokonalování poznání na základě vzdělávacích a profesních zkušeností v průběhu života 

učitele. 
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Obr. 4.1: Prvky kognice učitele cizího jazyka a vztahy mezi nimi (podle Borg, 2006, s. 283)
56

 

Z obrázku je patrný komplikovaný vztah mezi ‚starými‘ (prekoncepty) a ‚novými‘ 

akademickými znalostmi (teorie s velkým T) a význam reflektované praxe (zkušeností 

s praktickou výukou). O vysvětlení poznávacích procesů studentů učitelství a přeměnu ‚teorií 

s malým t‘ na ‚teorie s velkým T‘, tj. kvalitativní změnu ve vnitřní reprezentaci, se s oporou o 

různá psychologická východiska pokusili Korthagen et al. (2011, s. 175-198); zároveň 

vysvětlili, jak silné subjektivní teorie mohou rozvoji poznání bránit.  

Struktura i utváření pedagogického myšlení učitele představují komplikované jevy; 

stejně tak komplikované je i zkoumání učitelova myšlení. Některé aspekty jsou obtížně 

verbalizovatelné a objektivně je možné je studovat pouze na základě pozorování učitelova 

jednání a chování v průběhu výuky, v některých případech pak prostřednictvím reflektivních 

technik. Vzhledem ke kontextovým faktorům však učitelovo jednání a verbalizace myšlení 

nemusí být vždy v souladu s jeho vlastním pojetím výuky a může být v přímém protikladu s 

jeho skutečným přesvědčením, např. pokud jde o užívání mateřského jazyka studentů ve 

výuce cizího jazyka. V přípravném vzdělávání nejsou výjimkou situace, kdy učitel zdánlivě 

přijme principy a postupy požadované vzdělavatelem (vzdělávající institucí), ale bez 

                                                           
56

 Do češtiny převedla DH. 
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vlastního vnitřního přesvědčení (Borg, 2003, s. 89); dochází tak k rozporu mezi výkonovou 

(behaviorální) a kognitivní složkou profesního rozvoje učitele.  

Konceptuální změna v poznatkové bázi / vědění / kognici studentů učitelství je obtížná 

a zpravidla trvá dlouho. I když vzdělávací programy předpokládají, že studenti učitelství si 

osvojí nové teoretické poznatky z akademických disciplín, potvrzuje se v souladu s modelem 

tří úrovní učení podle Korthagena et al. (2011), že rozvoj kognice učitele zahrnuje spíše 

přeměnu implicitních znalostí na explicitní, vytváření rozvětvené sítě vztahů mezi již dříve 

osvojenými pojmy a její opakovanou reorganizaci na základě nových informací a zkušeností a 

prohlubujícího se porozumění (Borg, 2006, s. 67-78). Podle Posnera a kol. (1982, cit. dle 

Stuchlíková, 2006, s. 33) ke konceptuální změně „dojde jen tehdy, jsou-li studentovi výukou 

připraveny čtyři psychologické podmínky: 

1. nespokojenost se stávajícím osobně vyznávaným pojetím,  

2. nově nabízená alternativa je srozumitelná,  

3. je věrohodná,  

4. je z pohledu studenta plodná a nabízí možnost překonat nedostatky stávajícího pojetí.“  

Vytváření přiměřených psychologických podmínek pro vzdělavatele učitelů znamená aktivní 

vytváření vhodných příležitostí k učení a profesnímu rozvoji studentů učitelství (srov. kap. 

8.2). Sdílíme závěr I. Stuchlíkové (2006, s. 34), že  

„[v] profesní přípravě by (…) mělo jít o to, aby studenti zažívali meze i možnosti svých apriorních 

implicitních teorií vyučování a byli motivováni i povzbuzováni k jejich rozvoji do zdůvodněného, 

sofistikovaného a hlavně pro danou pedagogickou realitu škol platného pojetí.“ 

Vhodným rámcem pro rozvoj profesních znalostí učitelů je reflektivní model přípravného 

vzdělávání, kterým se zabýváme v závěru 4. kapitoly. 

4.3 Reflexe v profesní přípravě učitele 

Je zřejmé, že 

„žádný program učitelského vzdělávání nemůže připravit studenty s hotovým širokým repertoárem 

vědomostí a dovedností pro všechny eventuality. Cílem by mělo být připravit budoucího učitele tak, aby 

byl schopen hledat efektivní cesty v rozdílných vzdělávacích obsazích a národních kulturách a aplikovat 

nové pedagogické strategie, akceptovat reality změn z pohledu nejnovějších pedagogických teorií a 

výsledků praxe“ (Nezvalová, 2000, s. 64). 

Vhodnou cestou k dosažení tohoto cíle je reflektivně zaměřená profesní příprava, která se 

zaměří na celkový rozvoj osobnosti učitele v daném sociokulturním kontextu (Freeman, 2002, 

2009). Zároveň je třeba studenty učitelství připravit, právě vzhledem k rozmanitým 

podmínkám práce učitele, k určité „rezignaci na dokonalost“, protože „neúspěch a selhání 

k učitelské profesi neodlučitelně patří“ (Štech, 1994, s. 315). 

Pojem reflexe je úzce provázán s konstruktivistickým pojetím učení a vyučování 

(Nezvalová, 2000). Podstatou reflektivního přístupu je aktivní konstrukce poznatků 
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samotným učícím se, s využitím jeho vlastních prekonceptů, tj. předchozích znalostí, které 

modifikuje buď asimilací (tj. restrukturací nové vědomosti a jejím připojením k existujícímu 

schématu) nebo akomodací (tj. restrukturací předchozích znalostí / schémat, aby do nich bylo 

možno logicky začlenit novou informaci). Oba procesy zpravidla probíhají simultánně. Důraz 

je tedy kladen na reflektivní / kritické myšlení jako řešení sociokognitivního konfliktu 

(Bertrand, 1998, s. 132). 

Významným východiskem pro reflektivní učení je sociokognitivní teorie a s ní spojená 

role vzdělavatelů učitelů jako facilitátorů reflektivních procesů (srov. kap 2.4.2 a vliv této 

teorie na výuku cizích jazyků). Podle Korthagena et al. (2011, s. 84) vzdělavatel by měl 

pomoci studentu učitelství,  

1. aby si uvědomil své učební potřeby, 

2. nacházet užitečné zkušenosti, 

3. tyto zkušenosti detailně reflektovat. 

Korthagen et al. (2011, s. 71) reflexi chápou jako „mentální proces, spočívající ve snaze 

strukturovat nebo restrukturovat určité zkušenosti, problém nebo stávající znalosti či vhledy.“ 

Stejný názor zastává i Nezvalová (2000, s. 27), Slavík a Siňor (1993, s. 156) aj. Valliová 

(Valli, 1992, cit. dle Nezvalová, 2000, s. 25) tak rozlišuje několik typů reflexe: technickou, 

reflexi v činnosti a po činnosti, poradní, osobní a kritickou. 

Reflexe hraje významnou roli jak v pregraduální přípravě, tak i v dalším profesním 

rozvoji učitelů. Shulman a Shulmanová (2004) při vytváření školícího programu pro učitele 

stanovili čtyři důležité podmínky, které jsou nezbytné pro individuální reflexi a další vývoj 

jednotlivce: motivace, schopnost, připravenost a ochota ke změně. Máme za to, že ochota ke 

změně (willingness) je podstatnou podmínkou i v pregraduální přípravě učitelů, zejména 

pokud jde o změnu v oblasti prekonceptů, zvláště v takovém případě, že student má nějaké 

předchozí učitelské zkušenosti z praktické výuky.  

I při splnění výše uvedených podmínek je rozvoj reflexe u jednotlivých studentů 

postupný, v souladu s rozvojem jejich pedagogických znalostí. Postupným řetězením 

jednotlivých kroků a prohlubováním porozumění v rámci uvedených úrovní reflexe dochází u 

učitelů (studentů učitelství) k rozvoji pedagogického myšlení a k formování vlastní 

individuální pedagogické koncepce / vlastního pojetí výuky (vyučování a učení). Výsledkem 

správné souhry všech komponent a aktu reflexe je nové porozumění, jehož součástí je rozvoj 

profesního vidění (Minaříková, Janík, 2012, s. 182), nové profesní vědění, uvědomění si sebe 

sama, rozvoj schopnost učitele řešit současné i budoucí pedagogické situace (Píšová, 2005, s. 

70) a didaktická citlivost (Janík et al., 2013, s. 235). Studenti, kteří projdou reflektivním 
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programem, jsou více flexibilní, snáze se adaptují a mají realističtější očekávání, pokud jde o 

jejich vlastní výkon (Nezvalová, 2000, s. 14-15).  

4.4 Vzdělavatelé učitelů a intervence v profesní přípravě učitelů 

Vzdělavatelé učitelů jsou odborníci, kteří se profesionálně zabývají vzděláváním učitelů 

v rámci formálního institucionálního systému (Vašutová, 2004, s. 53). Vzdělavatelé učitelů 

tvoří tři skupiny podle tří samostatných programových linií integrovaného modelu přípravy 

učitele (Vašutová, 1999, s. 102):  

„oboroví učitelé pro aprobační předměty, učitelé pedagogických (včetně oborově didaktických) a 

psychologických disciplin pro profesně pedagogickou přípravu, učitelé všeobecně vzdělávacích disciplín 

pro společný základ. Zvláštní skupinu pak tvoří učitelé, kteří vedou praxe.“  

Hanušová (2005, s. 50) ve vztahu k přípravě učitelů cizího jazyka zdůrazňuje roli 

lingvodidaktiků, kteří „by v každém případě měli sami uplatňovat principy, o kterých 

informují své studenty“. To znamená, že „aplikace teoretických poznatků do praxe (…) 

neměla by být v žádném případě ponechána na budoucích adeptech učitelství, ale měla by se 

stát jednou z metod (postupů, technik), jež tvoří součást učitelské přípravy“ (ibid., s. 12; srov. 

také Wright, 2010, s. 287). Kromě obecných kompetencí společných všem vysokoškolským 

učitelům (M. Slavík, 2012, s. 73-80) by lingvodidaktik měl v přiměřené míře využívat prvky 

konstruktivistické výuky (Rohlíková, Vejvodová, 2012, s. 101-103) a jiné techniky specifické 

pro výuku jazyka, např. při práci s texty, práci s chybou atd.  

Zvláštní roli hrají vzdělavatelé zajišťující pedagogickou praxi – supervizoři
57

, mentoři, 

fakultní (cviční) učitelé, jejichž činnost je však značně variabilní a závisí na požadavcích 

konkrétní pedagogické fakulty a jejím pojetí pedagogické praxe (Zvírotský, 2011, s. 489). 

Vedoucí pedagogické praxe mají v učitelské přípravě zajistit spojení teorie a praxe a 

rozvoj praktických pedagogických dovedností (Ellis, 2010, s. 192); podle Korthagena et al. 

(2011, s. 42-43) mají vzdělavatelé učitelů tříbit profesní vnímání a vidění studentů učitelství a 

pomoci jim, aby se jejich implicitní znalosti staly explicitními).
58

 Toho vzdělavatelé dosahují 

různými typy intervencí. 
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 Např. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy vnímá supervizora jako jednoho ze tří subjektů pedagogické 

praxe (vedle studenta učitelství a fakultního učitele) a pracuje s následujícím pojetím jeho práce: „Supervize 

pedagogické praxe v přípravném vzdělávání učitelů je proces řízené reflexe studentských pedagogických 

aktivit, který zahrnuje plánování, přípravu a realizaci hospitací a supervizních rozhovorů a vedení příslušné 

dokumentace. Supervize jako nedílná součást praktické komponenty pregraduální přípravy učitelů ve vhodných 

proporcích naplňuje funkci vzdělávací, podpůrnou a řídící. Podstatou funkce vzdělávací je facilitace procesu 

reflexe a důraz na nové tvořivé učení studujících. Funkce podpůrná se zaměřuje na utváření základů profesního 

sebevědomí, funkce řídící zahrnuje kontrolu a formativní hodnocení praktických studentských aktivit.“ 

(Marková, Urbánek, in Vašutová et al., 2008, s. 103, zvýraznění autoři) 

58
 Ellis (2010, s. 192) uvádí tři role vzdělavatele učitelů cizího jazyka, v závislosti na východiscích vzdělávacího 

programu: role šiřitele poznatků z oblasti výzkumu osvojování druhého jazyka (transmitter of information about 



71 

Jako pedagogické intervence se označují postupy, které mají za cíl modifikovat 

znalosti a dovednosti studentů učitelství, a tak zlepšovat jejich kompetence (Švec, 1999, s. 45, 

Janík, 2005, s. 53, Píšová, 2005, s. 77).  

„Pedagogickou intervencí (…) rozumíme systematický postup učitele (…), který u studentů navozuje a 

do určité míry ‚reguluje‘ proces osvojování pedagogických dovedností, přičemž tento postup (v 

závislosti na náročnosti osvojované dovednosti a fázi jejího osvojování i v závislosti na vlohách 

studenta) poskytuje prostor pro autoregulaci jejich učení.“ (Švec, Musil, 2000, s. 83) 

K nejběžnějším typům intervence podle Nezvalové (2002, s. 55) patří: „akční výzkum, 

případová studie, mikrovýstupy, pedagogický deník, písemné hodnocení, vedení pedagogické 

praxe, aktivity v seminářích, diskuse, skupinová práce, kooperativní učení, brainstorming, 

budování konsensu, diskuse v malé skupině, hraní rolí, dotazování“. Typologii intervencí 

cvičných učitelů při rozvíjení pedagogických dovedností studentů sestavila Filová (2000). 

Intervence využívají reflektivní a sebereflektivní postupy, které vycházejí z analýzy 

problémů a hledání jejich řešení, přičemž hodnocení by mělo být založeno na důkazech. 

Nejvhodnějším ‚důkazem‘ v kontextu učitelského vzdělávání (zejména výukové pedagogické 

praxe) je video nebo audiozáznam výkonu studenta, např. z mikrovyučování.  

Na základě různého zaměření intervence/ podpory se proměňuje role cvičného učitele 

a její označení. V anglosaské oblasti se jako zastřešující termín používá označení supervizor 

(srov. také Korthagen et al., 2011), případně poradce (advisor) (Randall, Thornton, 2001); 

v některých programech učitelské přípravy se cviční učitelé označují jako mentoři (Píšová, 

Černá, 2002, Bitljanová et al., 2000). Píšová a Duschinská (2011, s. 46) definují mentoring 

v učitelství jako „intencionální dlouhodobý situovaný proces podpory poskytovaný učiteli na 

pracovišti zkušenějším kolegou s cílem facilitovat procesy jeho profesního rozvoje“. V rámci 

pregraduální přípravy učitelů, ve shodě s Píšovou a Duschinskou (ibid., s. 80) považujeme za 

důležité, aby podpora profesního rozvoje byla zaměřená oborově a napomáhala rozvoji 

specifických kompetencí; mentor (supervizor, poradce atd.) by tedy měl být odborníkem 

v daném oboru studia.  

Postupy mentoringu a supervize
59

 si kladou za cíl rozvíjet u studentů učitelství 

dovednost reflexe a sebereflexe jako jednoho ze zdrojů profesního vývoje. Předpokládá se, že 

potřeba verbalizace problému pomůže studentovi analyzovat podstatu problému a navrhnout 

vhodné řešení. Koučování považujeme za vhodnější pro zkušené učitele či již praktikující 

                                                                                                                                                                                     
SLA) (model aplikované vědy), role mentora (učednický model), role ve které podporují reflexi studentů 

(awareness-raiser) (reflektivní model) a doporučuje, aby vzdělavatel využíval všechny tři role, v závislosti na 

specifických potřebách jednotlivých studentů učitelství. 

59
 Koučování, mentoring, supervizi a trénink jako strategie v dalším vzdělávání dospělých popisují např. Hroník 

(2007), Plamínek (2010), Mužík (2011), Horská (2009) a jiní. Všeobecně se přitom zdůrazňuje facilitující 

působení vzdělavatele. 
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studenty učitelství. Pro novice je obtížné specifický problém identifikovat (Wallace, 1999, s. 

184). 

Za významné lze považovat doporučení dokumentu ‚Recommendation Concerning the 

Status of Teachers‘ (UNESCO / ILO 1966) (cit. dle Vašutová, 1999, s. 100):  

„Akademický sbor pro pedagogické disciplíny by měl mít praktické zkušenosti ze školního vyučování a 

pokud možno tyto zkušenosti by měly být periodicky obnovovány dočasným pobytem ve škole.“  

Tato praxe v České republice historicky existovala (Váňová, 2011), v současné době však 

přímý kontakt akademických pracovníků – vzdělavatelů učitelů se školou není pravidlem. 

4.5 Reflektivní model přípravného vzdělávání učitelů/lektorů 

V oblasti vzdělávání učitelů se v současné době široce uplatňují reflektivní modely založené 

na činnostním / zkušenostním učení. Pro oblast vzdělávání učitelů angličtiny podle Wallace 

(1991, s. 49) platí, že reflektivní model (obr. 4.2) kompenzuje nedostatky učednického 

modelu a modelu aplikované vědy (srov. kap. 4.1). Wallace (a jiní, viz výše) považuje 

předchozí znalosti a zkušenosti studentů učitelství za jeden z klíčových faktorů, které 

podmiňují jejich úspěšnost v jakékoliv vzdělávací situaci, proto je důležité s nimi vědomě a 

cíleně pracovat. Součástí vlastního vzdělávacího programu jsou  

1. převzaté / hotové znalosti (received knowledge), které student získá na přednáškách a 

dalším studiem teorie (teorie s velkým T) a  

2. zkušenosti (experiential knowledge), které získává vlastní praktickou činností.  

Oba typy znalostí student využívá v profesním praktiku, další zkušenost reflektuje a nově 

vytvořenou znalost zase uplatní v praxi atd. Student postupně směřuje k předpokládané 

(předem definované) profesní kompetenci. Vzájemná provázanost a ovlivňování 

(reflektovaných) znalostí teoretických a zkušenostních byly opakovaně experimentálně 

prokázány (Woods, 1996, s. 39, Randall, Thornton, 2001, s. 50, Borg, 2003, s. 83 aj.). 

 

 

Obr. 4.2: Reflektivní model učitelského vzdělávání (podle Wallace, 1991, s. 49) 
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Samotná fáze reflexe (před další praxí) je vnitřně strukturovaný proces (srov. Slavík, Siňor, 

1993) a zpravidla jsou do něj aktivně zapojeni vzdělavatelé učitelů a další studenti učitelství.  

Vlastní profesní rozvoj má potom podobu spirály, která naznačuje přírůstek různých 

složek pedagogických kompetencí. Podle Korthagena et al. (2011, s. 58) v ideálním procesu 

zkušenostního učení (označovaný jako model ALACT) se střídá jednání a reflexe, a to v pěti 

typických fázích (obr. 4.3): 

1. učební proces (Action), 

2. zpětný pohled na učební proces (Looking back), 

3. uvědomění si hlavních problémů a silných stránek (Awareness of essential aspects), 

4. vytváření alternativ vztahujících se k vlastnímu učení (Creating alternatives), 

5. učení se na vyšší úrovni (Trial). 

Výchozím bodem v tomto modelu je pedagogické jednání (Action), které ve Wallacově 

modelu odpovídá praxi (Practice). Krok označený u Wallace jako reflexe je u Korthagena 

rozpracován do větších detailů (fáze 2-4) a pokrývá myšlenkové procesy učícího se, případně 

intervence vzdělavatele (supervizora). Ve třetí fázi cyklu se může objevit potřeba teoretického 

zdůvodnění reflektovaných skutečností. Pokud toho student není schopen sám, může teorii 

doplnit vzdělavatel. Může přitom jít jak o ‚teorii s malým t‘, tak i o ‚teorii s velkým T‘. 

Závěrečný krok zahrnuje jednání na vyšší úrovni (Trial) a stává se výchozím bodem pro další 

smyčku pomyslné spirály učení (1 – Action).  

 

Obr. 4.3: Model ALACT popisující ideální proces reflexe (Korthagen et al., 2011, s. 58) 

 

Každá z fází ‚ideálního procesu reflexe‘ podle Korthagena a kol. v sobě zahrnuje několik 

dílčích kroků, které lze podporovat různými intervenčními strategiemi. Např. (s odkazem na 

Slavíka a Siňora, 1993) ve druhé fázi si student může vybavit určité kritické momenty 

z výuky (zaměřit na ně svou pozornost) sám, nebo pomocí otázek supervizora, nebo 

s využitím audio- či videozáznamu vyučovací hodiny. Kritický moment je třeba detailně 

popsat, určit vztahy mezi aktéry situace (ideálně s využitím odborné terminologie) a vymezit 

klíčové prvky. Ve třetí fázi dochází k vhledu do reflektované situace, k jejímu vysvětlení a 

interpretaci s využitím vhodné teorie. Pokud bylo hodnocení reflektovaného jednání pozitivní, 
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není třeba hledat alternativy pro další postup a reflexe může v tomto bodu skončit. Pokud bylo 

reflektované jednání neúspěšné, je třeba v další fázi hledat alternativní postupy, což v sobě 

zahrnuje i predikci možných výsledků alternativních postupů (prognózu). Alternativní 

postupy mohou být buď zcela nové, nebo mohou zahrnovat jen modifikaci postupu 

předchozího (fáze 4). Na základě predikce student zvolí nejvhodnější postup (preskripce), 

který v dalším postupu ověří (fáze 5). 

Různá pojetí reflexe, která jsme zde zmínili, naznačují, že vlastní reflektivní procesy 

jsou jen obtížně vydělitelné z cyklu zkušenostního učení, protože prolínají všemi fázemi 

učebního procesu (Burton, 2009, s. 300). Burtonová (ibid.) ve svém pojetí zdůrazňuje procesy 

všímání / zaznamenání problémového jevu (noticing a concern) na straně učícího se subjektu 

a schopnost zpracovat reakci na podnět jako celek. Právě identifikace problémů je to, co 

studentům, začínajícím učitelům, působí obtíže. V této fázi učebního procesu má důležitou 

roli vzdělavatel učitelů, který může studentovi, začínajícímu učiteli, pomoci vytvořit dvě 

klíčové podmínky pro úspěšnou reflexi:  

1. uvědomit si, že ve výuce nastal nějaký problém a  

2. určit parametry tohoto problému (Wallace, 1999, s. 184).  

Efektivní reflexe podporovaná vzdělavatelem tak plní dva účely: rozvíjí profesní znalost a 

zároveň i schopnost a dovednost reflexe (ibid., s. 186; Schön, 1987, s. 295-298, Randall, 

Thornton, 2001, s. 72). 

4.6 Závěry pro výzkumné šetření 

Pro rozvoj komunikativní a lingvodidaktické kompetence lektora angličtiny pro dospělé je 

důležité, aby lektor  

- zvládl základní odbornou terminologii potřebnou pro popis vyučovacího procesu; 

- měl povědomí o svých prekonceptech a dokázal je odlišit od ‚objektivních‘ 

teoretických poznatků; 

- postupně obohacoval síť svých teoretických poznatků; 

- chápal smysl reflexe a sebereflexe v učitelské / lektorské přípravě; 

- akceptoval roli vzdělavatele učitelů jako facilitátora svého profesního vývoje. 
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5 Pedagogická praxe a procesy profesního rozvoje učitelů a lektorů 

angličtiny 

 

The paradox of learning a really new competence is this:  

that a student cannot at first understand what he needs to learn, can learn it only by educating himself,  

and can educate himself only by beginning to do what he does not yet understand.
60

  

(Schön, 1987, s. 93) 

 

 

Jedním z hlavních cílů pedagogické praxe je „‚zacvičit‘ studenta (budoucího učitele) 

v činnostech učitelské profese“ (Průcha et al., 2003, s. 156). V širším pojetí, které se 

v současnosti uplatňuje na pedagogických fakultách, 

„pedagogická praxe se opírá o pozorování na školách (hospitace, náslechy) a o pedagogické/učitelské 

výstupy či mikrovýstupy studentů (budoucích učitelů), v rámci nichž se tito snaží vyučovat žáky 

v reálných podmínkách školních tříd, nebo pracovat s žáky mimo vlastní vyučování (dozory, doprovod), 

účast na třídních schůzkách, pedagogických radách apod.“ (Bendl, 2011, s. 43). 

Vychází se přitom ze základních předpokladů činnostního učení, a sice že praktické 

vykonávání činnosti vede k získávání zkušeností a tím ke zlepšování této činnosti. Nové 

zkušenosti je třeba kognitivně zpracovat, tj. uplatňují se zde rozmanité zpětnovazebné 

procesy, ideálně spojené se sebereflexí vlastní činnosti studenta učitelství (srov. např. 

Nelešovská, 2003, s. 122). 

V této kapitole se zaměříme na intervence, které významným způsobem přispívají 

k rozvoji profesních kompetencí učitelů a lektorů cizího jazyka, na kroky, které mají směřovat 

k řešení rozporu mezi teorií a praxí učitelského vzdělávání (Hanušová, 2005, s. 12). 

5.1 Hospitace v učitelském vzdělávání 

V českém vzdělávacím kontextu se hospitace tradičně vnímá jako nástroj kontroly nebo řízení 

činnosti školy (Rys 1988, s. 11). Její hodnota jako prostředku profesního rozvoje budoucích 

učitelů je plně doceňována až v posledních několika desetiletích, a to i díky technickým 

možnostem videozáznamu a jeho snadné dostupnosti, což umožňuje i pozorování nepřímé. 

Všeobecně se zdůrazňuje význam hospitace pro rozvoj sebereflexe studentů učitelství; 

Zajícová (1996/97, s. 20) studentské hospitace považuje za katalyzátor vývoje studenta 

v učitele cizího jazyka.  

Hospitace sama o sobě nevede k učení, klíčovým prvkem je právě pohospitační 

reflexe, ať už písemná či ústní. Studenti se učí hodnotit výuku podle zadaných kritérií – jako 

                                                           
60

 „Paradox v učení se zcela nové kompetenci spočívá v tom, že student nejdřív nerozumí tomu, co se má naučit, 

ale naučí se to jen tak, že se bude vzdělávat, a vzdělávat se může jen tak, že začne dělat to, čemu zatím 

nerozumí.“ (Přeložila DH) 



76 

přípravu na sebehodnocení a hodnocení kolegů při vlastní pedagogické praxi. Podle Daye 

(1990, s. 43) strukturovaný hospitační program může studentům učitelství pomoci v 

1. osvojení terminologie pro porozumění a diskusi o vyučovacím procesu; 

2. rozvoji povědomí o principech a rozhodovacích procesech, které podmiňují efektivní 

vyučování; 

3. rozlišování efektivních a neefektivních vyučovacích postupů; 

4. určení postupů a technik, které mohou využít ve vlastním vyučování. 

Rys (1988) a Janík (2013) zdůrazňují rozvoj specifického vnímání a dovednosti všímat si 

detailů výukových situací; Janík zdůrazňuje rozvíjející roli hospitace ve zvyšování didaktické 

citlivosti studenta učitelství. Verbalizace pozorování vede k přeměně implicitních znalostí na 

explicitní (srov. Stuchlíková, 2005, Švec, 2005 aj.). 

Podle Richardse (1990a, s. 9) je třeba mít na paměti, že některé děje, které probíhají 

při vyučování, jsou relativně snadno pozorovatelné a příslušné postupy snadno osvojitelné, 

např. techniky opravování chyb (low-inference skills), některé jsou naproti tomu těžko 

zachytitelné a spadají do kategorie tacitních znalostí (high-inference skills). Výzkumy 

naznačují, že ‚dobré vyučování‘ je založeno na dovednostech vyššího řádu (ibid.), proto je 

třeba hospitační úkoly strukturovat tak, aby si studenti alespoň uvědomili přítomnost určitých 

‚neviditelných‘ dovedností (srov. Schön a jeho ‚paradox učení‘). Potřebu pečlivé přípravy na 

hospitaci zdůrazňuje i Nelešovská (2003). 

V anglosaských zemích je hospitace tradiční součástí učitelského vzdělávání a má tedy 

více propracovanou teorii. Např. Wajnrybová (Wajnryb, 1992, s. 9-16) v souladu s pojetím 

Schöna (1987), Bartletta (1990) a dalších v hospitačním programu zdůrazňuje využití 

vstupních prekonceptů61 studenta, partnerský vztah mezi studentem učitelství a vzdělavatelem 

učitelů, cílený rozvoj pozorovacích dovedností prostřednictvím dobře strukturovaných úkolů 

a přímou zkušenost studenta učitelství z výuky.  

5.2 Mikrovyučování 

Mikrovyučování se rozvinulo v 60. letech 20. století jako technika pro nácvik jednotlivých 

dílčích pedagogických dovedností (component skills), v souladu s tehdy převažujícím 

behavioristickým paradigmatem ve vzdělávání (Allen, Ryan, 1969, s. 15).  

                                                           
61

 V přípravném vzdělávání učitelů/lektorů cizího jazyka hraje významnou roli také jejich vlastní (zpravidla 

dlouhodobá) zkušenost v roli studentů cizího jazyka. Lortie (1975, cit. dle Borg, 2006 aj.) toto dlouhodobé 

pozorování zpravidla několika učitelů a jejich výukových postupů označuje jako ‚učednictví pozorováním‘ 

(apprenticeship of observation). Opakovaně se potvrzuje (Kagan, 1992, Píšová, 2005, Borg, 2006 aj.), že tato 

zkušenost do značné míry ovlivňuje postoje, přesvědčení a přístup budoucího učitele k výuce.  
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V průběhu let došlo v pojetí mikrovyučování ke změnám a jako metoda výuky je 

značně flexibilní (Svatoš, 1997, s. 26). Spíše než za nástroj pro nácvik dílčích pedagogických 

dovedností se považuje za nástroj pro rozvoj profesní reflexe (ibid., Wallace, 1991, s. 95). 

Cílem mikrovyučování v přípravném vzdělávání učitelů je v rámci činnostního učení vytvořit 

podmínky pro získání prvních pedagogických zkušeností, a to v prostředí, které je pro 

studenty učitelství relativně bezpečné a které určitým způsobem redukuje nároky kladené na 

učitele, avšak postupně je přiměřeně zvyšuje (Wallace, 1991, s. 90).  

S nástupem kognitivních přístupů ke vzdělávání učitelů mikrovyučování začalo 

zohledňovat více praxi reálného vyučování a činností učitele, adekvátně spojovat techniky 

výuky s obsahem (přístup oborově specifický) a jednotlivé hodiny prodlužovat (až na 30 

minut), aby v nich mohlo skutečně dojít k učení na straně cvičných studentů/žáků. Vedle 

vlastní pedagogické dovednosti a jejích výkonových znaků (Svatoš, 1997, s. 26, McGarvey, 

Swallow, 1986, s. 152-156) se pozornost zaměřila i na její dimenzi kognitivní (např. integrace 

obsahu a pedagogické dovednosti) a afektivní (např. sebehodnocení, postoj k jednotlivým 

dovednostem). Původní pojetí mikrovyučování se změnilo na sérii navazujících ‚mikrohodin‘ 

nebo na jednotlivé ‚minihodiny‘ (Wallace, 1991, s. 105-106); Svatoš (1997, s. 25) v této 

souvislosti hovoří o mikrovýstupové praxi. 

5.3 Supervize a zpětná vazba 

Supervizor se řadí do kategorie vzdělavatelů učitelů. Jeho role spočívá v návštěvách, 

sledování a hodnocení výuky jiných učitelů, prodiskutování sledované hodiny s vyučujícím, a 

poskytnutí doporučení k zachování stávajícího stavu nebo k případné změně (Bailey, 2006, s. 

3). V procesu supervize tak vztahy mezi zúčastněnými bývají asymetrické (Píšová, 

Duschinská, 2011, s. 46); supervizor je ten, kdo ví (expert), a na jehož straně je určitá 

mocenská převaha. Tato konstelace platí i v přípravném vzdělávání učitelů, zejména tam, kde 

se supervizor podílí na sumativním hodnocení studentů učitelství. 

McGarvey a Swallow (1986, s. 64) prokázali, že různý supervizní přístup a důraz na 

různé aspekty analyzované výuky vede k rozvoji různých aspektů profesních znalostí a 

dovedností učitele a k různému pojetí vlastní výuky, mj. i jeho afektivní dimenze. V praxi se 

uplatňují různé modely supervize (Bailey, 2006, s. 4-13), kontextově podmíněné.  

V přípravném vzdělávání učitelů cizího jazyka se prosazuje pojetí supervize, které 

navrhl Gebhard (199062, s. 156). Rozlišuje supervizi 
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 Text byl původně publikován v roce 1984 v TESOL Quarterly, roč. 18, s. 501-514. 
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1. direktivní, kdy supervizor řídí a informuje učitele, modeluje jednání a hodnotí úroveň 

zvládnutí dovedností. Gebhard tento model nepovažuje za vhodný, protože 

neposkytuje dostatečný prostor pro individualitu učitele; 

2. alternativní, kdy supervizor předkládá návrhy a student zvažuje nejlepší řešení; 

3. kolaborativní, kdy je supervizor spolupracujícím partnerem, který vede učitele 

k sebereflexi a společnému hledání řešení problémové situace; 

4. nedirektivní, kdy supervizor spíše naslouchá, snaží se porozumět, a vede učitele 

k samostatnému řešení problému. Možným úskalím tohoto modelu je vyvolání pocitu 

nezájmu a nedostatečné podpory u učitele, který preferuje spíše direktivní vedení 

(ibid., s. 161); 

5. tvořivou (creative), která využívá kombinaci postupů z různých modelů supervize a 

jiných zdrojů zpětné vazby. Součástí tvořivé supervize může být i využití rozmanitých 

pozorovacích nástrojů, zaměřených na specifický aspekt výuky (ibid., s. 163); 

6. typu svépomocného objevování (self-help explorative supervision), která navazuje na 

supervizi tvořivou a je založena na vzájemných hospitacích kolegů učitelů (symetrický 

vztah). Cílem při pozorování výuky kolegy je dozvědět se / uvědomit si něco nového o 

vlastním vyučování; opět lze s výhodou využít pozorovacích nástrojů. 

Jak již bylo uvedeno výše, smyslem mikrovýstupové praxe je rozvíjení profesních dovedností 

a znalostí studentů učitelství. Supervize je při tom nástrojem podpory rozvoje reflektivních 

dovedností. Supervizor v pohospitačním rozhovoru zároveň podněcuje sebereflexi a poskytuje 

studentovi přiměřenou zpětnou vazbu (Randall, Thornton, 2001). 

Zpětnou vazbu chápeme jako hodnocení výkonu vztažené k určitým předem 

stanoveným kritériím. Podle Baileyové pojetí zpětné vazby v učitelském vzdělávání vychází 

z předpokladu, že zpětná vazba zvyšuje uvědomění (awareness), což učiteli napomáhá ke 

změně jeho jednání. Záměrem takové zpětné vazby je poukázat na efektivní vyučování, 

rozpoznat méně efektivní vyučování a podporovat pozitivní změny (Bailey, 2006, s. 141). 

Zpětná vazba navázaná na pedagogickou praxi by tedy měla být v zásadě formativní. Zpětná 

vazba může výrazně ovlivnit procesy a výsledky učení, pokud je poskytovaná správným 

způsobem (Shute, 2008, s. 154). Koncept zpětné vazby má své místo i v reflektivním přístupu 

ke vzdělávání učitelů, zejména pokud v souladu se sociokulturní perspektivou učitelské 

přípravy studenty učitelství chápeme skutečně jako studenty – ‚teachers as learners of 

teaching‘ (Johnson, 2009, s. 3).  

Někteří, zejména začínající studenti učitelství bez předchozí výukové praxe, 

upřednostňují přímou zpětnou vazbu, která je konkrétní, specifická a jasně informuje o 
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výsledku učení, tj. o úspěchu vyučovacího pokusu (Bailey, 2006, s. 142, Brandt, 2008). 

Shutová (Shute, 2008, s. 157) v této souvislosti uvádí zapojení tří kognitivních mechanismů: 

1. Zpětná vazba může naznačit mezeru mezi aktuální a předpokládanou úrovní výkonu. 

Tím se sníží nejistota studenta, pokud jde o vědomí kvality vlastního výkonu, což má 

dále vliv na zvýšení jeho motivace a volbu efektivnějších strategií učení. 

2. Formativní zpětná vazba může efektivně redukovat kognitivní nároky na studenta, 

zejména pokud je v oboru novicem, nebo je pro něj učení obtížné (srov. též Wallace, 

1999, s. 186). 

3. Zpětná vazba může poskytnout užitečné informace pro nápravu pracovních postupů, 

učebních strategií či mylných představ, má tedy korektivní význam. 

Efektivita korektivní zpětné vazby se významně zvýší, pokud je zaměřená k cíli učební 

činnosti a obsahuje jak informaci o tom, kde je chyba a čeho se týká, tak i informaci o tom, 

jakým způsobem chybu odstranit (Shute, 2008, s. 157-158). Poskytnutá informace má být 

stručná a ne příliš komplikovaná. Podle Shutové některé výzkumy naznačují, že direktivní 

zpětná vazba spojená s korektivní informací je efektivnější než tzv. fakultativní zpětná vazba 

založená na vedení studenta k vlastnímu odhalení chyb.  

Supervizor výukové praxe začínajících učitelů by tedy měl pečlivě zvažovat, jakým 

způsobem povede pohospitační rozhovor, jak ho bude strukturovat a jaké informace bude 

studentovi poskytovat (Leshem, Bar-Hama, 2008, s. 263-264), tím spíš, že výsledek činnosti 

učitele (pokrok v učení na straně jeho žáků) nemusí být vždy okamžitě zjevný (Bailey, 2006, 

s. 142-143). Do úvahy je třeba vzít i osobnost studenta učitelství a konkrétní sociokulturní 

podmínky (Randall, Thornton, 2001, s. 133). 

Efektivní zpětná vazba má být cílená a věrohodná, podaná supervizorem, kterého 

studenti učitelství respektují jako odborníka v oboru. Pohospitační rozhovor má být taktní, 

empatický, aby i v případě kritických poznámek nebyl pro studenta psychicky příliš zraňující; 

měl by být veden ve věcné rovině; ze strany supervizora tedy záleží na volbě přiměřených 

jazykových prostředků (Bailey, 2006, s. 169). Cílem je dosažení žádoucí změny v profesním 

rozvoji studentů učitelství, ovšem někdy je obtížné stanovit, v čem by změna měla spočívat 

(určení kritérií pro hodnocení efektivity výuky, vliv osobnosti a kompetence studentů). 

Reakce studentů se mohou pohybovat na škále od úplného přes částečné přijetí názorů a 

doporučení supervizora až po jejich otevřené odmítnutí (Bailey, 2006, s. 143-150), přičemž 

ani tato reakce nemusí být okamžitá. Pro změnu stavu je důležitý výchozí stav znalostí, 

zájmů, postojů a potřeb studenta učitelství a celková připravenost ke změně (Pennington, 

1996). 
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5.4 Reflexe výukové praxe  

Zkušenostní učení a reflexe výukové praxe jsou klíčovými prvky moderně pojímané učitelské 

přípravy (Korthagen et al., 2011). Pro profesní rozvoj učitele je pak důležitá sebereflexe, 

kterou Švec (1999, s. 72) označuje  

„jako pedagogickou kompetenci, (…) jako vnitřní proces studenta učitelství, v jehož průběhu si 

uvědomuje, analyzuje, hodnotí svoje pedagogické aktivity, své pojetí výuky, názory, postoje apod., a 

který směřuje k pochopení motivů jeho pedagogické činnosti, a to v kontextu dané pedagogické situace 

a k jejímu zdokonalení.“  

Reflexe může mít povahu vnitřního dialogu (ibid., s. 114). V počátečních fázích rozvoje 

reflektivních dovedností je možné navodit tento dialog vnějšími otázkami, které pokládá 

někdo jiný, případně je studenti mohou dostat v písemné podobě. Otázky mohou mít povahu 

(ibid., s. 116) popisnou, kauzální a rozhodovací.  

Domníváme se, že Švecův (1999, s. 75) čtyřfázový model reflektivního cyklu pro 

rozvoj obecných pedagogických dovedností (tab. 5.1) lze adaptovat i pro didaktiku angličtiny 

a pro oborovou výukovou praxi63. Jeho fáze jsou přehledné, zřetelně oddělené, a konkrétní 

otázky usnadňují počáteční samostatnou studentskou reflexi. Opakováním reflektivního cyklu 

tak může u jednotlivých posluchačů dojít k určité automatizaci tohoto postupu, což je 

předpokladem dalšího autonomního profesního rozvoje učitele i po ukončení studia. 

Fáze reflexe Ve vztahu k 

pedagogické činnosti  

Otázky 

1. 1. Vybavení a popis a) pozorované 

b) vlastní 

a) Co mne v pozorované hodině zaujalo? 

Jaké situace učitel řešil a jakým způsobem? 

b) Co jsem dělal a prožíval? 

Co dělali studenti? 

2. 2. Analýza a 

hodnocení 

a) pozorované 

b) vlastní 

a) Co si myslím o postupu učitele v této situací? 

b) Z čeho jsem vycházel? 

 Co jsem při řešení této situace využil? 

Co se mi podařilo? 

Co se mi nepodařilo? 

3. 3. Hledání možných 

příčin 

a) pozorované 

b) vlastní 

a) Co zřejmě vedlo učitele ke zvolenému postupu? 

b) Proč jsem dělal danou činnost tak, jak jsem ji dělal? 

Proč byla tahle činnost úspěšná? 

Proč došlo k tomuto problému? 

4. 4. Návrh změny a) pozorované 

b) vlastní 

a) Jak bych v této situaci postupoval já a proč? 

b) Jak bych mohl postupovat jinak? 

Které efektivnější řešení dané situace se nabízí?  

Co musím udělat pro to, abych zdokonalil svůj 

pedagogický postup? 

Tab. 5.1: Reflektivní cyklus (Švec, 1999, s. 75) 

                                                           
63

 Tento postup je vhodný v situacích skupinového hodnocení výuky. Reflektované pedagogické činnosti v rámci 

jednoho semináře jsou jak vlastní, tak pozorované. Posluchači mohou hrát (a v praxi často hrají) roli tzv. 

kritického přítele (Randall, Thornton, 2001, s. 20) – srov. kap. 8.2.  
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Utváření sebereflexe je součástí utváření ostatních pedagogických kompetencí. Urbanovská 

(2002, s. 158) upozorňuje na možné problémy při utváření a rozvíjení sebereflektivních 

schopností studentů učitelství (v rámci výuky pedagogické a sociální psychologie):  

„... mnozí [studenti] pak veřejně projevovali nechuť zabývat se sami sebou, provádět pravidelnou 

sebereflexi, účastnit se mikrovýstupu a poskytovat k nahlédnutí své písemné sebereflexe.“  

A dále (s. 165):  

„Někteří jedinci prožívají nepříjemné stavy diskrepance mezi aktuálním já a ideálním já nebo 

požadovaným já, které mohou nastat. Vzhledem k tomu, že tyto situace bývají provázeny prožitky 

zklamání, frustrace, obavy ze ztráty náklonnosti druhých, úzkostí, pocity viny apod., mnozí se raději 

záměrné sebereflexi, konfrontací s reflexí druhých a následnému sebehodnocení vyhýbají.“  

Je tedy zjevné, že veřejná reflexe a sebereflexe vyžaduje velký takt a podporu ze strany 

kolegů i vzdělavatelů učitelů. Svatoš a Holý (2002, s. 223) zjistili, že studenti jsou zpočátku 

schopni reflektovat jen omezený počet položek. S rozvojem reflektivních dovedností se však 

zvyšuje úroveň jejich kritického sebenáhledu, tolerance k činnosti druhých, míra empatie a 

citlivosti spojená s obhajobou osobních názorů a postojů. 

Pro rozvoj procesů sebereflexe i reflexe výuky se v učitelském vzdělávání široce 

používá i reflexe písemná, v podobě pedagogických deníků či jednotlivých strukturovaných 

úkolů (Freeman, Richards, 1996 aj.). Její výhodou je to, že abstrahuje, vyžaduje analýzu, 

syntézu a hodnocení vědomostí více než reprodukci myšlenek jiných autorů, zahrnuje 

periodickou, formativní zpětnou vazbu instruktora a je podkladem pro individuální hodnocení 

studenta (Nezvalová, 2000, s. 17-18). Nevýhodou písemné reflexe je to, že ji studenti mohou 

vnímat jako nepříjemnou povinnost a zůstat jen na popisné úrovni bez skutečné reflexe. 

Písemné reflektivní úkoly jsou podkladem pro seminární diskusi a zpravidla se stávají 

součástí studentova portfolia (Hanušová, Havlíčková, 2007, Píšová, 2007). 

Zkušenosti a názory studentů učitelství tak potvrzují model „spirálovitého“ rozvoje 

pedagogických dovedností (Bartlett, 1990, Woods, 1996), kdy potřeba vyřešit praktický 

problém vede k větší vnímavosti k teorii v této oblasti, případně k autonomnímu hledání 

odpovědí na otázky, použití nového postupu v praxi atd. Praktické zkušenosti tak ovlivňují 

znalostní struktury a naopak. 

Z naší diskuse je patrné, že rozvoj dovednosti sebereflexe je vhodné spojovat 

s oborovou praxí (srov. Píšová, 2005, Slavík, Janík, 2012). Cílem učitelského vzdělávání není 

měnit osobnost studenta, ale připravit budoucí učitele na to, že sebereflexe je bude dále 

posouvat v jejich profesním vývoji a pomůže jim řešit mnohé obtížné situace, se kterými se ve 

své praxi setkají (Brandt, 2008, s. 42, Schön, 1987, s. 295-298). Smyslem učitelského 

vzdělávání je mj. poskytnout studentům vhodné nástroje k sebereflexi a naučit je tyto nástroje 
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efektivně používat, směrem ke hledání a nalézání efektivních výchovných a vzdělávacích 

postupů, nikoliv k probouzení pocitů vlastní nedostatečnosti. Reflektivní učitelé reagují na 

vzdělávací a emocionální potřeby každého studenta, sledují cíle a aktivity studentů a průběžně 

revidují výukové cíle, metody a učební materiály. Za vhodný nástroj k podpoře sebereflexe 

považujeme audiozáznam vlastní výuky (srov. kap. 7.1); znalosti experta nemohou být 

studentovi jednoduše předány, student je musí ‚objevit‘ sám (Wright, 2010, s. 275). 

5.5 Rozhodování učitele a plánování výuky  

V rozhodovacích procesech učitele cizího jazyka se projevuje jeho pojetí (přesvědčení, 

předpoklady, znalosti) jazyka, jazykového učení a jazykového vyučování (Woods, 1996, s. 

186). Rozhodování a plánování výuky se odehrává v několika rovinách - pro naši práci je 

relevantní plánování jednotlivé vyučovací hodiny. Podle Woodse (ibid., s. 147-148) plánování 

probíhá v následujících krocích: zvážení kontextových omezení, shromáždění nápadů na 

aktivity, výběr aktivit, uspořádání aktivit do navazující sekvence, časové rozvržení hodiny, 

stanovení způsobu hodnocení ve vztahu k cílům.  

V průběhu přípravy na vyučování učitelé zpravidla zvažují čtyři klíčové prvky: cíle, 

obsah, vyučovací procesy a studenty (ibid., s. 124). V tzv. pre-aktivní fázi rozhodování, tedy 

v přípravě na vyučování, zkušení učitelé obvykle postupují od obsahu přes procesy k cílům 

(studenti nejsou zmíněni), kdežto v průběhu vyučování, v tzv. interaktivní fázi rozhodování, 

je pořadí rozhodovacích procesů opačné, od studentů přes procesy k obsahu (cíle nejsou 

zmíněny) (ibid.). 

Zkušení učitelé v procesu přípravy využívají strategií shora dolů i zdola nahoru, 

využívají již dříve vyzkoušené a ověřené aktivity (experienced structures, routines), které 

nemusí detailně promýšlet. Woods (1996, s. 169) zjistil, že zkušení učitelé plánují svoje 

hodiny volně (tentatively), aby měli prostor na interaktivní změny v jejich průběhu. Woods 

konstatuje, že dobře připravený je takový učitel, který má připravený rámcový plán a 

k dispozici několik alternativních postupů a kritérií, podle kterých zvolí tu správnou možnost 

podle potřeby, spíše než ten, kdo má předem připravený detailní plán na hodinu (ibid., s. 170).  

Baileyová (Bailey, 1996) zjistila, že v jazykovém vyučování se učitelé často odchýlí 

od původního plánu z těchto důvodů:  

a) aby z dotazu / problému jednotlivce, který učitel vnímá jako pravděpodobně sdílený i 

ostatními studenty ve skupině, měli prospěch i ostatní; 

b) aby reagovali na aktuální dění mimo výuku, v souladu se zájmy a potřebami studentů; 

c) aby podpořili hladký postup vyučování, např. změnou organizačního uspořádání; 

d) aby zohlednili učební styly studentů; 
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e) aby víc zapojili studenty to výuky; 

f) aby zajistili rovnoměrné zapojení všech studentů. 

S ohledem na plán vyučovací hodiny a odchylky od něj v průběhu vyučování Petersonová a 

Clark (1978, cit. dle Bailey, 1996, s. 19) popsali čtyři možnosti učitelova jednání: 

1. vše postupuje podle předpokladů, plán není třeba modifikovat; 

2. učitel rozpozná problém, ale nemá vhodnou alternativu, proto postupuje podle 

původního plánu; 

3. učitel rozpozná problém a má k dispozici alternativní řešení, přesto postupuje podle 

původního plánu (tento případ je podle Petersonové a Clarka nejméně častý); 

4. učitel rozpozná problém, má k dispozici alternativní postup a přiměřeně modifikuje 

plán hodiny. Toto jednání učitele bylo ve sledovaném vzorku druhé nejčastější a jeho 

výskyt rostl úměrně se zkušeností učitelů. Petersonová a Clark také zjistili jeho 

pozitivní korelaci se studijními výsledky studentů. 

Zkušení učitelé se po odbočce zpravidla dokáží plynule a bez velkého úsilí vrátit a pokračovat 

dál podle plánu, protože mají široký rejstřík předchozí praxí ověřených, někdy rutinních 

postupů, jak se s neočekávanými situacemi vypořádat.  

Tato zkušenost začínajícím učitelům chybí, proto mají tendenci držet se původního 

plánu. Dalším komplikujícím faktorem je to, že začínající učitel se v průběhu výuky 

soustřeďuje spíš sám na sebe než na studenty; na to, aby správně vysvětlil učivo, aby zvládal 

didaktickou techniku, aby udržel kázeň ve výuce apod.  

Při plánování vlastní učební činnosti studentů musí učitel vzít do úvahy kognitivní a 

afektivní procesy studentů, aby se skutečně naučili to, co učitel naplánuje. McCroskey et al. 

(2006, s. 57) uvažují jako překážku na straně studenta pět typů selektivity, které mají vliv na 

úroveň osvojení učiva. Učitel v přípravě i v průběhu vyučování má vzít do úvahy selektivitu 

studenta ve vztahu k expozici učivu (student si vybírá to, co je pro něj bezprostředně užitečné 

apod.); dále selektivní pozornost; selektivní vnímání; selektivní zapamatování; selektivní 

vybavování učiva. Koncept selektivnosti poskytuje učiteli také vodítko k rozhodování, jak 

postupovat v průběhu výuky a jak pracovat s učivem, aby došlo k jeho osvojení studenty. 

Ze stručného přehledu vybraných aspektů rozhodovacích procesů při plánování a 

vedení vyučovací hodiny je zřejmé, že vyučovací hodina vzniká ve vzájemné interakci učitele 

a studentů a že její úspěch často závisí na učitelově reakci na neočekávaný vývoj v jejím 

průběhu (Allwright, Bailey, 1991, s. 25). Klíčovou složkou učitelovy reakce je jeho verbální 

projev (Walsh, 2002, 2006). Verbálnímu projevu učitele/lektora angličtiny věnujeme 6. 

kapitolu. 
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5.6 Organizace pedagogické praxe v AKCENT College
64

 

Pedagogická praxe prolíná celým tříletým bakalářským programem AKCENT College. Na 

tomto místě přiblížíme její průběh, který se liší od fakult připravujících učitele. 

5.6.1 Hospitace 

V prvním semestru je kurz Úvod do pedagogické praxe těsně provázán s kurzem Obecné 

didaktiky a zejména prostřednictvím různých hospitací zajišťuje oborový pohled (témata 

zahrnují řízení třídy, organizační formy práce, fáze vyučovací hodiny, zřetel k mateřskému 

jazyku, práci s didaktickou technikou, instrukce). V rámci kurzu Obecná didaktika absolvují 

posluchači mikrovyučování (5-7 minut) spojené s pořízením videonahrávky a společným 

rozborem záznamu; pro posluchače je to první příležitost k sebereflexi. Obsah mikrovýstupu 

nemusí být oborově zaměřený a v hodnocení se klade důraz na obecné pedagogické 

dovednosti.  

Ve druhém semestru studenti absolvují kurz Pedagogické plánování, kde se seznamují 

s metodami jazykové výuky, typologií vyučovacích hodin a cvičení, a s principy přípravy na 

vyučovací hodinu. Hospitace jsou zaměřeny na čas a tempo hodiny, typy vyučovacích hodin 

cizího jazyka, prezentaci gramatického učiva, návaznost fází vyučovací hodiny, práci 

s učebnicí, přípravu vyučovací hodiny, poskytování zpětné vazby.65  

V každém semestru dvě hospitace jsou zprostředkované videem, dvě jsou ‚živé‘. 

Studenti sledují výuku svého supervizora a jiného zkušeného učitele, kteří vyučují cvičnou 

skupinu, na níž praktikují posluchači druhého ročníku. Hospitace jsou vždy podložené 

přípravou, hospitačním záznamem a strukturovanou písemnou reflexí posluchače.  

Třetí až šestý semestr studia obsahují vždy tři oborově didakticky zaměřené kurzy: 

přednášku, seminář a vlastní výukovou praxi. Třetí semestr se v teorii zaměřuje na výuku 

prostředků jazykového systému, čtvrtý na výuku řečových dovedností a jejich integraci. 

V pátém semestru se posluchači seznámí s jazykovým testováním a specifickými technikami 

jazykové výuky, v šestém semestru poznatky aplikují na výuku angličtiny pro specifické 

účely (pro pracovní prostředí). 

Ve třetím semestru pokračuje také hospitační program. Posluchači v průběhu výukové 

praxe sledují své kolegy a v úvodu semestru svého supervizora, jak učí cvičnou skupinu, na 

které budou sami praktikovat. 

                                                           
64

 V dalším textu označujeme AKCENT College zkratkou AC. Termínem ‚posluchač‘ označujeme studenty 

lektorství angličtiny, termín ‚student‘ je v této kapitole, stejně tak jako v kapitolách, které se vztahují přímo 

k výzkumnému šetření, vyhrazen pro členy cvičných skupin studujících angličtinu. 

65
 Více in Hánková 2011b. 
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5.6.2 Mikrovyučování 

Výuková praxe se odehrává v prostorách AKCENT College. Díky spolupráci s jazykovou 

školou AKCENT International House Prague (www.akcent.cz) organizujeme skupiny 

cvičných studentů; v rámci programu ‚Angličtina za 12‘ jazyková škola nabízí levné jazykové 

kurzy, ve kterých vyučují posluchači AC a studenti kurzů CELTA a Delta Modules.  

Posluchači AC jsou pro potřeby výukové praxe podle počtu a časových možností 

rozděleni do čtyř až šestičlenných skupin. Složení těchto malých skupin se v každém semestru 

mění, aby byla zajištěna větší rozmanitost pozorované výuky a aby se budovala větší 

sounáležitost v rámci větší skupiny (Vašutová, 1999, s. 209). Posluchači si navzájem 

poskytují sociálně emoční, ale i kognitivní podporu, navzájem se inspirují a v diskusích o 

výuce se učí používat odborný jazyk (srov. ukázky v kap. 8.2). V interakci se cvičnými 

studenty se skupina jako celek snaží o vytvoření přátelské atmosféry; podpora, kterou skupina 

cítí od cvičných studentů, pak působí motivačně.  

Typicky dvě čtyř- až šestičlenné skupiny posluchačů AC vyučují jednu cvičnou 

skupinu (viz Příloha 4). V rámci skupiny posluchači navzájem sledují své pedagogické 

výstupy a ve společném semináři je hodnotí66. Ve třetím semestru začínají s mikrovýstupy 

v délce 30 minut, ve čtvrtém semestru podle možností v délce 30–45 minut. V pátém 

semestru posluchači vyučují hodiny v délce 45 minut a jednu z nich natočí na video a podrobí 

detailnějšímu rozboru. V šestém semestru odučí dvě hodiny v rozsahu 45 minut a jednu 

v rozsahu 90 minut. Tato vyučovací hodina je založena na adaptaci autentického materiálu 

pro potřeby jazykové výuky (seminární práce z lingvodidaktiky z předchozího semestru).  

Výuková pedagogická praxe je řízena vedoucím pedagogické praxe, který je vždy 

přítomen ve výuce (s výjimkou ‚seznamovací‘ hodiny v úvodu semestru) a pořizuje písemný 

záznam a hodnocení pro posluchače, v zájmu koordinace a také s ohledem na cvičné studenty 

určuje obsah jednotlivých výstupů (zpravidla po dohodě s posluchači – Příloha 5). Po výstupu 

posluchači provedou písemné sebehodnocení, které je podkladem pro následný společný 

rozbor ve skupině. Před vlastním mikrovýstupem posluchači předloží písemnou přípravu na 

vyučování, která je také předmětem hodnocení. 

Mikrovýstupová praxe v AC se v mnoha aspektech blíží skutečnému vyučování, tak 

jak probíhá v kontextu jazykových škol. Cvičné skupiny jsou složené z dospělých studentů, 

kteří skutečně mají zájem učit se angličtinu. Skupiny jsou věkově smíšené, od 16 do 60 a více 

let, studenti mají různé zájmy a různé důvody, proč se chtějí anglicky naučit, mají rozmanité 
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 Nelešovská (2003, s. 102) uvádí, že studenti učitelství by neměli pozorovat a analyzovat práci jen vynikajících 

učitelů, ale i těch méně zkušených, protože srovnávací analýza „může vést studenty k daleko objektivnějšímu 

hodnocení, které kromě jiného také přispívá k celkovému formování jejich učitelské orientace a osobnosti“.  

http://www.akcent.cz/
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zkušenosti z předchozího studia jazyků a různá očekávání, pokud jde o výuku v AC. Cviční 

studenti jsou finančně motivováni k docházce, přesto někdy chybí, chodí pozdě, nebo naopak 

odcházejí dříve, někdy z pracovních důvodů nemůžou vypnout mobilní telefon. Cvičná 

skupina má pro každý semestr jiné složení, ale zpravidla má jako celek velké porozumění pro 

studenty lektorství a snaží se všemožně spolupracovat. Složité otázky (zejména gramatické) 

však nejsou výjimkou, což posluchače nutí, aby se na výuku pečivě připravovali. 

Zjednodušení situace pro studenty AC v rámci mikrovyučování zahrnuje tyto prvky: 

- vyučovací jednotka / mikrovýstup ve 3. semestru trvá 30 minut; 

- posluchači vyučují relativně malé skupiny – 6 až 12 cvičných studentů; 

- cviční studenti tvoří homogenní skupinu, pokud jde o jazykovou úroveň; 

- posluchači mají na základě zkušenosti supervizora určené učivo, které by mělo být 

v daném časovém limitu zvládnutelné; 

- posluchači dostanou pro každý mikrovýstup stručné doporučení, jak mají pracovat 

s materiálem z učebnice a mají k dispozici učitelskou knihu (teacher’s book) s dalšími 

instrukcemi (srov. Příloha 5). Doporučení založené na postupu práce a učivu do určité 

míry simuluje plánovací proces, který Woods (1996, s. 124) a Freeman (1996a) 

popsali u zkušených učitelů: učitelé při plánování vyučovací hodiny uvažují hlavně o 

aktivitách a učivu a nezamýšlejí se tolik nad cíli, kterých chtějí dosáhnout. Nicméně 

od posluchačů AC se explicitní stanovení výukového cíle vyžaduje – je důležitým 

kritériem pro posouzení úspěšnosti hodiny. 

Mikrovýstupová praxe ze své podstaty obsahuje i komplikující a pro posluchače lektorství 

stresující faktory: 

- výuka probíhá v angličtině, včetně výkladu gramatiky a vysvětlování slovní zásoby67; 

- je přítomen supervizor a dalších 3-5 posluchačů, kteří výuku pozorují; 

- je třeba odevzdat relativně detailní písemnou přípravu na vyučovací hodinu a po 

vlastním výstupu písemné sebehodnocení; 

- očekává se, že student učitelství bude po mikrovýstupu svůj výkon veřejně 

komentovat (popisovat a hodnotit); 

- cviční studenti nemají učebnice, je tedy třeba vytvářet na základě předepsané učebnice 

vlastní materiály s přiměřeným obsahem a adekvátní grafickou úpravou (i s ohledem 

na autorská práva); 
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 V jazykových školách jsou běžné multilingvní skupiny, které při zachování rovných podmínek pro všechny 

vylučují možnost efektivního využití češtiny. 
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- vzhledem k návaznosti jednotlivých mikrovýstupů v rámci dopoledne se může stát, že 

méně úspěšná předchozí hodina může zkomplikovat hodinu následující (např. cviční 

studenti v první hodině nepochopí dobře gramatiku, což v následující hodině může 

vést k problémům v procvičování). 

Zdá se, že negativních bodů je více než pozitivních, přesto v současném pojetí učitelské 

přípravy převažuje názor, že praktické vyučovací pokusy, ideálně v konkrétním kontextu 

výuky jsou nejlepším způsobem, jak naučit posluchače učitelství učit/vyučovat (Randall, 

Thornton, 2001, s. 32). Mnohé negativní aspekty mikrovyučování je možné zmírnit přístupem 

supervizora před vlastní výukou, v jejím průběhu i po skončení, a způsobem podání zpětné 

vazby (ibid., s. 74, Mikuláštík, 2010). 

5.6.3 Supervize, zpětná vazba a reflexe 

Vedoucí pedagogické praxe v AC zastává rozmanité role68: 

- Vzdělavatel - vede přednášky a semináře z oborové didaktiky, ve kterých v případě 

vedení pedagogické praxe může reagovat na zajímavé situace (kritické momenty), 

které se vyskytly v průběhu výuky (Farrell, 2008, s. 3); v rámci hodnotících seminářů / 

pohospitačních rozborů informuje posluchače o relevantních teoriích. 

- Hodnotitel – pozoruje, zaznamenává a formálně hodnotí jednotlivé mikrovýstupy 

posluchačů, formativně hodnotí rozvoj jednotlivých posluchačů v rámci 

mikrovýstupové praxe a sumativně hodnotí rozvoj znalostí prostřednictvím ústní 

zkoušky na konci semestru. 

- Organizátor a koordinátor mikrovýstupové praxe – připraví časový rozvrh praxe na 

celý semestr (viz Příloha 4), zajistí výukové materiály (sady učebnic pro všechny 

posluchače, audionahrávky) a technické pomůcky k výuce, připravuje stručné písemné 

instrukce ke zpracování doporučeného učiva (viz Příloha 5), koordinuje s vedoucím 

katedry náslechovou praxi pro 1. ročník, komunikuje se cvičnými studenty. 

- Supervizor – poskytuje zpětnou vazbu na mikrovýstupovou praxi jednotlivcům i 

skupině posluchačů, pomáhá určit oblasti (znalosti, dovednosti) pro další cílený 

rozvoj, je k dispozici jednotlivcům ke konzultacím pří plánování mikrovýstupů 

(prostřednictvím elektronické komunikace i při osobních konzultacích), ve spolupráci 

s posluchači zajišťuje typologickou rozmanitost mikrovýstupů pro jednotlivé 

posluchače v průběhu semestru a pro cvičné studenty v rámci jednotlivého dopoledne. 
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 Přehled vychází ze situace v semestru, ve kterém proběhlo popisované výzkumné šetření. Role výzkumníka je 

tedy v tomto případě spíše výjimkou. Další odchylkou od popisovaného stavu může být personální zajištění 

přednášek a seminářů, které vede jiný vyučující; s tím souvisí i osoba examinátora. 
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- Cvičný učitel – modeluje vyučování a poskytuje ‚příklady dobré praxe‘ na začátku 

semestru, když se posluchači seznamují se cvičnou skupinou, vyučuje cvičnou 

skupinu, pokud posluchač nemůže absolvovat svůj plánovaný výstup (např. z důvodu 

nemoci), aby nebyla narušena logická návaznost jednotlivých ‚vyučovacích hodin‘ pro 

cvičné studenty i vyučující posluchače; v tomto případě je součástí týmu lektorů pro 

dané dopoledne. Někdy se stane, že posluchači vyčerpají svou přípravu v kratším čase, 

cvičný učitel tedy ‚vyplní‘ zbývající čas dalším improvizovaným procvičením 

probíraného učiva apod.69 

- Výzkumník (více v kap. 7.5.3). 

V roli supervizora se vedoucí pedagogické praxe snaží vytvářet příjemnou podporující 

atmosféru a v souladu s Korthagenem et al. (2011, s. 123-126) se snaží o akceptaci 

posluchače, empatii, autenticitu a konkrétnost v pohospitačním pohovoru (srov. též Randall, 

Thornton, 2001). V průběhu pozorování výuky se supervizor snaží být spíše spojencem 

posluchače, chovat se diskrétně a pozorovat výuku jako odborník (Filová, 2000, s. 216). Jako 

určitý problém vnímáme spojení rolí hodnotitele a supervizora v jedné osobě, ale kombinace 

dvou osob, kterou navrhují např. Leshemová a Bar-Hamaová (Leshem, Bar-Hama, 2008, s. 

260) není z logistických důvodů možná. Věříme, že hodnotitelská role vedoucího 

pedagogické praxe se do určité míry změkčuje rolí cvičného učitele. Pokud supervizor 

vyučuje, je pod drobnohledem posluchačů a jeho rozhodnutí v průběhu výuky a jejich vliv na 

průběh hodiny mohou být podrobena pečlivému zkoumání v následném semináři.  

Při ústním rozboru mikrovyučování se zaměřujeme na úroveň splnění stanovených 

cílů vyučovací jednotky, silné a slabé stránky hodiny (co by posluchači příště udělali jinak), 

efektivitu instrukcí a celkového verbálního projevu, vlastní pokrok dosažený v této hodině a 

plán dalšího postupu pro profesní rozvoj. U začínajících lektorů je ve 3. semestru zpětná 

vazba spíše direktivní, u posluchačů, kteří již mají předchozí zkušenost s výukou, je zpětná 

vazba spíše alternativní; v dalších semestrech potom převažuje zpětná vazba tvořivá 

(Gebhard, 1990, viz kap. 5.3; několik ukázek uvádíme v kap. 8.2). 

Supervizor může v hodnotícím semináři cíleně volit obecnější témata a strukturovat 

společné hodnocení celé skupiny tak, aby zpětná vazba byla dostatečně konkrétní a přitom 

přenositelná i na jiné případy a jiné vyučovací hodiny. Supervizor poskytuje v případě 

potřeby (pokud je zjevné, že posluchači to zatím samostatně nezvládnou) teoretické zobecnění 
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 Pokud cvičný učitel skutečně vyučuje, stává se jeho mikrovýstup také předmětem společného hodnocení 

v následujícím semináři. Pro posluchače je to příležitost nahlédnout do profesního myšlení zkušeného praktika 

(srov. koučování v pojetí Schöna, 1987). 
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jednotlivých témat, případně navrhuje další alternativní praktická řešení, zejména pokud jde o 

oborově specifické problémy. 

5.6.4 Sebereflexe 

Posluchači po každé hodině odevzdají stručnou písemnou sebereflexi (Příloha 6) a vyjádří se 

k ní ústně v semináři. V našem výzkumném šetření se zaměřujeme na možnost využití 

audionahrávky k sebepozorování a písemné reflexi vlastní výuky jako nástroje profesního 

rozvoje. Sebepozorování jako percepční proces je prvním krokem k reflexi, která je založena 

na procesech myšlenkových (Gavora, 2005, s. 134).  

5.6.5 Kontext přípravy lektorů angličtiny pro dospělé v AC 

Pedagogická praxe v AC je založena na následujících východiscích: 

1. Mnozí posluchači přicházejí s předchozí zkušeností s výukou angličtiny (i když bez 

formálního vzdělání v pedagogice či anglistice), tedy s poměrně jasnými a pevnými 

prekoncepty (učitelovo pojetí výuky, implicitní znalosti). To znamená, že mohou být 

resistentní vůči změně svých zažitých postupů, které ‚fungují‘ pro jejich studenty, 

nebo které se osvědčily jim samotným v roli studenta angličtiny (mají tendenci 

přijímat svůj vlastní učební styl za univerzálně platný). 

2. Vzhledem k tomu, že v programu AC je výuková praxe zařazena již od 3. semestru, 

tedy paralelně s přednáškou a seminářem z lingvodidaktiky, posluchači při přípravě 

svých prvních výstupů čerpají právě ze svých prekonceptů. Proto je považujeme za 

stejně silný zdroj pro přípravu hodin jako oborové a didaktické znalosti získávané 

v průběhu studia. 

3. Posluchači často považují za nejdůležitější oborové znalosti70. Mají za to, že výborná 

znalost angličtiny a výborné znalosti o angličtině z nich udělají úspěšné učitele. 

Zpravidla až se začátkem výukové pedagogické praxe si uvědomí, že odborné oborové 

znalosti nestačí a potřebují se naučit své znalosti ‚didakticky transformovat‘. Platí zde 

Schönův ‚paradox učení‘ (Schön, 1987, s. 93). 

4. Starší posluchači bez předchozí pedagogické zkušenosti, kteří studium pojímají jako 

tzv. druhou šanci, mají hlubší zájem porozumět teoretickým modelům učení (‚model 

aplikované vědy‘). V případě pocitu neúspěchu hledají informace v odborné literatuře 

a připisují menší důležitost vlastní praktické zkušenosti. 
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 Mnozí se k učení dostali na základě zvládnutí praktického jazyka v průběhu pobytu v zahraničí a pro 

výukovou praxi čerpají ze svých vlastních školních zkušeností (apprenticeship of observation) – srov. kap. 5.1.  
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5. Mladší posluchači bez pedagogické zkušenosti dávají přednost ‚učednickému modelu‘ 

přípravy, protože nemají zkušenosti, o které by se mohli opřít. 

6. Posluchači někdy imitují činnosti, které absolvovali v roli studentů v rámci 

jazykových cvičení. Případná nespokojenost s výsledkem je vede ke hledání a 

pochopení principů, ze kterých aktivita vychází a k teoretickému zdůvodnění 

efektivnějšího postupu pro její budoucí užití. V tomto případě je vhodná společná 

diskuse s kolegy (hospitujícími), z nichž někteří původní aktivitu v jazykových 

cvičeních také absolvovali.71  

7. Podobná konstruktivní kritika přispívá k vytvoření skutečně otevřené pracovní 

atmosféry, chuti a ochotě experimentovat s různými vyučovacími postupy a 

technikami a k budování vzájemného respektu a porozumění ve studijní skupině 

(Wajnryb 1992, s. 9). 

8. Posluchači mohou v průběhu svých vyučovacích hodin prožívat stavy úzkosti – chtějí 

před kolegy, studenty a supervizorem podat dobrý výkon. Na druhé straně si 

posluchači okamžitě po výuce poskytují spontánní vzájemnou zpětnou vazbu 

(atmosféra spolupráce v malé sociální skupině) a často se jim dostává otevřené 

podpory a pochvaly od cvičných studentů. 

9. Hodnocení praxe se zaměřuje na jednání učitele vzhledem ke stanovenému cíli tj. na 

‚didaktickou transformaci učiva‘ (Janík, 2005, Švec, 1998), nikoliv na pocity studentů 

(pokud o nich sami nezačnou mluvit - srov. Urbanovská, 2002). 

10. Různý věk a větší věkové rozpětí posluchačů AC má vliv na skupinovou dynamiku – 

hodnocení musí být taktní a má směřovat k budoucímu rozvoji, případná kritika musí 

být věcná, podložená fakty, a konstruktivní.  

11. Pedagogická praxe má u posluchačů rozvíjet i schopnost sebereflexe. V kontextu 

jazykových škol, popř. při lektorské práci jako osoba samostatně výdělečně činná, 

není institucionalizovaná forma dalšího vzdělávání lektorům vždy dostupná. Mohlo by 

tedy snadno dojít k tomu, že lektor bude profesně stagnovat.  

Na základě našich dosavadních empirických zkušeností a výše uvedených východisek 

pracujeme s upraveným reflektivním modelem podle Wallace (1991, s. 49). Obr. 5.1 

naznačuje podstatné prvky našeho modelu pedagogické praxe a podstatné vztahy mezi nimi. 

(srov. Skalková, 2004, s. 38-39). Oborově zaměřenou pedagogickou praxi chápeme jako 

součást obsáhlejšího procesu profesní přípravy lektora angličtiny. Náš model v sobě zahrnuje 
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 Posluchači jsou na praktická jazyková cvičení rozděleni do několika skupin podle jejich skutečné jazykové 

úrovně. 
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prvky všech tří modelů podle Wallace (1991), i když nejvýrazněji je zastoupena komponenta 

reflektivní. V rámci výzkumného šetření jsme mezi reflektivní techniky zařadili 

polostrukturovanou individuální práci s audiozáznamem (více viz kap. 7). Náš model 

znázorňuje prvky a vztahy v rámci jednoho reflektivního cyklu interní výukové pedagogické 

praxe. K dosažení cílové profesní kompetence je třeba celý proces mnohokrát opakovat. 

 

Obr. 5.1: Reflektivní model pedagogické praxe v AKCENT College 

5.7 Závěry pro výzkumné šetření 

Pro rozvoj komunikativní a lingvodidaktické kompetence lektora angličtiny pro dospělé je 

důležité, aby lektor získával zkušenosti při  

- přípravě logicky strukturovaných vyučovacích hodin s jasným výukovým cílem; 

- reflexi své vlastní výukové praxe s ohledem na stanovené cíle vyučovací hodiny a při 

identifikaci silných a slabých stránek vlastního výkonu; 

- modifikaci neefektivních vyučovacích postupů; 

- přijetí a zpracování zpětné vazby z různých zdrojů; 

- poskytování konstruktivní zpětné vazby kolegům. 
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6 Pedagogická komunikace a interakce 

 

… komunikace nejen že zprostředkovává informaci, ale současně vyvolává chování.  

(ibid., s. 54) 

 

… telling is not communication. Telling is not teaching, either. 

 Simply presenting information, no matter how clearly, will not ensure retention.  

(McCroskey et al., 2006, s. 66)
72

 

 

 

 

Pedagogická komunikace a interakce představují oblasti edukační reality, kterým se 

v posledních desetiletích dostává velké pozornosti, jak dokládá bohatá odborná literatura a 

četné výzkumy. Jde o komplexní, složitou oblast, ve které se spojují prvky doménově 

specifické (v našem oboru teorie a praxe osvojování druhého jazyka
73

), tak i lingvistické 

(psycholingvistika, pragmatika a jiné oblasti aplikované lingvistiky), obecně psychologické, 

pedagogické a didaktické. Hirschová (2006, s. 200) hovoří o specifickém ‚diskursu edukační 

komunikace‘.  

Pedagogická komunikace se považuje za typ sociální komunikace, tj.  

„výměnu (předávání a přijímání) obsahů (významů, smyslů) mezi jednotlivými lidmi nebo 

společenskými skupinami. Sdělovanými obsahy nejsou jen myšlenky, intelektuální informace, ale také 

(a někdy především) emoce, afekty, volní projevy“ (Ries, 1987).  

Specifickými rysy sociální komunikace jsou záměrnost a používání jazyka a vzájemné 

ovlivňování lidí prostřednictvím interakce (Janoušek, 1968, s. 16-17). V průběhu meziosobní 

komunikace se současně vyskytují dvě linie – tematická (tj. o čem se komunikuje, verbálně i 

non-verbálně) a interpretační (tj. jaký význam komunikující lidé přikládají tématu); to 

znamená, že důležité jsou sociální role jednotlivých účastníků komunikačního aktu (ibid., s. 

79). V linii interpretační je zvláště významná proměna rolí mezi komunikujícími, jejich 

symetričnost či asymetričnost (ibid., s. 100), tedy očekávání vzhledem k vlastní pozici ze 

strany partnerů, specifický typ chování spojený s určitou pozicí a uvědomění si specifických 

očekávání (ibid., s. 81).  

Pedagogická komunikace, jako zvláštní případ sociální komunikace,  

„[j]e zaměřena na dosažení pedagogických cílů, mívá vymezen obsah, sociální role účastníků, 

stanovena či dohodnuta komunikační pravidla. Odehrává se nejen ve škole, ale také v rodině, ve 

sportovních a zájmových zařízeních, ve výchovných a převýchovných zařízeních, v pracovním 
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 … říkání není komunikací. Říkání není ani vyučováním. Pouhé prezentování informace, jakkoli je jasné, 

nezaručí zapamatování. (Přeložila DH.) 

73
 Jde zejména o dialogické vyučování se zapojením studentů, sociokonstruktivistické přístupy s využitím 

hypotéz srozumitelného inputu, interakce a outputu (srov. sociokulturní teorie ve 2. kap. - zejména koncepty 

kolaborativního dialogu a scaffoldingu; srov. také např. Walsh, 2006, Betáková, 2010). 
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prostředí. Má aspekty intencionální, kognitivní, motivační, regulační; studují se její aspekty obsahové, 

procesuální, produktové.“ (Průcha et al., 2003, s. 155) 

Z definice je patrné, jak komplexním jevem pedagogická komunikace je; Kolář a Vališová 

(2009, s. 191) např. označují vyučování jako všestrannou komunikaci. Podle Mareše a 

Křivohlavého (1995, s. 25-26) pedagogická komunikace zprostředkovává společnou činnost a 

vzájemná působení účastníků, osobní i neosobní vztahy; formuje všechny účastníky 

pedagogického procesu, je prostředkem k uskutečňování výchovy a vzdělávání a konstituuje 

výchovně vzdělávací systém. Optimální pedagogická komunikace potom zajišťuje „příznivé 

emocionální klima pedagogického procesu“ (ibid., s. 25); přičemž verbální a neverbální 

složka komunikace by měly být v souladu. 

Naše práce vychází ze širšího pojetí komunikace jako jednání / chování (Watzlawick a 

kol., 2011, s. 25
74

) – neomezujeme se pouze na verbální projev učitele v průběhu vyučování. 

Verbální projev učitele považujeme za konkrétní výraz jeho pojetí učení a vyučování a jeho 

přesvědčení o správném výukovém postupu. Ve výuce cizího jazyka je to zvláště patrné díky 

množství existujících metod a přístupů – jazykové a metodické aspekty nelze jednoznačně 

oddělit (Betáková, 2010, s. 160). Pedagogická komunikace a interakce je svým způsobem 

institucionalizovaná (Walsh, 2006, s. 51, Müllerová, Hoffmannová, 1994, s. 39), a tedy do 

určité míry předem připravená, plánovaná a promyšlená (Mareš, Křivohlavý, 1995, s. 26, 

Woods, 1996, Müllerová, Hoffmannová, 1994, s. 18, McCroskey a kol., 2006 aj.
75

; srov. kap. 

5.5). Malamah-Thomasová říká, že „učitel musí mít představu o tom, čeho chce dosáhnout, a 

jak toho chce dosáhnout“ (1987, s. 89).  

Značná část pedagogické komunikace je ovšem spontánní, což vyplývá z okamžité 

vzájemné interakce mnoha účastníků ve třídě (studijní skupině) a z proměnlivosti jejich rolí 

v proměnlivých sociálních situacích (kontextech). Mareš a Křivohlavý (1995, s. 29) v této 

souvislosti uvažují o činnosti učitele jako o řešení pedagogických / komunikačních úloh, které 

směřují k dosažení předem definovaného pedagogického / komunikačního cíle. Tento aspekt 

vyučování představuje pro začínající učitele největší problém.  

V současné době se ve vyučování prosazují koncepce, které staví do popředí 

vzájemnou spolupráci učitele a studenta, kdy učitel citlivě usměrňuje vlastní úsilí studenta 
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 „…oba pojmy, komunikace a chování, používáme prakticky jako synonyma (slova se stejným významem). 

Protože daty pro pragmatiku nejsou jen slova, jejich konfigurace a jejich významy – tedy data náležející syntaxi 

a sémantice -, ale také všechny neverbální průvodní jevy, včetně takzvané řeči těla.“ (Watzlawick a kol., 2011, s. 

24-25). 

75
 Johnsonová (Johnson, 1995, s. 151) např. přímo uvádí, že pro podporu rozvoje komunikace a interakce 

v průběhu cizojazyčného vyučování je třeba, aby učitel v přípravě na výuku identifikoval jak akademické, tak i 

sociálně účastnické struktury, a jim odpovídající lingvistické a interakční kompetence potřebné pro adekvátní 

zapojení studentů do výuky.  
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(Maňák, Švec, 2003, s. 11). Modelu interaktivní (komunikativní) výuky vyhovuje metoda 

rozhovoru, a to v různých variantách. Hrdina (1992, s. 109) prokázal, že dialogizované 

vyučování vede k lepším studijním výledkům. Interakce (s jinými mluvčími, s různými typy 

textů) a dialog jsou podstatou výuky cizího jazyka, zvláště v komunikačně zaměřených 

aktivitách. Různé varianty výukového dialogu se uplatňují také při explicitní výuce 

(prezentaci) gramatických struktur, s využitím metajazyka, např. katechetický rozhovor při 

opakování a deduktivní prezentaci (Kolář, Vališová, 2009, s. 143, Kolář, Šikulová, 2007), 

heuristický při induktivním postupu, tj. např. při vyvozování gramatických struktur z textu 

(řízené objevování; srov. Scrivener, 2011, s. 166-168). Případný delší výklad pak může nabýt 

formy dialogizovaného monologu, kdy učitel v průběhu výkladu studenty oslovuje, předjímá 

jejich námitky, nabízí možnost zpětné vazby (Müllerová, Hoffmannová, 1994, s. 13-14) 

s cílem udržení aktivní pozornosti posluchače (Chaudron, 1988, s. 129).  

Pedagogická komunikace, jejímž hlavním rysem je asymetrie sociálních rolí 

účastníků, se řídí určitými pravidly, zejména s ohledem na zajištění pravidelné a 

koordinované výměny rolí účastníků komunikace (Edwards, 1987, s. 228, Mareš, Křivohlavý, 

1995, s. 32, Cazden, 2001, s. 81, Gavora, 2005, s. 33, Šeďová et al., 2012 aj.). Studenti si 

pravidla osvojují postupně v průběhu povinné školní docházky (Cazden, 2001, s. 2-3), proto u 

dospělých studentů můžeme tuto ‚kompetenci k výukové komunikaci‘
76

 předpokládat. Ve 

vzdělávání dospělých, a v jazykovém vzdělávání zvlášť, by měl učitel uplatňovat pravidla 

spíše demokratická, která vedou i k větší aktivitě a iniciativě studentů (Gavora, 2005, s. 39). 

V jazykových kurzech pro dospělé (studenti jsou zpravidla v roli platícího klienta) mohou 

studenti mluvit bez vyzvání, aniž by vstávali, mohou klást otázky lektorovi, při odpovědích 

odbočit od tématu apod. Podle Kramschové (Kramsch, 1987, s. 21) by učitel měl své studenty 

vybavit vhodnými strategiemi, které jim umožní přiměřenou výukovou interakci, včetně její 

iniciace, v cílovém jazyce; zde se osvědčuje zejména párová a skupinová práce (ibid., s. 22). 

Důležitou podmínkou pro zachovávání pravidel interakce (udržení spolupráce a 

přiměřené kázně) je ve výuce dospělých důvěryhodnost (credibility) učitele. Ta je založena na 

odborných znalostech učitele (competence), jeho spolehlivosti (trustworthiness) a dobré vůli 

(goodwill) ve smyslu zájmu o potřeby studentů - dospělí ocení empatii, pochopení a 

přístupnost ze strany učitele (McCroskey a kol., 2006, s. 72-75). Důvěryhodnost je pak 
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 V oblasti cizojazyčné výuky Johnsonová mluví o ‚ classroom communication competence‘, která zahrnuje jak 

znalost cílového (cizího / druhého) jazyka pro sdělování obsahu, tak i znalost pravidel, podle kterých se řídí 

výuková komunikace směřující k osvojování obsahu a k sociální interakci (Johnson, 1995, s. 161). Hatchová 

zavádí termín ‚classroom script‘ (Hatch, 1992, s. 92), kterým označuje určitý scénář interakce v průběhu výuky 

(jako mentální reprezentaci) s jasně vymezenými rolemi studentů i učitele. 
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nezbytnou složkou celkové autority učitele (Kolář, Vališová, 2009, s. 220), kterou chápeme 

jako sociální relaci mezi jejím nositelem a příjemcem (Vališová, 2010, s. 121). 

Ve výuce dospělých studentů (zvláště v té neformální) hraje důležitou roli také 

zdvořilost. Učitel se snaží vyhýbat aktům ohrožujícím pozitivní tvář studenta (kritika, 

napomenutí) a naopak využívat prvky pozitivní zdvořilosti, např. vyjadřovat nesouhlas pouze 

částečně (ano, ale), zmínit své názory a hodnoty, které přímo korespondují s názory studenta 

apod. (Chejnová, 2005, s. 423-425). K zachování tváře studenta přispívá také osvojení 

vhodných interakčních strategií, díky kterým získá nezávislost na učiteli (Kramsch, 1987).  

6.1 Zkoumání pedagogické komunikace a interakce 

Ve zkoumání pedagogické komunikace a interakce se uplatňují tři výrazné směry s odlišnými 

teoretickými východisky: a) analýza interakce, která se zaměřuje na pedagogické aspekty 

výukové interakce, b) diskurzní analýza a c) konverzační analýza. Diskurzní a konverzační 

analýza mají lingvistické základy a v určitých ohledech se ve vztahu k pedagogické 

komunikaci prolínají (Malamah-Thomas, 1987, Chaudron, 1988, Allwright, Bailey, 1991, 

Edwards, Westgate, 1994, Müllerová, Hoffmannová, 1994, Mareš, Křivohlavý, 1995, Gavora, 

2005, Hirschová, 2006, Lightbown, Spada, 2006, Walsh, 2006, Ellis, 2008, Betáková, 2010, 

Šeďová a kol., 2012 aj.). Každý přístup má své silné stránky, ale také určitá omezení, proto 

v současnosti výzkumníci podle potřeby kombinují a využívají prvky několika přístupů. 

Vzniká tak mnohovrstevná analýza, která umožňuje zachytit výukovou interakci a 

komunikaci komplexněji (Hatch, 1992, s. 291, Walsh, 2006, s. 62).  

6.1.1 Interakční analýza (Interaction Analysis) 

Analýza interakce ve vyučování (zjišťování struktury činností ve skupině) vychází z předem 

definovaných kategorií jednání, které se sledují v průběhu vlastního vyučování a zapisují se 

do záznamových archů, buď při každém výskytu, nebo v určitých časových intervalech; 

využívají se tedy specifické kódovací systémy, které vyžadují zácvik uživatelů. Postup je 

vhodný pro kvantitativní zpracování dat. Vzhledem k tomu, že v naší práci tento přístup 

nevyužíváme (zajímá nás kvalitativní individuální vývoj studentů učitelství a rozvoj jejich 

lingvodidaktické kompetence v určitém časovém úseku), a vzhledem k bohaté literatuře 

k tomuto tématu se nebudeme interakční analýzou na tomto místě blíže zabývat. Různé, 

v různé míře standardizované kategoriální systémy (FIAC, FLINT, BIAS, FOCUS, COLT aj.) 

jsou podrobně popsané v literatuře uvedené v předchozím odstavci a jsou české odborné 

veřejnosti dostatečně známé.  
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6.1.2 Analýza diskurzu (Discourse Analysis) 

Podle Hirschové (2006, s. 200)  

„[ch]ápání termínu diskurs není do dneška zcela ustálené – patrně nejčastěji se jako diskurs označují 

široké soubory jazykových projevů (mluvených i psaných textů), které se týkají určité tematické oblasti, 

dále jazykové prostředky v těchto projevech typicky používané, a také produktoři a recipienti takových 

textů.“ 

Diskurzní analýza obecně se zabývá užitím jazyka v kontextu, tj. jak účastníci komunikace 

vytvářejí a interpretují koherentní texty, nezbytně tedy přesahuje do pragmatiky a zabývá se 

referencí, presupozicí, konverzační implikaturou a inferencí (Brown, Yule, 1983a, s. 27), 

principem zdvořilosti, kooperačním principem apod. (Hirschová, 2006, s. 139-140, Cook, 

1989, s. 29). Základní jednotkou pro analýzu je mluvní (řečový) akt - promluva a její funkce 

v komunikaci (význam). Promluva nemusí být identická s větou jako prvkem strukturní 

analýzy. Analýza diskurzu se zabývá také vztahem formy a funkce, uvažuje tzv. přímé a 

nepřímé mluvní akty (Austin, 2000)
77

. Dalším aspektem analýzy diskurzu jsou větné členění a 

koheze, tj. jazykové prostředky, které přispívají k soudržnosti textu (Brown, Yule, 1983a). 

Analýza mluveného diskurzu se zaměřuje na „propracování systému umožňujícího 

přesnou klasifikaci jednotek dialogické interakce a postihujícího jejich posloupnost, 

hierarchii“ (Müllerová, Hoffmannová, 1994, s. 10). V oblasti výukové komunikace se o 

klasifikaci pokusili Sinclair a Coulthard (1975). Popsali hierarchickou strukturu vyučovací 

hodiny, jejíž nejmenší součástí je akt (act), jehož projevem může být jednotlivý morfém, 

slovo, či klauze. Akt může v interakci plnit různé funkce, Sinclair a Coulthard jich v rámci 

výukové komunikace identifikovali dvacet jedna (1975, s. 40-44). Mluvčí v rámci své 

promluvy – repliky (move) - zpravidla realizuje několik aktů, tj. vysloví několik myšlenek, 

které nutně nemusejí mít syntaktickou strukturu věty; může jít opět jen o klauze (např. 

samostatně stojící vedlejší věty). Mluvčí se v replikách střídají, a tak vytvářejí vyšší 

hierarchický celek, výměnu (exchange), jejímiž složkami jsou podnět, iniciace prvního 

mluvčího, zpravidla učitele (initiation - I), a reakce (response - R) druhého mluvčího, 

zpravidla studenta. Typickým rysem výukové komunikace je přítomnost třetí repliky, kterou 

autoři nejprve označovali jako evaluace (evaluation - E), jíž první mluvčí vyjádří hodnotící 

stanovisko k reaktivní replice
78

; v současnosti se tato replika označuje jako zpětná vazba 

(follow-up – F) s širší platností než evaluace. Repliky se střídají a vytvářejí v rámci jedné 
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 V této souvislosti se uvažuje o lokuční, ilokuční a perlokuční síle výpovědi, které jsou zvláště důležité např. 

pro zdvořilé vyjadřování. Moderní učebnice angličtiny s těmito koncepty aktivně, i když implicitně, pracují. 

78
 Česká terminologie je převzata z publikace Müllerové a Hoffmannové (1994). Rejmánková (1997-98, s. 3) 

používá termíny zahajovací, stimulující replika, odpověďová, reagující replika a hodnotící, evaluační replika. 

Šeďová et al. např. používají pro popis struktury výukové komunikace termíny iniciace (otázka učitele), 

žákovská replika a zpětná vazba (2012, s. 49). Určitý problém představuje užití termínu ‚replika‘, který má jiný 

obsah v diskurzní analýze a jiný v konverzační analýze. 
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výměny strukturu IR(F), typickou pro výukovou komunikaci. Umístění repliky F v závorce 

naznačuje, že není závazná.  

Několik výměn, které se vztahují ke stejnému tématu, vytváří vyšší strukturu, která se 

označuje jako transakce (transaction). Transakce bývá na svém začátku a konci (boundary) 

oddělena od předchozí a následující transakce nějakým členícím signálem (framing move), 

který soustředí pozornost na nové téma, či vyčerpané téma uzavře. Výraznou složkou těchto 

přechodů jsou pauzy a změny intonace (Sinclair, Brazil, 1982). Několik transakcí potom 

vytváří vyučovací hodinu. 

V naší práci se věnujeme zejména replikám učitele – iniciační a zpětnovazebné. 

Iniciace má ve výukové komunikaci tři základní funkce, nesené třemi typy aktů (Sinclair, 

Coulthard, 1975, s. 28):  

a) informace (informative), např. instrukce k činnosti a výklad; 

b) elicitace (elicitation), např. otázky k získání řečové reakce studenta; 

c) pokyn (directive), tj. vybídnutí k činnosti nejazykové. 

Více o jednotlivých aktech a typech replik v kontextu výuky cizího jazyka viz kap. 6.2.3. 

Přínosem analýzy diskurzu výukové komunikace je strukturně-funkční přístup 

k jejímu popisu (Walsh, 2006, s. 48) a bližší poznání její do určité míry fixované a 

předvídatelné struktury, což učitelům i studentům umožňuje řídit se přijatými pravidly, a tak 

snáze komunikovat (Cook, 1989, s. 49, McCarthy, 1991, s. 22). Určitou slabinou tohoto 

přístupu ke zkoumání komunikace je nejednoznačný vztah mezi formou výpovědí a jejich 

funkcí, což vede k potížím při klasifikaci jednotlivých aktů (vztah mezi užitím jazyka a 

pedagogickým cílem), a nedostatečná pozornost věnovaná dynamickému charakteru výukové 

komunikace, tj. rolím a střídání mluvčích při vytváření interakce (Walsh, 2006, s. 48).  

6.1.3 Konverzační analýza (Conversation Analysis) 

Konverzační analýza chápe termín ‚konverzace‘ jako synonymum termínu ‚rozhovor‘ a 

konverzací se míní „jakákoliv spontánní rozmluva dvou a více osob, není zde omezení 

tematické ani žánrové“ (Hirschová, 2006, s. 199). Konverzační analýza je kvalitativním 

přístupem k analýze přirozené mluvené interakce (Seedhouse, 2005, s. 165), který popisuje 

organizaci a rozvoj interakce v jejím průběhu, tak jak jí dávají řád komunikační partneři, 

zvláště partneři v symetrickém vztahu (Edwards, 1987, s. 221). Nepracuje s předem 

připravenými deskriptivními kategoriemi, ale všechny závěry vyvozuje ze získaných dat, tj. 

z nahrávek přirozené komunikace (Walsh, 2006, s. 53, Seedhouse, 2005, s. 166, Liddicoat, 

2011, s. 9, Hoffmannová, 2000, s. 55).  
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Konverzační analýza se zaměřuje na mechanismus střídání mluvčích v rozhovoru 

(turn-taking), na organizaci výpovědí a replik v sekvencích a typy těchto sekvencí (adjacency 

pair, preference, insertion sequence), na mechanismy oprav, korektur, rektifikací (repair), 

pohyb témat v konverzaci (topic shift), neverbální prostředky a jejich spolupůsobení 

v interakci s prostředky verbálními (Müllerová, Hoffmannová, 1994, s. 10, Seedhouse, 2005).  

Základní jednotkou členění dialogického textu v konverzační analýze je replika (turn), 

tj. „souvislý úsek textu, který pronese jeden z účastníků rozhovoru, aniž by ho vystřídal nebo 

přerušil“ jiný mluvčí (Müllerová, Hoffmannová, 1994, s. 21). Repliky mohou mít různý 

rozsah, jsou tvořeny jednou či několika výpověďmi, což jsou 

„úseky textu, které jsou od sebe odděleny především prostředky zvukovými: jejich hranice vytvářejí 

obvykle koncové intonační kadence (poklesnutí hlasem). (…) Výpovědi (…) tvoří aspoň relativně 

uzavřené, samostatné celky významové a syntaktické “ (ibid.).  

Ani replika, ani výpověď nemusí mít podobu věty, mohou obsahovat jen jedno slovo. 

Výpověď není v konverzační analýze předmětem dalšího zkoumání, zkoumají se však jevy, 

k nimž dochází na švu výpovědí, např. střídání partnerů, přesahy, přerušení apod. (Hirschová, 

2006, s. 209).
79

 

Repliky se seskupují do vyšších jednotek dialogického textu, sekvencí, tj. 

několikačlenných výměn mezi partnery. Časté jsou replikové dvojice (adjacency pairs), tj. 

dvojice replik, které se typicky vyskytují bezprostředně za sebou, např. pozdrav a odpověď na 

pozdrav. Na první repliku v sekvenci (first pair part) je někdy možné reagovat dvěma 

protichůdnými replikami, které vyjadřují preferenci mluvčího. Podobně repliky můžou utvářet 

různé přípravné (často zdvořilostně zaměřené) a postranní sekvence (odbočky), které jsou 

vložené do hlavního tématu. 

Významnou součástí konverzační analýzy je oblast konverzačních oprav (repair). 

Blíže se jí zabýváme v kapitole 6.2.4.1, v souvislosti s korektivními zásahy učitele a využitím 

scaffoldingu. 

Různí badatelé v rámci konverzační analýzy různým způsobem zohledňují roli 

kontextu (Seedhouse, 2005, s. 166); Hoffmannová (2000, s. 57) uvažuje o eklektické, ‚měkčí‘ 

(‚soft‘) variantě konverzační analýzy, která zakládá analýzu textu na podrobné znalosti 

situace, kontextu, mimojazykového pozadí a vztahuje rozhovor k situačním činitelům a „víc 

než o struktury se zajímá o funkce“ (ibid.). 

Na základě svého měkčího přístupu ke konverzační analýze Müllerová a Hoffmannová 

(1994, s. 31) člení dialogy do menších strukturních celků motivovaných funkčně, určitým 
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 Ve srovnání s analýzou diskurzu by výpovědi odpovídal ‚mluvní akt‘. Konverzační analýza pracuje s 

výpovědí (turn constructional unit) jako se stavebním prvkem, na jehož konci (transition relevance place) může 

např. dojít ke změně mluvčího (Liddicoat, 2011, Seedhouse, 2005). 
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komunikačním záměrem. Jednotlivý celek, označovaný jako tematický blok, je spojen 

tématem hovoru a bývá dále rozčleněn na základě časového průběhu na fázi úvodní, 

středovou a závěrečnou.
80

 Fáze úvodní a závěrečná mívají ustálenou, konvencionalizovanou 

podobu, často ve formě replikových dvojic a různých přípravných a postranních sekvencí. 

Fáze středová bývá nejdelší a směřuje k dosažení původního záměru; sama pak může být 

členěna do dalších dílčích tematicky zaměřených sekvencí. Ve výukové komunikaci jsou tyto 

dílčí sekvence zpravidla do značné míry řízené učitelem, stejně tak jako celé tematické bloky, 

které odpovídají jednotlivým fázím vyučovací hodiny (Mehan, 1979, je označuje jako 

‚Topically Related Set‘ – cit. dle Cazden, 2001, s. 32). Tematické bloky od sebe bývají 

odděleny určitým členícím, tematickým signálem (Müllerová, Hoffmannová, 1994, s. 43). 

Významným členícím signálem mohou být také pauzy, tj. „přerušení proudu řeči u 

mluvčího, identifikovatelné posluchačem“ (Vaňková, 1996, s. 95). Pauzy mohou mít i další 

funkce, např. vyjadřují neznalost, nedostatečnou sebejistota mluvčího ve vztahu k užívání 

cizího jazyka (Allwright, Bailey, 1991, s. 20) a strach z chyb. Ve skupinovém vyučování 

může být důvodem pro mlčení také nechuť dávat najevo lepší znalosti než ostatní studenti, tj. 

snaha nedominovat v průběhu interakce (Tsui, 1996, s. 155). Ve výukové komunikaci se 

zkoumá zejména délka pauzy mezi otázkou učitele a odpovědí žáka, tedy doba, po kterou 

učitel čeká na odpověď nebo položí další otázku (Chaudron, 1988, s. 128, Allwright, Bailey, 

1991, s. 108, Stahl, 1994, Mareš, Křivohlavý, 1995, s. 82, Cazden, 2001, s. 94 aj.).  

Stahl (1994) zjišťoval vzájemný vztah mezi pauzami (wait time) přemýšlením (think 

time). Podle jeho názoru některé pauzy v průběhu výuky (identifikoval osm různých typů) 

‚patří‘ učiteli a některé studentovi, a jen některé je možné a žádoucí vyplnit projevem učitele. 

Aby studenti měli dostatek času promyslet si odpověď či pokračování svého projevu, 

doporučená délka pauzy je 3-5 sekund. K podobným závěrům došel Nunan (1991, s. 193). 

Konverzační analýza sleduje také mechanismus střídání partnerů, např. kdo a kdy se 

ujímá slova, přesahy v projevu jednotlivých mluvčích, přerušení a pokračování promluvy. Ve 

výukové komunikaci jsou tyto prvky do určité míry institucionálně upraveny (asymetrie 

účastníků), proto je zajímavé sledovat odchylky od přijatých pravidel, např. iniciační repliky 

studentů. 

Za určitých okolností konverzace ve výuce cizího jazyka může (a měla by) získávat 

rysy komunikace fatické, tj. komunikace orientované především na navázání, udržení a rozvoj 

vzájemných vztahů (Müllerová, Hoffmannová, 1994, s. 38, Hoffmannová, 1996). Jde 

v podstatě o společenskou konverzaci, která nabývá na významu zejména v zájmovém 
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 Podobné členění se objevuje i v analýze diskurzu (transakce) – srov. kap. 6.1.2. 
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vzdělávání dospělých. Pomáhá udržovat motivaci studentů ke studiu, poskytuje příležitost k 

individualizovanému outputu, a zároveň je to pro studenty příležitost k osvojení dovednosti 

společensky konverzovat v cizím jazyce, což zvláště v angličtině jako tzv. ‚small talk‘ 

představuje významný aspekt kultury jazyka a kultury obecně. 

6.1.4 Kombinované přístupy 

Přehled postupů pro zkoumání výukové interakce s využitím různých teoretických východisek 

podává např. Walsh (2006, s. 55-60). Společným rysem těchto postupů je spojení analýzy 

lingvistických a pedagogických aspektů výukové komunikace s ohledem na celkový cíl 

výuky, jímž bývá dosažení komunikativní kompetence v cílovém jazyce na straně studentů. 

Naše výzkumné šetření v sobě také zahrnuje prvky všech tří výše zmíněných přístupů. 

Podrobnosti jsou uvedeny v kap. 7.  

I když učitel nese hlavní odpovědnost, výukovou komunikaci chápeme jako 

dynamickou strukturu, konstruovanou společně učitelem a studenty (Walsh, 2006, s. 57, 

Johnson, 1995, s. 155), kterou nelze v úplnosti postihnout prostřednictvím předem 

stanovených dílčích kategorií. Přesto i v našem šetření se opíráme o několik předem 

definovaných kategorií, které používáme k popisu jednání učitele/lektora. Tyto kategorie 

reprezentují výukové postupy, které se považují za efektivní pro osvojování druhého jazyka 

v prostředí formálního vzdělávání, směřují tedy k dosažení pedagogického cíle, kterým je 

rozvoj komunikační kompetence v cizím jazyce. Nesledujeme pouze výskyt jednotlivých 

kategorií jednání, ale zajímá nás jejich postupný rozvoj, zařazení v procesu výuky a jejich 

jazykové ztvárnění. Více viz kap 7 a 8. 

6.2 Komunikace a interakce ve výuce cizího jazyka 

V očích laické veřejnosti se obsah pedagogické komunikace často ztotožňuje s učivem 

(Mareš; Křivohlavý, 1995, s. 30). Ve výuce cizího jazyka nabývá zvláštní důležitosti 

zprostředkování postojů, mezilidských a emocionálních vztahů, tedy komunikace 

interpersonální. Specifická povaha komunikativně pojaté jazykové výuky, která umožňuje, ba 

dokonce vyžaduje, aby učitel rozšířil své kontakty se studenty, se vzpouzí omezení výukové 

komunikace pouze na (potenciálně stereotypní a fádní) zprostředkování obsahu (tj. výuku 

jednotlivých jazykových prostředků, např. gramatiky, lexika atd.). Zaměření na rozvoj 

řečových dovedností v cizím jazyce činí pedagogickou komunikaci pestřejší a bohatší, a 

pokud učitel poskytne studentům dostatečný prostor pro jejich sebevyjádření a spolupráci, 

nezřídka ve výuce cizího jazyka (zejména dospělých) dochází ke skutečným informačním 

výměnám v symetrických komunikačních vztazích, tj. ke skutečné sociální komunikaci.  
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Pedagogická komunikace v cizojazyčném vyučování se od ostatních kontextů 

významně liší (za předpokladu, že výuka je vedena v cílovém jazyce):  

a) cizí jazyk je zde cílem (obsahem výuky) – a to jak znalosti o jazyce (deklarativní / 

explicitní znalost), tak i praktické zvládnutí jazyka (procedurální / implicitní znalost); 

b) cizí jazyk je také prostředkem výuky, což klade zvláštní nároky na všechny účastníky 

výukové komunikace, zejména v souvislosti s užitím metajazyka a metakomunikace 

(Rejmánková, 1997/98, s. 4; srov. kap. 2.4.3.3). 

Pokud je výuka vedena učitelem, který ovládá mateřský jazyk monolingvní skupiny studentů, 

může v průběhu vyučovací hodiny docházet ke střídání kódů (code-switching), které by 

ovšem nemělo být nahodilé (míšení kódů – code-mixing) a mělo by (ze strany učitele) 

sledovat pedagogické cíle. Na zvláštní lingvistické nároky v této souvislosti upozorňují také 

Sinclair a Brazil (1982, s. 23), kteří hodinu s využitím obou jazyků označují jako 

dvoustupňovou strukturu (two-level structure), kdy mateřský jazyk studentů (vnější struktura) 

řídí a stimuluje tvoření výpovědí v cizím jazyce (vnitřní struktura) (srov. také kap. 2.5). 

V každém případě by učitel měl zajistit, aby sdělované informace byly studentům přístupné a 

srozumitelné (Malamah-Thomas, 1987, s. 35) a aby chápali i podstatu a smysl výukových 

činností (ibid., s. 76). 

V naší práci se zaměříme výběrově na ty prvky pedagogické komunikace, které jsou 

relevantní zejména pro výuku cizího jazyka v kontextu vzdělávání dospělých, i když mnohé 

se, patrně díky stejnému účelu a jasně vymezeným rolím studenta a učitele, neliší od ‚běžné‘ 

školské komunikace ve vzdělávání dětí a mládeže v tzv. naukových předmětech. Tento fakt se 

projevuje ve zdrojích – výsledky mnohých výzkumů z oblasti výuky dětí a mládeže se 

uplatňují i ve výuce dospělých, zejména v oblasti formálního a neformálního vzdělávání 

(Chaudron, 1988, Johnson, 1995, Mackey, 2012 aj.; srov. též 1. kap.).  

6.2.1 Komunikativnost jazykového vyučování 

Komunikativnost jazykového vyučování je do určité míry kontroverzním tématem (srov. kap. 

2.2). Např. Seedhouse (1996, s. 23) vyslovil názor, že institucionalizovaná výuka skutečnou 

komunikaci (ve smyslu spontánní konverzace mezi přáteli) neumožňuje; ve škole jde podle 

jeho názoru vždy o edukační diskurz, který má svá specifická pravidla. Učitelé by se proto 

neměli cítit provinile, pokud jejich studenti nekomunikují dostatečně spontánně.  

Určitým řešením tohoto problému může být snaha o zařazení tzv. personalizovaných 

aktivit, při kterých se studenti vyjadřují k tématům, která jsou zajímavá a důležitá právě pro 

ně osobně (Chaudron, 1988, s. 171, Harmer, 1996, s. 102, Tudor, 2001, s. 80). Alternativou 

vedoucí ke komunikaci a komunikativnosti výuky je simulování přirozené komunikace 
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s cíleným využitím prvků přirozené interakce na úrovni funkčních exponentů a jejich 

procvičování (McCarthy, 1991, s. 135). 

Thornbury (1996, s. 281-282) se pokusil vymezit charakteristiky pedagogické 

komunikace, které ke komunikativnosti jazykové výuky přispívají; problémem je, že nejsou 

plně kompatibilní s institucionální výukou směřující k dosažení předem stanovených 

vzdělávacích cílů
81

. Podle jeho názoru by interakce mezi učitelem a studenty měla zahrnovat 

skutečné otázky (referential questions), zpětnou vazbu vztahující se k obsahu promluvy 

studenta (content feedback), ne pouze k její formě (tj. jazykové správnosti), dostatek času na 

zformulování studentovy odpovědi (wait time) a interakci iniciovanou studenty (student-

initiated talk)
82

. V podobném duchu Clifton (2006) zdůrazňuje roli učitele jako facilitátora 

ústního projevu studenta směrem k větší vlastní iniciativě a zodpovědnosti studenta za vlastní 

pokrok. Podle jeho názoru však tato role učitele závisí na místních podmínkách (ibid., s. 148). 

Komunikativně vedená výuka klade vyšší nároky na učitele, protože musí reagovat na 

okamžitou situaci ve třídě; pro učitele, který není rodilým mluvčím cílového jazyka, to může 

znamenat i jazykový problém. Cadorathová a Harris (1998) proto doporučují, aby tento aspekt 

jazykové výuky byl zařazen do přípravného vzdělávání učitelů cizího jazyka. 

S odkazem na doporučení Thornburyho (1996) a s ohledem na cíle výukové 

komunikace obecně, Cullen (1998) má za to, že výuková komunikace jako taková je 

komunikativní v tom smyslu, že v ní jde o sdělování významů. Komunikativnost v jazykovém 

vyučování tak podle jeho názoru není možné hodnotit ve vztahu k užití cizího jazyka 

v reálném životě (mimo školní třídu) a jeho simulování v průběhu výuky, ale ve vztahu k 

efektivní komunikaci v rámci vyučování. Cullen (ibid., s. 185-186) navrhuje koncept 

‚komunikativní mluvy učitele‘ (communicative teacher talk), za jejíž součásti považuje 

dotazování, reagování na promluvy studentů, vysvětlování, zadávání instrukcí, hodnocení a 

opravování, navazování kontaktu se studenty. Cullenův model vychází z primární funkce 

verbálního projevu učitele, jež spočívá v podpoře učení. Pokud tedy verbální projev učitele 

napomáhá studentům získávat znalosti o jazyce, jazyk procvičovat a automatizovat, je výuka 

svou podstatou komunikativní
83

 a výukovou komunikaci lze pak považovat za komunikaci 

autentickou (Tudor, 2001, s. 116).  
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 Srov. např. přístup ‚dogme‘ (Meddings, Thornbury, 2009).  
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 Chaudron (1988, s. 105-106) přímý vztah mezi iniciací studentů a jejich jazykovým pokrokem nepotvrdil. 

Pravděpodobně záleží také na věku, sociálním postavení studentů, typu reakce učitele, na jeho národnosti atd. 

83
 Toto samozřejmě beze zbytku platí za předpokladu, že výuka je vedena v cílovém cizím jazyce. Cullen 

nezmiňuje explicitně mateřský jazyk studentů a učitele. Můžeme ale předpokládat, i na základě ukázky výukové 

komunikace v jeho textu, že jeho model předpokládá užívání cílového jazyka také jako prostředku výuky. 
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6.2.2 Verbální projev učitele/lektora angličtiny (teacher talk) 

Mnohé výzkumy uvádějí, že polovinu až tři čtvrtiny promluv v průběhu výuky produkují 

učitelé, a to napříč předměty, tedy i ve výuce cizích jazyků (Allwright, Bailey, 1991, Mareš, 

Křivohlavý, 1995, Šeďová a kol., 2012 aj.). V současné době se v teorii cizojazyčného 

vyučování projevují snahy omezit slovní projev učitele ve prospěch času, po který mluví 

studenti. Omezení kvantity projevu učitele má však své limity – vždy je třeba zvážit konkrétní 

situaci, např. fázi vyučovací hodiny, zda je konkrétní promluva součástí plánu vyučovací 

hodiny (např. vyprávění, které má navodit téma či kontext pro prezentaci jazykové struktury) 

nebo je spontánní, a zda případná odchylka od původního plánu hodiny bude pro studenty 

přínosná. Spíše než o kvantitu jde o kvalitu učitelova projevu. 

Verbální projev učitele má podle Nelešovské (2005, s. 42) tři funkce: a) 

zprostředkovat a zpřístupnit učivo, b) doplnit, aktualizovat text učebnice, c) ověřit, jak žáci 

učivo chápou, jak je dokáží prakticky použít. Podle Nunana (1991, s. 189) verbální projev 

učitele cizího jazyka hraje klíčovou roli, a to nejen v procesu organizace vyučování, ale i 

v procesu osvojování cizího jazyka (srov. též Tandlichová, 1998), protože právě 

prostřednictvím řeči učitel řídí práci při vyučování tak, aby úspěšně splnil stanovené cíle. 

V procesu osvojování cizího jazyka je verbální projev učitele pro studenty často největším 

zdrojem srozumitelného inputu (srov. Krashen 1995, s. 32, kap. 2.4.1.3). Výzkumy naznačují 

(Nunan, 1991, s. 190), že čím více učitel používá při výuce cílový jazyk, tím více ho 

spontánně používají i studenti. Proto by si učitel, který není rodilým mluvčím cílového 

jazyka, měl osvojit vhodné komunikační strategie, které mu umožní vést vyučovací hodinu 

v cílovém jazyce (Betáková, 2006). 

Walsh (2006, s. 130-131) jako určitou paralelu ke studentské ‚kompetenci k výukové 

komunikaci‘ definuje na straně učitele poměrně širokou ‚kompetenci k výukové interakci‘ 

(classroom interactional competence – CIC), která může mít vliv na efektivitu výuky. Za její 

součásti považuje přiměřenost učitelova verbálního projevu (interakce) vzhledem ke 

konkrétní výukové situaci (pedagogickému cíli) a přiměřenost jeho projevu vzhledem ke 

studentům – jejich jazykové úrovni a potřebám. Dostatečná úroveň ‚CIC‘ učiteli umožňuje 

adaptovat jeho verbální projev s ohledem na aktuální fázi a vývoj vyučovacího procesu, 

vytvářet prostor pro interakci, poskytovat studentům potřebnou podporu (scaffolding) a klást 

vhodné otázky, aby studenti sami mohli dále rozvíjet svůj cizojazyčný projev.  

Učitelé cizího jazyka (zejména zkušení rodilí mluvčí) mají rozvinutou schopnost 

modifikovat svůj verbální projev podle jazykové úrovně studenta (komunikačního partnera), 
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aby jejich projev byl ještě srozumitelný, ale zároveň obsahoval nové jazykové jevy 

k osvojení. Lynch (1996, s. 40-41) uvádí tři typy takových úprav: 

1. Modifikace jazyková zahrnuje 

- slovní zásobu (např. užití frekventovanějších slov, vyhýbání se idiomům); 

- gramatiku (např. kratší promluvy, méně složité gramatické struktury); 

- výslovnost (např. pomalejší projev, zřetelnější artikulace, častější a delší pauzy); 

- neverbální prvky: častější užití gest, výraznější mimika. 

I v případě kombinace několika prvků výsledný projev učitele zůstává jazykově správný. V 

praxi se modifikace jazyková zpravidla kombinuje s modifikací interakce. 

2. Modifikace průběhu interakce (Lynch, 1996, s. 47) zahrnuje (z pohledu učitele) 

- ujištění, že porozuměl tomu, co chce student vyjádřit (confirmation check); 

- ujištění, že student porozuměl jeho sdělení (comprehension check); 

- žádost, aby student vysvětlil, co má na mysli, nebo to řekl jinak (clarification 

request); 

- zopakování vlastní promluvy nebo promluvy studenta (repetition); 

- vyjádření smyslu vlastní promluvy jinými slovy (reformulation); 

- dokončení promluvy studenta (completion); 

- návrat k té části interakce, kdy student ještě rozuměl (backtracking). 

Učitelovy strategie se v tomto případě blíží kompenzačním strategiím mluvčích v běžné 

sociální komunikaci. Lze tedy říci, že jejich užívání při výuce přispívá k rozvoji plynulého 

cizojazyčného projevu studentů: naučí se, jak překonávat komunikační problémy 

(nedorozumění). Long (1996) považuje promluvy typu ‚comprehension check‘, ‚confirmation 

check‘ a ‚clarification check‘, které se spolupodílejí na vytváření srozumitelného vstupu 

(comprehensible input), za nezbytnou podmínku pro efektivní osvojování cizího jazyka (srov. 

kap. 2.4.1.5). Interakční modifikace jsou v podstatě zpětnou vazbou pro studenta (někdy 

implicitní), kterou mu poskytuje učitel; z pohledu konverzační analýzy je možné je zařadit do 

kategorie oprav (repair). 

3. Modifikace množství a typu informací (Lynch, 1996, s. 49) zahrnuje větší množství 

popisných detailů; explicitní vyjádření logických vazeb v textu (sdělení) a doplnění 

předpokládaných mezer v sociokulturních znalostech. 

Největší množství informačních detailů je potřeba doplnit pro studenty nižších úrovní. Ve 

spojení s volbou jednoduchých slov, krátkých vět, a jejich opakováním v různých popisných 

detailech spoluvytvářejí určitou redundanci, která je typickým rysem spontánního ústního 
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projevu (i v mateřském jazyce), usnadňuje tedy porozumění (srov. Šlédrová, 1994, s. 93). Do 

této kategorie lze zařadit i cílenou aktivaci mentálních schémat (srov. kap. 2.4.1.4). 

Jednotlivé typy modifikace se zpravidla kombinují a vztahují se ke všem aspektům 

učitelova verbálního projevu, který zahrnuje a) promlouvání ke studentům, b) vydávání 

pokynů, c) vybízení studentů k promluvám, dotazování, d) hodnocení (Sinclair, Brazil, 1982, 

s. 22-23). Každý z těchto prvků se může vztahovat ke třem složkám vyučování: výukové 

(předávání učiva), organizační a kázeňské (ibid.). Pokud jde o strukturu výukové komunikace 

z pohledu analýzy diskurzu, promlouvání ke studentům, vydávání pokynů a vybízení studentů 

k promluvám je obsahem iniciační repliky, hodnocení je pak obsahem zpětnovazební repliky.  

V další části této kapitoly se zaměříme na ty prvky verbálního projevu učitele, které 

považujeme pro efektivní výuku cizího jazyka za zvlášť důležité. 

6.2.3 Struktura výukové komunikace ve výuce cizího jazyka 

Výuková komunikace a interakce je dílem předem plánovaná a dílem spontánní, kdy učitel 

musí pružně reagovat na okamžitý vývoj situace ve třídě. Plánovaná část zahrnuje volbu učiva 

(zpravidla s oporou o jazykovou učebnici) a výukového postupu; zkušený učitel dokáže 

předvídat i problémy, které v průběhu vyučovací hodiny mohou nastat, a může si připravit 

alternativní řešení. Ve výuce cizího jazyka je důležitá i přiměřená kontextualizace učiva, která 

informuje studenty nejen o formě, ale i o významu a užití prezentovaných jazykových 

struktur.  

Pokud vezmeme v úvahu hierarchickou strukturu vyučovací hodiny a její členění na 

transakce, sekvence a výměny IRF
84

 (Sinclair, Coulthard, 1975, Sinclair, Brazil, 1982), je 

zjevné, že učitel si může naplánovat začátek transakcí, tj. jednotlivých fází vyučovací hodiny, 

které jsou zpravidla navázány na změnu materiálu či aktivity, a začátek některých sekvencí, 

např. způsob předučení vybrané slovní zásoby a otázky. Učitel si může naplánovat nejen 

obsah svého sdělení, ale i jazykovou formu, aby pro studenty zajistil další srozumitelný input 

v cílovém jazyce. Může si také předem promyslet návaznost jednotlivých fází vyučovací 

hodiny a věty, kterými je propojí (framing move, focusing move), aby logická návaznost 

obsahu i činností byla zjevná i studentům (Malamah-Thomas, 1987, s. 76). 

                                                           
84

 Terminologická poznámka: V rámci jednotlivých učitelských replik I a F se v pojetí Sinclaira a Coultharda 

(1975) zpravidla realizuje několik aktů, které mají ve výukové komunikaci různou funkci. Zároveň v rámci jedné 

promluvy učitele (replika v pojetí konverzační analýzy) může být obsažena zpětná vazba učitele, nová informace 

pro studenty a iniciace (otázka) pro další výměnu. V naší práci jako repliku označujeme promluvu jednoho 

mluvčího ohraničenou promluvami jiných mluvčích nebo dlouhými pauzami. Termín zpětnovazební replika 

označuje repliku učitele, která obsahuje pouze zpětnou vazbu, hodnocení, korekci apod. Pokud je jednotlivá 

funkce součástí rozsáhlejší repliky, používáme termín zpětná vazba, korekce. 
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Sinclair a Coulthard (1975) zahrnují výklad a instrukce k činnosti do informativního 

aktu (srov. kap. 6.1.2), Chaudron výklad učiva a instrukce k činnosti spojuje pod zastřešující 

termín ‚explanations‘ (1988, s. 86). My pojednáme obě kategorie zvlášť, protože začínající 

studenti učitelství cizího jazyka je vnímají jako dvě odlišné oblasti a naše zkušenost 

s vedením studentských praxí jejich odlišný charakter potvrzuje.  

6.2.3.1 Výklad 

Výkladem rozumíme prezentaci nového učiva, zpravidla gramatické struktury, která by měla 

zahrnovat informaci o významu, formě a užití příslušného jazykového jevu (Scrivener, 2011, 

s. 158). Nedílnou součástí prezentace je adekvátní úvodní kontextualizace struktury (expozice 

a zaznamenání jevu studentem – viz kap. 2.4.1.7) a kontrola porozumění s využitím 

uzavřených otázek (více v kap. 6.2.3.3).  

Začínající učitelé mají zpravidla dobrou deklarativní znalost pravidel pro cílovou 

strukturu, ale činí jim potíže pravidla zjednodušit a segmentovat tak, aby byla přijatelná pro 

studenty. Problém je tedy v pedagogické oblasti, v nedostatečné didaktické transformaci 

učiva, malém využití příkladů, analogie a zvýraznění klíčových rysů dané struktury a někdy 

nadměrném používání gramatické terminologie (Chaudron, 1988, s. 87).  

Mnohé učebnice, které se v současnosti běžně používají (nejen) v jazykových školách, 

prezentují gramatické struktury induktivně, vyvozením z úvodního textu. Studenti jsou 

cílenými otázkami vedeni k samostatnému objevování pravidla. Začínající učitel potom může 

přejít do druhého extrému, kdy je pro studenty pouze kontrolorem správnosti odpovědí, aniž 

by pravidla shrnul a ověřil, že jim studenti skutečně rozumějí. Pro některé učitele může být 

používání předepsané učebnice komplikujícím faktorem, pokud není v souladu s jejich 

přesvědčením a učebním stylem (srov. kap. 4.2), případně pokud si neosvojili principy, podle 

kterých je učebnice sestavena.  

Dobře vedený výklad by tedy měl být stručný, s dostatečným množstvím příkladů 

cílového jazykového jevu, zaměřený na klíčové aspekty formy, významu i užití. Učitel by měl 

průběžně kontrolovat porozumění studentů a už do fáze prezentace zařazovat prvotní 

procvičení. V monolingvní skupině studentů lze často s výhodou využít kontrastivního 

přístupu či překladu do mateřského jazyka studentů, v multilingvní skupině je však nutné i 

vlastní výklad vést v cílovém jazyce. Učitel by měl používat krátké věty, přiměřené dlouhé 

pauzy, podle potřeby myšlenky opakovat a parafrázovat, využívat zápis a další formy 

grafického znázornění na tabuli (McCroskey, 2006, s. 57). Efektivní výklad je projevem 

rozvinuté lingvistické a lingvodidaktické kompetence učitele. 
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6.2.3.2 Instrukce 

Instrukce chápeme jako informaci učitele o následující činnosti studentů, jejíž součástí je 

seznámení s použitým učebním materiálem, příklad či model požadované činnosti, kontrola 

porozumění a pokyn k započetí činnosti. Plná instrukce tedy zahrnuje mluvní akty 

označované jako informativ, elicitace a direktiv (kap. 6.1.2). Podle zjištění Ramireze a kol. 

(1986, cit. dle Chaudron, 1988, s. 86) instrukce, označené jako ‚vysvětlování procedury‘ 

(procedural explanation) tvoří dvě třetiny všeho učitelova vysvětlování.  

Přesné instrukce jsou nezbytné pro hladký průběh vyučovací hodiny i pro dosažení 

vzdělávacích cílů, v neposlední řadě i pro udržení kázně ve třídě, zejména pokud činnost 

zahrnuje změnu organizačního uspořádání. Instrukce zadávané v cílovém jazyce navíc 

přispívají k rozvoji receptivních dovedností studentů (poslech s porozuměním). 

V průběhu výuky by vlastní instrukci mělo předcházet soustředění pozornosti studentů 

(framing, focusing move). Učitel by potom měl stručně (krátké věty, pauzy) naznačit, co se 

bude dít a v případě potřeby změnit organizační uspořádání. I při práci s učebnicí se 

osvědčuje ukázat studentům, kde na stránce příslušná aktivita je a uvést ji do určitého 

kontextu, aby byla zajištěna návaznost fází hodiny. Vhodné je společně se třídou udělat jeden 

dva příklady – názornost je efektivnější než opakované verbální instrukce. Pokud je aktivita 

složitější, je vhodné jednoduchými uzavřenými otázkami ověřit porozumění studentů, 

případně hlavní body napsat na tabuli.  

Zadávání instrukcí představuje určitou rutinní činnost, jak pokud jde o sled 

jednotlivých kroků, tak i o potřebné jazykové prostředky. Jako svého druhu rituál (Hatch, 

1992, s. 47) je lze cíleně rozvíjet a vylepšovat (Scrivener, 2011, s. 65-67), což má vliv na 

rozvoj celkové komunikativní kompetence učitele. 

6.2.3.3 Učitelovy otázky 

Důležitou složkou pedagogické komunikace jsou učitelovy otázky (Chaudron, 1988, Nunan, 

1991, Mareš; Křivohlavý, 1995, Pstružinová, 1992, Cazden, 2001, Fisher, 2004, Gavora, 

2005, Šeďová et al., 2012 aj.), které jsou typicky součástí iniciační repliky v rámci jednotlivé 

výměny. Před vlastní otázkou učitel často naznačí, jakou odpověď a v jakém rozsahu 

očekává, což mu umožňuje kontrolovat průběh výukového dialogu (Edwards, 1987, s. 223). 

Otázka by měla být přiměřená, srozumitelná a stručná (volbou lexika), jednoznačná, věcně 

správná a přesná, jazykově přesná (Nelešovská, 2005, s. 43). Přitom není vždy nutné, aby 

otázka měla formu tázací věty, jde spíše o komunikační funkci promluvy učitele v kontextu 

vyučování – funkci otázky může plnit i oznamovací věta, kterou učitel nechá neukončenou a 

očekává, že chybějící informaci doplní studenti. Učitel/lektor, který není rodilým mluvčím 
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cílového jazyka, by měl dbát na to, aby jeho otázky i celkový projev v cílovém jazyce měly 

rytmus, přízvuk a intonaci, které jsou pro tento jazyk charakteristické. Otázky ve výuce cizího 

jazyka mají facilitovat řečovou produkci studentů v cizím jazyce a stimulovat jazykové 

správné a obsahově smysluplné reakce (Chaudron, 1988, s. 126). 

Otázky ve výukové komunikaci lze třídit z několika hledisek (Mareš, Křivohlavý, 

1995, s. 77). Kritériem, které prolíná ostatními kategoriemi, je otevřenost otázky. Otevřené 

otázky se považují pro jazykovou výuku za důležité, protože umožňují, aby student 

zkonstruoval delší odpověď, a tak použil větší rozsah jazykových prostředků (output). Otázky 

uzavřené vyžadují zpravidla jednoslovnou odpověď, nejsou tedy z pohledu produktivního 

užití jazyka efektivní. Výzkumná šetření však prokazují, že tento předpoklad není zcela 

oprávněný a objem řečové produkce studentů se téměř neliší, tedy že i na otevřené otázky 

zpravidla odpovídají jen krátce (Betáková, 2010, s. 204, Chaudron, 1988, s. 174). 

Pro jazykovou výuku je zvlášť zajímavé rozlišení na otázky, na které učitel zná 

odpověď, tedy kontrolní otázky (display questions) a ty, na které odpověď nezná, tedy 

skutečné otázky (referential questions), které napomáhají vytváření reálných komunikačních 

situací (Nunan, 1991, s. 194). Ve vyučování zpravidla převažuje první typ (podobně jako 

v naukových předmětech) (Chaudron, 1988, s. 127), i když významnou roli patrně hraje 

individuální vyučovací styl učitele a typ vyučovací hodiny (Betáková, 2010, s. 202).  

V rámci kategorie kontrolních otázek (display question) rozlišujeme (mimo jiné) dva 

typy otázek, které jsou pro hladký průběh cizojazyčného vyučování zvláště důležité, a to 

otázky, kterými učitel kontroluje porozumění novým gramatickým strukturám nebo slovní 

zásobě (concept checking questions) (Scrivener, 2011, s. 168) a otázky pro kontrolu 

porozumění instrukcím (instructions checking questions) (ibid., s. 66). Tyto otázky jsou 

zásadně uzavřené, s jednoznačnou stručnou odpovědí. Jejich význam spočívá v tom, že 

pomáhají udržovat cizojazyčné prostředí při výuce, minimalizují potřebu překladu (přepínání 

kódů) a rozvíjejí poslechové receptivní dovednosti studentů. Za neefektivní považujeme 

kontrolní otázky typu ‚Rozumíte?‘ (Do you understand?), které jsou sice uzavřené (odpověď 

‚Ano.‘/‚Ne.‘), ale negativní odpověď hrozí ‚ztrátou tváře‘ studenta (Chejnová, 2005), 

případně nevolí učitele, proto studenti zpravidla volí kladnou odpověď, často vyjádřenou 

nonverbálně, i když nerozumějí. Může se stát, že student je přesvědčen, že rozumí, ale až 

v další činnosti se ukáže, že tomu tak není. Proto je efektivnější položit několik specifických 

uzavřených otázek ve vztahu k dílčím aspektům konceptu nebo činnosti. Při kontrole 

porozumění instrukcím se tedy učitel může zeptat, např.: ‚Které cvičení děláme?‘ ‚Kolik vět 

máte napsat?‘ ‚Pracujete sami nebo ve dvojici?‘apod.  
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Dalším typem kontrolních otázek v jazykové výuce jsou otázky na kontrolu 

porozumění textu (psanému nebo mluvenému – comprehension questions), které jsou 

zpravidla uzavřené, ale podle typu textu a povahy zjišťované informace mohou být i otevřené. 

Skutečné otázky (referential questions), zejména ty otevřené, na které učitel nezná 

předem odpověď a které umožňují studentovi odpověď více rozvinout, pak zpravidla směřují 

k rozvoji komunikačních dovedností, protože studenti si při odpovědi musí rozmyslet jak 

obsah, tak i formu vyjádření. Jsou to typicky ‚otázky vyššího řádu‘, které zjišťují názory, 

pocity a zkušenosti a vedou k diskusi (Fisher, 2004, s. 28). Pro jazykovou modifikaci otázek 

platí charakteristiky zmíněné v kap. 6.2.2.  

Stejně jako v jiných předmětech platí, že i ve výuce cizího jazyka se mohou 

vyskytovat vícenásobné otázky. Gavora (2005, s. 78) rozlišuje pět kategorií tzv. dvojitých 

otázek. Ač pravděpodobně vedeny dobrým úmyslem učitele, pro studenta mohou být 

vícenásobné otázky matoucí – neví, na kterou by měl odpovědět. Z tohoto pohledu může být 

efektivnější delší čekání učitele na odpověď na první otázku (wait time, srov. Stahl, 1994, 

Švaříček, in Šeďová et al., 2012, s. 73).  

Vhodně zvolené a strukturované otázky umožňují využití cílového jazyka i pro výklad 

nových gramatických struktur (Harmer, 2007, s. 168). Učitel může využít heuristického / 

sokratického dialogu a postupně zaměřovat pozornost studentů na jednotlivé dílčí aspekty 

významu a formy nové struktury (McCroskey, 2006, s. 57-67). V této fázi se uplatní znalosti 

‚o jazyce‘, otázky se tedy týkají explicitních / deklarativních znalostí jazykového kódu (srov. 

kap. 2.4.3). Dialogická struktura výkladu umožňuje také elicitovat již dříve osvojené znalosti 

studentů a dále je rozvíjet (scaffolding). 

6.2.4 Zpětnovazební replika 

„Zpětná vazba (feedback) je pevně zabudovaná do struktury pedagogické komunikace, a lze dokonce 

říci, že její přítomnost je tím, co komunikaci mezi učitelem a žákem odlišuje od běžné interpersonální 

komunikace.“ (Šeďová, Švaříček, in Šeďová et al., 2012, s. 111) 

Podstatou zpětné vazby jsme se zabývali v kap. 5.3. Na tomto místě se zaměříme na ty 

aspekty poskytování zpětné vazby učitelem, které jsou specifické pro výuku cizího jazyka a 

výukovou interakci v cizím jazyce.   

V situacích, kdy komunikace má charakter spontánní interpersonální komunikace, 

případně má primárně sloužit k rozvoji plynulosti projevu v cizím jazyce, může 

zpětnovazební replika učitele zcela chybět, a to i v případě, že po formální stránce studentská 

replika nebyla správně sestavená. Učitel ve své reakci dále rozvíjí pouze obsahovou stránku, 

tj. téma dialogu. Někteří studenti (zejména dospělí), mohou takové zamlčené hodnocení 
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(Šeďová, Švaříček, 2012, s. 116) vnímat jako problém, protože si přejí být opravováni 

(Walsh, 2006, s. 60). 

Cullen (2002, s. 117) rozlišuje ve výuce cizího jazyka dvě funkce zpětné vazby: 

evaluační (evaluative) a diskurzní (discoursal). Evaluační zpětná vazba podává studentovi 

informaci o přijatelnosti jeho reakce/odpovědi; v tradičním jazykovém vyučování se zpravidla 

vztahuje k formě odpovědi, tj. ke správnému užití správných jazykových prostředků, a může 

v sobě zahrnovat i korekci. Chaudron (1988, s. 133) považuje tento typ zpětné vazby za 

významný pro rozvoj studentova mezijazyka (testování hypotéz – srov. kap. 2.4.1.1).  

Diskurzní zpětná vazba se vztahuje k obsahu studentovy výpovědi a jejím cílem je 

zabudovat příspěvek studenta do dialogu mezi třídou a učitelem a dále ho plynule rozvíjet. 

Zpravidla je vázaná na skutečnou otázku (referential question) bez předem známé odpovědi 

(Cullen, 2002, s. 120). V rámci diskurzní zpětné vazby učitel typicky uplatňuje tři strategie: a) 

reformulaci (reformulation) reakce studenta (stejně jako ‚recast‘ – viz 6.2.6.1 níže), b) 

elaboraci (elaboration), která spočívá v lingvistickém obohacení výpovědi studenta, a tak 

v rozšíření srozumitelného inputu pro ostatní studenty, c) komentář (comment), který je 

osobním příspěvkem učitele k rozvoji dialogu.  

Diskurzní zpětnou vazbu může podle Cullena (ibid.) vytvářet i opakování (repetition), 

neboli učitelské echo. Opakování může signalizovat akceptaci a potvrzení správnosti 

odpovědi studenta (verifikace odpovědi), může přispět k tomu, aby výpověď zaznamenali 

všichni studenti; opakováním může učitel potvrdit správnost myšlenky a zároveň dát najevo, 

že je chyba v jazykové formě, stoupavou intonací může dát najevo pochybnost nebo 

překvapení apod. Učitelské echo ve spojení se specifickou intonací může mít v pedagogické 

komunikaci různé funkce (Zeman, 1991). Patrně nejčastější je echo v kombinaci s klesavou 

intonací, které označuje akceptaci odpovědi (ibid., s. 279), je tedy typem pozitivní evaluační 

zpětné vazby. Konsistentní učitelské echo může však přispívat k dominanci učitele a k tomu, 

že studenti se nebudou poslouchat navzájem, což v jazykové výuce může být problémem, 

zejména v komunikačně zaměřených aktivitách, které mají směřovat k rozvoji plynulosti 

projevu.  

Akceptace se běžně realizuje neutrálně proneseným ‚Ano.‘, ‚Ehm.‘, ‚V pořádku.‘ 

(Gavora, 2005, s. 86, Vincencová, 2013). Nunan (1991, s. 197) považuje efekt tohoto typu 

pozitivní zpětné vazby za pochybný, protože pro studenta má velmi malou informační 

hodnotu. Wongová a Waringová (2009) zkoumaly efekt pozitivní evaluace ‚very good‘ 

v kontextu výuky angličtiny. Došly k závěru, že pokud je intonace učitele zřetelně klesavá, 

naznačuje uzavřenost výměny a definitivní přechod k další otázce, což v jazykové výuce, 
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která má rozvíjet interakci a vědomí různých variant vyjádření téže myšlenky, může být 

kontraproduktivní (Wong, Waring, 2009). Navrhují proto, zejména u pokročilejších studentů, 

určitým způsobem ‚problematizovat správné odpovědi‘, např. mírně stoupavou intonací 

zpětnovazební repliky, která naznačuje žádost o pokračování odpovědi, nebo žádostí o 

zdůvodnění odpovědi (ibid., s. 200). 

Učitelova zpětnovazební replika, zejména elaborace, je důležitá jako součást 

scaffoldingu pro studentovo zpřesňování jazykové formy (Ellis, 2008, s. 787; srov. kap. 

2.4.2.1), a při vyjednávání významu v kolaborativním dialogu (Hall, 2010). 

6.2.4.1 Opravování chyb  

Opravování chyb se označuje jako negativní, nebo korektivní zpětná vazba a v jazykovém 

vyučování se nejčastěji vztahuje k chybám v jazykové formě (zejména gramatice)
85

. Studenti 

běžně vnímají opravování chyb jako nedílnou součást výuky a opravováni být chtějí (Walsh, 

2006, s. 60). V pedagogické literatuře jsou k dispozici četné výzkumy efektivity různých 

postupů korekce a doporučení pro praxi (Malamah-Thomas, 1987, Chaudron, 1988, 

Allwright, Bailey, 1991, Mareš, Křivohlavý, 1995, Gavora, 2005, Šeďová a kol., 2012 aj.)
86

.  

V rámci konverzační analýzy (srov. kap. 6.1.3) se oprava (repair) uvažuje ve čtyřech 

kategoriích (Liddicoat, 2011, s. 210), podle toho, kdo opravu iniciuje a kdo ji provede:  

a) mluvčí může chybu zaznamenat sám a sám se opravit,  

b) mluvčí sice chybu zaznamená, ale opraví ji někdo jiný,  

c) mluvčího na chybu upozorní někdo jiný a mluvčí se sám opraví,  

d) mluvčího na chybu upozorní někdo jiný a zároveň chybu opraví.  

Uplatňují se zde strategie vyjednávání významu zmíněné v kap. 2.4.1.5. a modifikace 

učitelova projevu (kap. 6.2.2): ‚confirmation check‘, ‚comprehension check‘ a ‚clarification 

request‘. Tento přístup k práci chybou (chyba se může týkat jak obsahu, tak i formy 

výpovědi) se uplatňuje zejména při učebních aktivitách zaměřených na rozvoj plynulosti 

ústního projevu. Sebeoprava studenta v průběhu promluvy se považuje za nejcennější, protože 

je to svou podstatou přirozená komunikační strategie, a předpokládá se, že podporuje rozvoj 

mezijazyka studenta (srov. kap. 2.4.1.1). V rámci kolaborativního dialogu s využitím 

scaffoldingu, kdy mluvčí v interakci postupně zpřesňují formu vyjádření, a důraz je tak spíš 

na obsahu sdělení než na jeho formě, je častou korektivní technikou přemodelování formálně 

chybné výpovědi se zachováním původního významu (recast).  
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 V souvislosti s kontextem a cíli výuky je možné věnovat větší pozornost např. pragmatickým chybám, vztahu 

formy a významu na úrovni volby lexikálních a fonologických prostředků.  
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 V této práci se zabýváme pouze chybami v ústním projevu studentů a reakcí učitele na tyto chyby. 
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Četné výzkumy v oblasti osvojování druhého jazyka zkoumaly možnosti opravy 

iniciované učitelem, zaměřené na jazykovou formu, v kontextu smysluplné komunikativní 

aktivity (focus on meaning). Sledoval se efekt učitelovy reakce na chybu při jejím výskytu 

(incidental Focus on Form); obsahem a cílem vyučovací hodiny tedy nebyl specifický 

jazykový jev, na který se učitelé při opravě zaměřili. Lyster (2004) zkoumal techniky opravy 

označené jako 

1. přemodelování (recast), kdy učitel přeformuluje výpověď studenta a zopakuje ji bez 

chyb(y) v jazykové formě, se zachováním původního významu; 

2. nápověda (prompt), jíž učitel vede studenty k sebeopravě. Do této skupiny Lyster řadí 

a) žádost o vysvětlení (clarification request), kdy učitel předstírá, že nerozumí, 

vyžaduje zopakování a přeformulování od studenta, např. ‚Pardon?‘, ‚I don’t 

understand.‘; 

b) opakování (repetition), kdy učitel zopakuje chybnou výpověď a stoupavou 

intonací a důrazem označí chybu; 

c) metalingvistická nápověda (metalinguistic clue), kdy učitel okomentuje formu 

výpovědi nebo položí otázku ve vztahu k formální správnosti výpovědi; upozorní 

tedy na chybu bez explicitního poskytnutí správné formy; 

d) elicitace (elicitation), kdy učitel přímo vybídne studenta k opravě otázkou, např. 

‚How do we say that in English?‘ (případně: ‚Jak se to řekne anglicky?‘). 

Společným rysem technik označených jako nápověda (prompt) je, že neposkytují studentovi 

správnou odpověď, ale vedou ho k sebeopravě (vlastní oprava iniciovaná jiným mluvčím). 

Technika ‚recast‘ naopak poskytuje správnou variantu výpovědi, ale na chybu explicitně 

neupozorní. Lysterovy výzkumy opakovaně potvrdily, že explicitní pozornost věnovaná 

jazykové formě je pro osvojení cizího jazyka (rozvoj mezijazyka) nezbytná. Efektivita 

jednotlivých technik opravy se však liší podle věku, jazykové pokročilosti a dalších 

charakteristik studentů. Oprava formou nápovědy (zvyšování povědomí o pravidlech) se 

osvědčuje u dětí a u méně pokročilých studentů, a má větší efekt v písemných úkolech, kde 

mají studenti víc času vybavit si konkrétní gramatická pravidla a vědomě je použít. V případě 

mluvené produkce se rozdíly způsobené různým typem zpětné vazby neprojevily (Lyster, 

2004, s. 427). 

Sheenová (2004) provedla podobný experiment jako Lyster u dospělých studentů 

angličtiny a jako nejčastější techniku identifikovala přemodelování (recast). Efekt 

zpětnovazebného přemodelování byl největší u vzdělaných studentů, s vyšší úrovní jazyka, a 

v případě, že se učitel při přemodelování soustředil na jeden jazykový jev, který byl ještě 
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nějak zvýrazněn, např. intonací. Určitý vliv na efektivitu zpětné vazby měly také kulturní 

faktory, např. lokální pojetí role učitele.  

Walsh (2002) zkoumal rysy verbálního jednání učitele, které tlumí nebo podporují 

zapojení studenta do výuky a jeho pokrok. Za pozitivní faktory považuje přímou korektivní 

zpětnou vazbu, zpětnou vazbu učitele zaměřenou na obsah výpovědi studenta (content 

feedback), otázky, kterými učitel vyžaduje potvrzení porozumění či objasnění vlastní 

výpovědi studenta, delší čekání na odpověď a podporu projevu studenta prostřednictvím 

scaffoldingu. Negativně působily učitelovy snahy dokončit výpověď za studenta (v zájmu 

zajištění přiměřeného spádu hodiny), opakování studentových výpovědí (echoing) a 

přerušování studenta uprostřed jeho promluvy. 

Univerzální návod pro efektivní korektivní zpětnou vazbu ve výuce cizího jazyka 

zatím neexistuje. V praxi učitelé jednotlivé techniky opravy zpravidla kombinují, a tak jejich 

efekt zesilují (multiple feedback) (Sheen, 2004). Vlastní korekci pak musí předcházet 

rozpoznání chyby (detekce) a její adekvátní identifikace a interpretace (Mareš, Křivohlavý, 

1995, s. 100). Učitelé by také měli zohledňovat další obecná pravidla pro poskytování 

efektivní zpětné vazby (srov. kap. 5.3). 

Tuto kapitolu můžeme uzavřít konstatováním, že verbální jednání učitele může 

významně ovlivnit učební pokrok studenta. Je zjevné, že chyba opravená učitelem 

neznamená, že student už stejnou chybu neudělá (Chaudron, 1988, s. 153). Studentům je třeba 

poskytnout dostatek dalších příležitostí k učení a k automatizaci jednotlivých jazykových 

struktur. 

6.3 Začínající učitelé angličtiny a pedagogická komunikace a interakce 

Pokud jde o samotný verbální projev učitele angličtiny, Tandlichová (1997/98, s. 93) 

považuje angličtinu učitele, který není rodilým mluvčím, za druh angličtiny pro specifické 

účely, která je potřebná pro specifický typ diskurzu, jenž má dvě složky: cizojazyčný diskurz 

a pedagogický diskurz
87

. Pedagogický diskurz se realizuje prostřednictvím angličtiny dvojího 

typu: ovládáním angličtiny jako cíle (u žáků) a ovládáním a použitím angličtiny pro 

specifické účely jako jazyka pro řízení cizojazyčného vyučovacího procesu. Další složkou 

učitelovy ‚angličtiny pro specifické účely‘ je zvládnutí profesionálního jazyka, tj. odborné 

terminologie oboru potřebné ke studiu, ke komunikaci s jinými odborníky apod. (ibid.). 

V kontextu naší práce nás tedy zajímá i zvládnutí přiměřeného metajazyka (řeči o řeči, 

komunikace o komunikaci), který učitel potřebuje k práci s jazykovými jevy v přímé výuce 
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 Srov. kap. 3, pozn. 39a Freemanův komentář o didaktické znalosti obsahu v kontextu výuky cizího jazyka. 



114 

dospělých studentů angličtiny (srov. Rejmánková, 1997/98, s. 4). Kromě vybraných kategorií 

pedagogické komunikace v cizojazyčné výuce se zaměřujeme i na použité jazykové 

prostředky (srov. též Zlatníček, 2010 a jeho koncept kvality učitelova vyjadřování). 

Výše uvedené modifikace verbálního projevu učitele (kap. 6.2.2) studoval Lynch na 

učitelích - rodilých mluvčích. Pro posluchače učitelství a začínající učitele představují 

potřebná jazyková zjednodušení často problém
88

: v průběhu pedagogické praxi si musí 

uvědomit nižší úroveň pokročilosti svých studentů a oprostit se od používání komplexních 

struktur a bohatého lexika, které od nich požadují jejich učitelé v praktických jazykových 

cvičeních.  

Dále si posluchači potřebují osvojit bezpřekladové strategie kontroly porozumění. 

Důvodem je vytvoření cizojazyčného prostředí při výuce pro všechny studenty a připravenost 

na stále častější mnohonárodnostní a multilingvní složení studijních skupin (nejen 

v jazykových školách). 

Sami studenti učitelství často označují jako problém zadávání instrukcí, zejména když 

se vyučovací hodina vyvíjí jinak, než původně zamýšleli, a když jejich studenti reagují jinak, 

než původně očekávali. Studenti učitelství zpočátku nedokážou identifikovat, který aspekt 

instrukcí problém způsobil, těžko pak hledají cestu k nápravě. Za hlavní příčiny nezdaru 

v této oblasti můžeme považovat a) nízkou jazykovou úroveň studenta, zejména pokud jde o 

plynulost projevu; b) nedostatečnou analýzu zamýšlené činnosti ve fázi přípravy na vyučovací 

hodinu; c) nedostatečnou pedagogickou zkušenost, která by studentovi umožnila předvídat 

problémy a připravit se na ně; d) přílišné soustředění učitele na sebe sama a nedostatečná 

kapacita pozornosti směrem ke studentům a vzniklým problémům. 

Problémem ve výuce začínajících učitelů může být i nadužívání tradičního frontálního 

vyučování. Pro posluchače je takto snazší práci řídit a kontrolovat, a to pokud jde o činnost 

studentů, tak i používané jazykové prostředky. Více párové a skupinové práce zvýší podíl 

času, po který mohou v průběhu vyučovací hodiny mluvit studenti a umožní jim osvojovat a 

procvičovat si komunikační strategie, které by se jinak ve výuce neobjevily (Chaudron, 1988, 

s. 131, Allwright; Bailey, 1996, s. 147-148, Ellis, 2008, s. 814). Právě tato nepředvídatelnost 

obsahu a směru komunikace při vyučování, a na druhé straně určitá potřeba vést vyučovací 

hodinu demokraticky (přesvědčení o tom, že takto je to správně), bývá dalším zdrojem napětí 

a obav posluchačů lektorství angličtiny na začátku pedagogické praxe: posluchači mají 

patřičně projektovat a řídit své vyučovací hodiny prostřednictvím přesných verbálních 
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 Na základě naší zkušenosti z kurzů Cambridge CELTA můžeme konstatovat, že toto se vztahuje i na rodilé 

mluvčí angličtiny. Problémem bývá zvláště rychlost ústního projevu, výslovnost (regionální dialekt), lexikální 

prostředky (ustálené formule, které se používají v neformálním styku) apod. 
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pokynů, a zároveň musí být připraveni reagovat na neočekávané otázky studentů a celkový 

vývoj vyučovací hodiny. 

6.4 Závěry pro výzkumné šetření 

Komunikativní a lingvodidaktická kompetence lektora angličtiny pro dospělé se projevuje 

tak, že lektor  

- vytváří jasnou komunikační strukturu celé vyučovací hodiny a vhodně propojuje 

jednotlivé fáze hodiny; 

- zapojuje studenty do výukového dialogu, akceptuje a rozvíjí jejich promluvy; 

- klade studentům skutečné otevřené otázky, čímž vytváří příležitost k interakci a řečové 

produkci (otputu);  

- vhodnými otázkami zapojuje studenty do prezentace nových jazykových jevů a rozvíjí 

jejich předchozí znalosti,  

- poskytuje studentům přiměřenou zpětnou vazbu na obsah jejich sdělení a v případě 

potřeby efektivní korektivní zpětnou vazbu; 

- podává přesné a logicky seřazené instrukce k činnosti, podpořené příklady; 

- používá pro sdílení zamýšlených významů přiměřené jazykové prostředky. 
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7 Metodologie výzkumného šetření 

 

Při analýze procesů ve třídě … 

[n]emůžeme oddělit příčiny od důsledků, závislé veličiny od nezávislých. 

(Hendl, 2005, s. 56) 

 

 

Cílem této práce je popsat možnosti využití audionahrávek vlastní výuky jako nástroje pro 

sebereflexi a podporu profesního rozvoje v rámci výukové pedagogické praxe v přípravném 

vzdělávání lektorů angličtiny pro dospělé studenty.  

7.1 Audiozáznam a videozáznam v učitelském vzdělávání a ve výzkumu výuky 

Využití audionahrávek ve vzdělávání učitelů angličtiny se v odborné literatuře doporučuje 

poměrně často (Brown, Yule, 1983a, 1983b, Allwright, Bailey, 1991, Nunan, 1991, Richards, 

Lockhart, 1994, Richards, 2003, Bailey, 2006 aj.), zejména jako nástroje pro sebereflexi, ve 

spojení s určitým kategoriálním systémem, který zaměří pozornost budoucích učitelů na 

konkrétní složky jejich výkonu.  

Česká odborná literatura prezentuje mnohé výzkumy výukové interakce zkušených 

učitelů (Janíková, 2009, Mareš, 2009), ovšem výzkum, který by se v českém prostředí 

zaobíral opakovaným využitím audiozáznamu vlastní výuky ve vzdělávání učitelů/lektorů 

cizího jazyka v dlouhodobější perspektivě, se nám najít nepodařilo.  

Ve výzkumu vyučování a jeho kvality se v současné době využívá spíše 

videozáznamu, který zachytí průběh výuky komplexněji (i když omezeně jen to, na co se 

právě zaměří kamera) a umožní opakované zprostředkované pozorování a postupnou analýzu 

různých složek výuky, opět zpravidla s využitím kategoriálních systémů (v českém prostředí 

např. Janík, Miková, 2006, Najvar et al., 2008, Šebestová, 2011, Najvar et al., 2011, Janík, 

Minaříková, 2011 aj.). Vytváření komplexních kategoriálních systémů pro pozorování a 

deskripci výuky má v českém vzdělávacím kontextu bohatou tradici, např. specificky na 

didaktickou interakci se zaměřuje systém ADI (Dobrý et al., 1996) a MADI (Mužík et al., 

2013), komunikaci ve výtvarné výchově zkoumali Slavík a Šmidtová (2001, cit. dle Průcha, 

2002, s. 136), systémy pro popis výuky anglického jazyka se zaměřením na organizační 

formy výuky, fáze výuky a didaktické prostředky a média vytvořili Najvar et al. (2008); 

Šebestová (2011) se zaměřila na sledování rozvoje řečových dovedností v angličtině; 

Zlatníček (2010) vytvořil nástroj pro posuzování vybraných komponent a charakteristik 

kvality výuky v oblasti cizího jazyka (se zaměřením na výuku němčiny), který v sobě 

zahrnuje i složku verbální komunikace a jazykových prostředků, které používá učitel. 
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Podle Janíka a Mikové (2006, s. 115-116) se videozáznam v současném vzdělávání 

učitelů používá jako  

a) příklad dobré praxe (učení nápodobou);  

b) ilustrace prototypických situací formou případových studií, které slouží rozvoji 

pedagogického myšlení (do této oblasti patří i pozorování videozáznamu vlastní výuky – 

přístup označovaný jako problémové učení);  

c) východisko pro intervence, s případnou spoluprací s koučem, který stimuluje reflexi a 

plánování další výuky.  

Pokud jde o konkrétní aplikaci práce s videozáznamem, např. Macek (1997) navrhl 

využití videa k rozvoji obecné pedagogické způsobilosti, Miková (2004) rozpracovala metodu 

videotréninku interakcí (VTI) v rámci vlastní pedagogické praxe učitele, která sleduje 

dlouhodobý rozvoj vybraných prvků jednání učitele s pomocí videotrenéra. Šmerdová (2011) 

zkoumala možnosti metody VTI a e-learningu pro rozvoj dovednosti interpretovat výukovou 

komunikaci. Jedním z jejích závěrů je potvrzení důležitosti společných rozborů výukových 

situací ve skupině. Na oborově didaktické aspekty výzkumu výuky i vzdělávání učitelů se 

zaměřili Janík a Miková (2006) a Najvar et al. (2011). Koncept hospitačních videostudií jako 

typ rozvíjející hospitace založené na analýze videozáznamu výuky rozvinul Janík (2013, s. 

218). Specificky na oblast vzdělávání učitelů angličtiny a na využití videa jako ukázek 

praktické aplikace teoretických principů, se kterými se studenti učitelství seznamují 

v teoretických disciplínách, se soustředily Černá a Píšová (2001, 2002). Využitím 

videozáznamu vlastní výuky v oblasti vzdělávání učitelů angličtiny s akcentem na rozvoj 

jejich profesního myšlení a profesního učení se zabývala Černá (2009) a nověji Kostková 

(2011). 

Pro naše výzkumné šetření jsou zvláště přínosné závěry rozsáhlých studií S. Walshe 

(2006a, 2006b), které jsou založeny na sledování skupiny již kvalifikovaných učitelů 

angličtiny v kontextu terciárního vzdělávání. Walsh zkoumal využití audiozáznamu a 

videozáznamu výuky a jeho částečného přepisu ke zvýšení povědomí učitelů o tom, jak jejich 

verbální projev a verbální interakce ovlivňují vytváření příležitostí k učení a vlastní učební 

proces studentů. Záznam části výuky byl podkladem pro určení kategorií verbálního projevu 

(systém SETT – Self-evaluation of Teacher Talk), hodnocení jejich efektivity (soulad 

pedagogického cíle a způsobu interakce) a byl východiskem pro reflektivní rozhovor 

s kolegou, mentorem či supervizorem.  

Videoanalýzy umožňují učitelům lépe porozumět tomu, co se odehrává ve výuce, 

identifikovat slabé a silné stránky svého jednání, a tak vědomě a cíleně zlepšovat svou výuku 
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(Janík, Miková, 2006, s. 111). Videozáznam je objektivní, sám o sobě neobsahuje žádné 

hodnotící prvky (Bailey, 2006, s. 125), umožňuje tedy skutečně individualizovanou 

sebereflexi učitele. 

Určitou nevýhodou je, že pořizování videozáznamu z výuky může narušit vlastní 

průběh výuky (Černá, 2009, Janík, Miková, 2006, Macek, 1997). Macek (1997) upozorňuje i 

na další úskalí v práci s videozáznamem, a sice na potřebu zařazení tzv. fáze adaptace, aby si 

učitel zvykl dívat se sám na sebe, dokázal si zachovat určitý odstup a analyzoval své jednání 

pokud možno objektivně a vyváženě, tj. aby si všímal i pozitivních aspektů svého výkonu.  

Při práci s videozáznamem může vizuální stránka jednání učitele převážit nad složkou 

auditivní, tj. nad učitelovým řečovým projevem, který v jazykovém vyučování nabývá 

zvláštní důležitosti: jazyk a řeč jsou cílem a zároveň prostředkem dosažení cíle, řeč a 

interakce vytvářejí specifické příležitosti k učení (Walsh, 2002). Výhodou audiozáznamu je, 

že zachytí pouze zvukové verbální a neverbální prvky projevu učitele a žáků/studentů, a tak 

zaměřuje pozornost posluchače (studenta učitelství/lektorství) právě na tuto složku jeho 

pedagogického působení. Přitom v podstatě umožňuje využití stejných technik práce jako 

videozáznam, zejména pokud je nahrávka doplněna o psané terénní poznámky pozorovatele 

(kolegy, mentora, supervizora). Podle Richardse a Lockharta (1994, s. 11) audiozáznam 

vlastní výuky poskytuje učiteli objektivní informaci, umožňuje mu, aby si sám zvolil, na jaký 

aspekt svého jednání se chce zaměřit, umožňuje opakovaný poslech, a tak detailnější analýzu. 

Audiozáznam jako prostředek sebereflexe je nástroj, který je učitelům snadno 

přístupný i v jejich profesním životě po absolvování studia, např. pro akční výzkum (Wallace, 

1998, Janík, 2004); může se tak stát nástrojem pro tzv. svépomocnou supervizi (self-help 

explorative supervision, srov. Gebhard, 1990, Walsh, 2006b). Audiozáznam tak může být 

použit pro diagnostické účely, zejména pokud jde o strukturování vlastního ústního projevu 

lektora v cizím jazyce (Brown, Yule, 1983b, s. 119). Opakované pořizování audiozáznamu 

vlastní výuky a opakovaný poslech starších záznamů učiteli/lektorovi umožní objektivně 

sledovat vlastní vývoj v delším časovém horizontu, a tak může přispět k posílení jeho 

sebedůvěry (ibid., s. 105). 

Záznamové zařízení pro pořízení zvukové nahrávky veřejné interakce v malých 

výukových skupinách (tj. promluv učitele a studentů ve frontálním uspořádání) může být 

nenápadné (jen diktafon položený na stole učitele, nebo kombinace diktafonu a počítače), 

nenarušuje tedy průběh vlastní výuky a nestrhává na sebe pozornost studentů ani učitelů. 
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Obsluha zařízení je velmi jednoduchá a kompletní záznam je učiteli k dispozici okamžitě po 

ukončení výuky
89

.  

Zaměření právě na verbální komunikaci (poznání a uvědomění si charakteristických 

rysů vlastního verbálního projevu) a jednoduchost pořizování audiozáznamu v rámci 

standardní výukové pedagogické praxe v AKCENT College, s možností jeho snadného 

využití i v profesním životě po absolvování studia, byly hlavní důvody, proč jsme se rozhodli 

blíže prozkoumat, jak studenti učitelství s audiozáznamem své vlastní výuky pracují a jak tato 

činnost doplňuje další zdroje zpětné vazby, které jsou standardní součástí vzdělávacího 

programu AKCENT College. V našem výzkumném šetření je audiozáznam výuky a jeho 

přepis jak objektem zkoumání, tak i výzkumným nástrojem. 

Jsme si vědomi, že zaměřením našeho výzkumného šetření na činnost učitele při 

frontální práci neposkytujeme úplný obraz výukové interakce a komunikace, což může vést 

k určitému zkreslení celkové situace (Sinclair, Brazil, 1982, s. 6). Přesto jsme přesvědčeni, že 

poznání alespoň části vlastního výkonu studentovi učitelství / lektorství pomůže získat 

objektivnější náhled na vlastní dovednosti, znalosti a schopnosti, a umožní mu případně 

vlastní profesní jednání aktivně upravovat směrem k žádoucímu cílovému výkonu. Jak uvádí 

Thornbury (1996, s. 281), učitel může svůj styl výuky měnit, pokud ví, co dělá, a má srovnání 

s určitou cílovou úrovní.  

7.2 Teoretická východiska pro analýzu dat 

Empirická část práce si klade za cíl přispět k prohloubení poznání počátečního profesního 

rozvoje učitele/lektora angličtiny se zaměřením na výuku dospělých, se zvláštním zřetelem 

k vývoji lingvodidaktické a komunikativní kompetence lektora. 

V teoretické části práce jsme prezentovali mnohé úhly pohledu na výuku a učení se 

cizímu jazyku se zřetelem ke vzdělávání dospělých. V následující tabulce (tab. 7.1) podáváme 

souhrnný přehled závěrů relevantních teoretických kapitol, které jsou východiskem (Yin, 

2009, s. 130) pro analýzu vyučovacích hodin lektorů v rámci výukové pedagogické praxe. 

Tabulka je uspořádána tak, aby vyjadřovala určitý ‚průnik‘ jednotlivých úhlů pohledu 

(teoretická triangulace, srov. Yin, 2009, s. 116). Verbální komunikace učitele (tj. konkrétní 

realizace jeho přesvědčení, znalostí, záměrů atd. – srov. Richards, Lockhart, 1994, s. 29) se 

prolíná všemi úrovněmi, proto její jednotlivé aspekty na tomto místě nezmiňujeme. Výčet 
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 S ohledem na etické principy by studenti měli být o pořizování nahrávky informováni. Situace je jednodušší, 

pokud lektor diktafon používá také jako pomůcku ve výuce, např. k zaznamenání a analýze verbálního projevu 

studentů. 
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sledovaných prvků verbální komunikace uvádíme níže (kap. 7.3). Tento teoretický rámec je 

také interpretačním nástrojem (Šeďová, Švaříček, 2013, s. 484), více viz v 8. kapitole. 

Pokud jde o kompetence učitele cizího jazyka, všechny tři dílčí složky (komunikativní, 

lingvistická, lingvodidaktická), na které se v naší práci zaměřujeme, se projevují v průběhu 

výuky v různých kombinacích, je tedy obtížné striktně je oddělit. Společně se podílejí na 

vytváření efektivního vyučování. Mají vliv na přípravu na vyučování (např. jak detailně a 

přesně dokáže lektor předvídat, připravit výukové materiály, výklad atd.); v průběhu vlastního 

vyučování se projevují v sebejistotě lektora a v jeho schopnosti adekvátně reagovat na vzniklé 

situace a usměrňovat vývoj žádoucím směrem; po skončení vyučování teoretický základ 

kompetencí a přímá zkušenost z výuky ovlivňují reflexi a sebereflexi učitele. 

Všechna Ellisova dílčí doporučení pro praxi výuky angličtiny (kap. 2.6) se tak projeví 

v souhrnu komunikativní, lingvistické a lingvodidaktické kompetence – srov. tab. 7.1. 

Výuka dospělých 

(kapitola 1) 

Doporučení z oblasti SLA 

(kapitola 2.6)
90

 

Příležitosti k učení 

(kapitola 2.3) 

Kompetence učitele cizího 

jazyka (kapitola 3.2.1) 

Potřeby 

(personalizace) 

Expozice cizojazyčnému 

inputu 
Input  

Komunikativní (funkční 

znalost angličtiny) 

Příležitosti k řečové produkci 

(output) 

Řečová produkce 

(output) 

Příležitosti k interakci Interakce 

Zaměření na význam 

Pozornost jazykové 

formě a užití jazyka 
Jazykové formule  

Zaměření na formu jazyka, 

spojení formy s významem 
Lingvistická (znalost ‚o 

jazyce‘ a její didaktická 

aplikace) Jazykové formule i pravidla 

Analýza a syntéza, 

učební styl 

Implicitní i explicitní znalost Zpětná vazba 

Lingvodidaktická (vyuč. 

styl, flexibilní anticipace a 

reakce na situace ve výuce) 
Built-in syllabus Nácvik (rehearsal) 

Percepční bariéry 

Emoční bariéry 

Ohled na individuální 

zvláštnosti studentů 
Povědomí o učení 

Tab. 7.1: Potřeby studentů a nároky na lektora cizího jazyka 

 

Pro potřeby našeho výzkumného šetření Ellisova doporučení spojujeme do tří širších skupin: 

a) jak lektor zajišťuje srozumitelný input; b) jak lektor vytváří prostor pro output studentů; c) 

jak lektor poskytuje zpětnou vazbu, tj. jak využívá svou ‚repliku F‘. Všechny tři složky se 
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 Ellisův přehled (2005) zahrnuje také požadavek ‚testovat řízenou i volnou produkci‘. Testováním se v naší 

práci, ani v úvodní pedagogické praxi posluchačů AC nezabýváme, proto toto doporučení do tabulky 

nezahrnujeme. 
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projeví v průběhu vlastní výuky v logicky strukturované vyučovací hodině s jasným 

výukovým cílem (srov. kap. 5.7). 

Ve druhé části výzkumného šetření se zabýváme rozvojem reflektivních a 

sebereflektivních dovedností lektorů na základě využití audiozáznamu vlastní výuky a 

modifikace vyučovacích postupů (srov. kap. 5.7). 

Teoretická východiska pro organizaci pedagogické praxe v AKCENT College a pro 

vlastní výzkumné šetření jsme pojednali v kapitolách 3-6 a 7.1. 

7.3 Cíle výzkumného šetření 

V zimním semestru 2009/10 jsme provedli pilotní studii, která ukázala, že práce 

s audiozáznamem vlastní výuky může být pro posluchače lektorství angličtiny užitečným 

zdrojem zpětné vazby podporující profesní rozvoj (Hánková, 2011a). V této studii jsme 

sledovali rozvoj jednotlivých složek lingvodidaktické a komunikativní kompetence, 

konkrétně zadávání instrukcí, prezentaci nového učiva, kontrolu porozumění a užití otázek, 

ale bez vztahu k celkovému profesnímu rozvoji jednotlivých lektorů. Studie potvrdila, že 

lektoři, kteří měli audiozáznam k dispozici, zaznamenali ve sledovaných ukazatelích větší 

pokrok. Nezabývali jsme se však způsobem jejich práce s audiozáznamem. 

Cílem aktuální studie je dále prohloubit naše poznání o tom, jak se utváří 

lingvodidaktická a komunikativní kompetence lektorů angličtiny. Původním záměrem 

výzkumného šetření popisovaného v této práci bylo sledovat komplexněji pojatý profesní 

vývoj jednotlivých lektorů, tedy pojmout je jako ucelené případy v jejich úplnosti a zjistit, jak 

tomuto profesnímu rozvoji napomáhá audiozáznam vlastní výuky jako další zdroj zpětné 

vazby. Využití audiozáznamu bylo pojato jako kvalitativní experiment (více v kap. 7.4). 

Výsledkem šetření pak mělo být porovnání, jak se vyvíjejí lektoři, kteří mají k dispozici 

audiozáznam své výuky, a lektoři bez audiozáznamu.  

V průběhu výzkumného šetření se ukázalo, že každý lektor pracoval s audiozáznamem 

po svém (i přes identickou vstupní instrukci). Zjištění, jak přesně audiozáznam podporuje 

profesní rozvoj, je nezbytné pro posouzení rozdílů mezi posluchači s audiozáznamem a bez 

audiozáznamu. Proto jsme v průběhu šetření upravili výzkumné otázky (v kvalitativním 

výzkumu se tento postup považuje za legitimní strategii; srov. Hendl, 2005, s. 40) a v této 

práci budeme prezentovat odpovědi jen na tyto modifikované výzkumné otázky. 

V hlavním výzkumném šetření, které je předmětem této práce, jsme se zaměřili na 

kvalitativní analýzu rozvoje lingvodidaktické kompetence lektora angličtiny jako celku. 

Verbální výukovou komunikaci lektora považujeme za její jevovou stránku, kterou lze 
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pozorovat a podle stanovených kritérií hodnotit, a na jejímž základě lze usuzovat na úroveň 

celkového profesního rozvoje učitele/lektora angličtiny. 

Druhým cílem této práce je popsat využití audionahrávek vlastní výuky jako nástroje 

pro sebereflexi a podporu profesního rozvoje v rámci výukové pedagogické praxe 

v přípravném vzdělávání lektorů angličtiny pro dospělé studenty. Průběh pilotní studie vedl k 

přesnějšímu strukturování práce posluchačů s audiozáznamem, a právě efektivitu tohoto 

nového postupu chceme ověřit (viz Příloha 11).  

V našem výzkumném šetření si pokládáme tyto výzkumné otázky: 

1. Jak se utváří lingvodidaktická a komunikativní kompetence lektora angličtiny pro 

dospělé v průběhu prvního semestru výukové pedagogické praxe na AKCENT 

College? 

2. Jaké prvky lingvodidaktické kompetence a verbální komunikace lektora ovlivňuje 

práce s audiozáznamem vlastní výuky? 

3. Považují posluchači AC využití audiozáznamu vlastní výuky za užitečné? 

Na základě předem vytvořeného teoretického rámce (Yin, 2009, s. 130) první dvě otázky dále 

specifikujeme. 

1. Jak se utváří lingvodidaktická a komunikativní kompetence lektora angličtiny 

pro dospělé v průběhu prvního semestru výukové pedagogické praxe na 

AKCENT College? 

S odkazem na teoretická východiska (ve vztahu k vytváření příležitosti pro učení) jsme 

stanovili čtyři specifické otázky pro kvalitativní analýzu vývoje lingvodidaktické a 

komunikativní kompetence jednotlivých lektorů v průběhu výzkumného šetření: 

1.1 Jak lektor zajišťuje srozumitelný input? 

Dílčí dovednosti, které sledujeme v této kategorii: 

a) kontextualizace, tj. cílené využití předchozích znalostí studentů (schémat, 

mentálních reprezentací) a zasazení nových jazykových struktur do jasně 

definované komunikační situace (Brown, Yule, 1983a, s. 236); 

b) návaznost fází hodiny, tj. výrazy, které jasně označí uzavření jedné fáze a přechod 

k následující fázi (členící signály), shrnutí předchozí fáze a vysvětlení účelu 

následující fáze hodiny (Kyriacou, 2004, s. 65-66, Brown, Yule, 1983a, s. 59); 

c) prezentace učiva, tj. výklad a objasnění jazykových prostředků (gramatiky, slovní 

zásoby, výslovnosti) a kontrola porozumění, např. otázkami (Scrivener, 2011, s. 

168); 
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d) modifikace jazykové obtížnosti projevu lektora (srov. kap. 6.2.2 a přehled 

modifikací podle Lynche, 1996); 

e) instrukce k činnosti, tj. popis nové činnosti a nového učebního materiálu ve 

spojení s příkladem této činnosti, pokyn k zahájení a ukončení činnosti, pokyny 

upravující organizační uspořádání (utváření dvojic či skupin studentů), kontrola 

porozumění instrukcím (Scrivener, 2011, s. 76, Kyriacou, 2004, s. 54).
91

  

1.2 Jak lektor vytváří prostor pro řečovou produkci (output) studentů? 

V této kategorii sledujeme: 

a) personalizaci, tj. užití (procvičování) jazyka a nových jazykových struktur ve 

vztahu k osobnímu životu studentů – studenti mluví/píší o sobě a svých životech 

(Harmer, 1991, s. 102, Borák, 1980 – srov. kap. 1.2); 

b) scaffolding
92

, který definujeme jako dopomoc lektora či korektivní zásah pouze 

v případě studentovy spontánní výpovědi, která má skutečně komunikativní účel. 

Reformulaci a opravu při odpovědích na řízené jazykové cvičení a kontrolní 

otázky k textům kódujeme jako korektivní zpětnou vazbu; 

c) otázky učitele (iniciaci) různého typu, např. elicitaci dosavadních znalostí, 

kontrolní otázky k textu a ke cvičení (display questions), skutečné otázky 

(referential questions), násobné otázky apod. – srov. kap. 6.2.3.3. 

1.3 Jak lektor využívá ‚repliku F‘? 

Tato kategorie zahrnuje korektivní zpětnou vazbu, diskurzní zpětnou vazbu, echo, 

neverbální zvukovou zpětnou vazbu (backchannels), potvrzení správnosti odpovědi a 

pochvalu. Všechny tyto složky verbální komunikace lektora jsme charakterizovali 

v kap. 6.2.4.1. 

1.4 Jaké jsou specifické individuální charakteristiky verbálního projevu lektora? 

Do této kategorie řadíme kontakt se studenty (Kyriacou, 2004, s. 64-65), tempo řeči, 

pauzy (wait time – srov. kap. 6.1.3), využití humoru (Kyriacou, 2004, s. 86, Šeďová, 

2013), ‚výplňová slova‘, nadužívání členících signálů (so, ok aj.), zdvořilostní 

vyjadřování (srov. kap. 6.2.3.3) apod. 

Každá dílčí otázka pokrývá jednu dimenzi výukové komunikace. V analýze nejde o pouhý 

výskyt jednotlivých projevů, ale o jejich efektivní využití v kontextu konkrétní vyučovací 

                                                           
91

 Kategorie instrukcí je na pomezí srozumitelného inputu a vytváření prostoru pro output studentů. Předběžná 

analýza našich dat naznačuje, že větší část instrukce patří do kategorie ‚informative‘ (srov. kap. 6.1.2), proto je 

řadíme do této skupiny sledovaných činností učitele. 
92

 Vzhledem k tomu, že v literatuře existuje mnoho různých pojetí scaffoldingu (Walqui, 2006, srov. též kap. 

2.4.2.1), na tomto místě ve shodě se Šeďovou a Švaříčkem (2013, s. 487) v rámci ‚tvůrčího užívání vědeckých 

konceptů‘ používáme vlastní definici, podle které scaffolding kódujeme v našich datech. 
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hodiny jako celku, což umožní vhled do rozvoje lingvodidaktické kompetence. Všímáme si 

také jazykových prostředků (rozsahu a jazykové správnosti), které lektor ve svém verbálním 

projevu používá. 

2. Jaké prvky lingvodidaktické kompetence a verbální komunikace lektora 

ovlivňuje práce s audiozáznamem vlastní výuky? 

2.1 Kterých složek verbální komunikace si lektoři v audiozáznamu všímají? 

2.2 Kterých složek verbální komunikace si všímají nad rámec jiných zpětnovazebních 

mechanismů používaných ve výukové pedagogické praxi na AC? 

2.3 Které prvky vybrané ke zlepšení se lektorům skutečně daří zlepšit? 

Bližší poznání způsobu práce lektorů s audiozáznamem vlastní výuky umožní posoudit jeho 

efektivitu a následné porovnání profesního rozvoje lektorů, kteří audiozáznam své výuky 

využívali, s profesním rozvojem lektorů, který tento zdroj k dispozici neměli.  

7.4 Metodologie výzkumného šetření 

Pro naše výzkumné šetření jsme zvolili výzkumný design mnohopřípadové studie 

kombinovaný s kvalitativním experimentem. Na základě studia metodologické literatury jsme 

zjistili, že pro oba designy existuje několik pojetí, i když v základních parametrech se shodují 

(Miles, Huberman, 1994, Pelikán, 1998, Wolcott, 2001, Švec, 2004, Stake, 1995 in Hendl, 

2005, Miovský, 2006, Sedláček, in Švaříček et al., 2007, Yin, 2009 aj.). Jedním ze shodných 

bodů je to, že v rámci případové studie je možné s ohledem na cíle výzkumného šetření 

kombinovat různé výzkumné metody (srov. např. Miles, Huberman, 1994, s. 85). Yin 

považuje za možnou součást případové studie i určité záměrné ovlivnění dějů, pokud je 

spojené se zúčastněným pozorováním (2009, s. 11, 112), které vede k získání dalších dat. 

V případové studii lze podle jeho názoru využít dat jak kvalitativních, tak i kvantitativních 

(ibid., s. 132). Formát případové studie se také doporučuje pro prezentaci výsledků 

kvalitativního výzkumu (Wolcott, 2001, s. 91). 

Hendl (2005, s. 104) uvádí, že  

„[v] případové studii jde o detailní studium jednoho případu nebo několika málo případů. (…) sbíráme 

velké množství dat od jednoho nebo několika málo jedinců (…) jde o zachycení složitosti případu, o 

popis vztahů v jejich celistvosti. (…) Předpokládá se, že důkladným prozkoumáním jednoho případu 

lépe porozumíme jiným podobným případům. Na konci studie se zkoumaný případ vřazuje do širších 

souvislostí.“ 

Podle Yina (2009, s. 10-13) je případová studie vhodná při hledání odpovědi na otázku ‚co‘ se 

děje (explorační studie), ‚jak‘ se něco děje (deskriptivní studie), či ‚proč‘ se něco děje 

(explanatorní studie); evaluační případovou studii lze použít pro hodnocení jevů, které nemají 

jednoznačný výsledek (ibid., s. 20). Případová studie je založena na sběru skutečných dat 

vztahujících se k objektu výzkumu v jeho reálném kontextu, na základě mnoha zdrojů dat a 
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metod jejich sběru (ibid., s. 18). Sedláček uvádí, že případovou studii lze s výhodou využít i 

pro sledování vlivů určité intervence, která je „implantována do podmínek případu“ (2007, in 

Švaříček et al., 2007, s. 103). Výhodou mnohopřípadové studie jsou silnější a přesvědčivější 

závěry (Yin, 2009, s. 53) a možnost generalizace (Miles, Huberman, 1994, s. 172).  

Naše případová studie je především explorační a deskriptivní: zajímá nás, jak se 

rozvíjí lingvodidaktická a komunikativní kompetence lektora angličtiny a jak v tom lektorovi 

pomáhá práce s audiozáznamem vlastní výuky, tedy ‚co‘ se děje a ‚jak‘ se to děje (Yin, 2009, 

s. 10). V kap. 7.3 jsme uvedli seznam jednotek pro analýzu (Richards, 2003, s. 155), jejichž 

výskyt budeme sledovat a popisovat s ohledem na lingvodidaktické a komunikační 

kompetence posluchačů a jejich práci s audiozáznamem. Yin (2009, s. 130) doporučuje tento 

postup pro přesnější zaměření případové studie. 

V závěrech jednotlivých případových studií se pokusíme i o explanaci, tj. vysvětlení 

našich zjištění. Směřujeme tedy k tomu, abychom každý případ interpretovali jako 

integrovaný systém (Sedláček, in Švaříček et al., 2007, s. 98). Yin (2009, s. 145) považuje za 

jednu ze silných stránek případové studie schopnost zachytit změny, ke kterým dochází 

v určitém časovém úseku. Souhrnným výsledkem našich čtyř případových studií potom bude 

evaluace užitečnosti práce s audiozáznamem vlastní výuky pro rozvoj lingvodidaktické a 

komunikativní kompetence lektora angličtiny. 

Možnosti využití audiozáznamu vlastní výuky zjišťujeme formou kvalitativního 

experimentu. Miovský (2006, s. 109-110) porovnává přirozený a kvalitativní experiment a 

podrobně charakterizuje experiment kvalitativní:  

„Pojetí přirozeného experimentu má relativně blízko kvalitativnímu experimentu. Základní rozdíl však 

spočívá v tom, že v případě kvalitativního experimentu, na rozdíl od přirozeného experimentu 

netvrdíme a nedomníváme se, že máme kontrolu nad nezávislými proměnnými. (…) V případě 

kvalitativního experimentu si sice vybíráme typ prostředí, avšak v žádném případě do něho 

nezasahujeme, tj. cíleně neměníme charakter prostředí a snažíme se naopak maximálně zachovat vše 

tak, jak je to v daném prostředí běžné a jak to odpovídá reálnému životu. Nevytváříme nic umělého a 

nepřirozeného. V charakteru prostředí tedy neprovádíme žádnou manipulaci. K nezávisle proměnným 

přistupujeme tak, že se je snažíme v co největší komplexnosti postihnout, popsat. Nesnažíme se však 

s nimi nějak manipulovat. Sám princip experimentu pak spočívá v tom, že v dané situaci, kterou 

sledujeme, provedeme tzv. experimentální zásah. Provedeme něco nečekaného, neobvyklého. Něco, co 

naruší přirozený běh událostí a dá průchod novým situacím a donutí účastníky v reakci na podnět nějak 

jednat. Opět však po provedení zásahu nic dalšího nemoderujeme, neovládáme, a nic neměníme. De 

facto tak samozřejmě experimentální zásah můžeme chápat jako manipulaci s nezávisle proměnnou, 

avšak základní výzkumný postoj spočívá v tom, že se nedomníváme, že touto jednorázovou manipulací 

dosahujeme kontrolovaného průběhu experimentu. Jádrem rozdílu je tedy výzkumný postoj, který je 

charakteristický tím, že nepředpokládáme, že známe strukturu a charakter dějů a procesů, které 

zkoumáme (…) Snažíme se prostřednictvím svých zásahů do přirozeného prostředí, respektive 

prostřednictvím odezvy na naše zásahy, zjišťovat, jaké jsou vlastnosti a struktura jevů, které 

zkoumáme.“
93
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 Pelikán (1998, s. 231) označuje podobný postup jako explorační experiment: „Experiment ve svých různých 

modifikacích může plnit několik závažných úloh. Pokud se neopírá o žádnou teorii a plní funkci spíše sondážní 
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Důležitou podmínkou pro provedení kvalitativního experimentu je výzkumníkova detailní 

znalost prostředí, tj. terénu i účastníků, které zkoumá, a jeho připravenost k řešení případných 

krizových situací (Miovský, 2006, s. 114). Kvalitativní experiment probíhá ve čtyřech fázích 

(ibid., s. 115): 

1. Deskripce zkoumaného procesu či fenoménu. 

Naše znalost výchozího stavu vycházela ze tří zdrojů: 

a) Studium literatury (srov. kap. 7.1, 7.2). 

b) Praktická zkušenost výzkumníka s vedením výukové pedagogické praxe. 

c) Výsledky pilotního šetření k využití audiozáznamu v profesní přípravě lektorů 

angličtiny (Hánková, 2011a). V novém šetření chceme zjistit, jakým způsobem 

jednotliví posluchači s audiozáznamem pracují. 

2. Provedení experimentálního zásahu. 

Experimentální zásah spočíval v tom, že posluchači (členové experimentální 

skupiny) dostávali k dispozici audiozáznam své vlastní výuky, a podle doporučení 

s ním samostatně pracovali (tj. dostali nový podnět, na který museli nějak reagovat). 

Písemné hodnocení své práce odevzdávali průběžně výzkumníkovi, ale nedostávali 

žádnou bezprostřední zpětnou vazbu
94

. K jiným změnám ve standardním průběhu 

výukové pedagogické praxe nedošlo (tj. v charakteru prostředí k žádné manipulaci 

nedošlo). 

Tento typ experimentálního zásahu můžeme označit jako ‚adici/zintenzivnění‘ 

(Mayring, 1990, cit. dle Miovský, 2006, s. 112), kdy „jednotlivé části nebo funkce 

zkoumaného předmětu postupně přidáváme nebo zesilujeme a pozorujeme 

odpovídající změny a jejich důsledky.“ V našem případě jde o přidání dvou zdrojů 

zpětné vazby (audiozáznam a sebereflexe založené na práci s audiozáznamem) a 

sledování změn ve výkonu lektora (lingvodidaktická a komunikativní kompetence) a 

v úrovni jeho sebereflektivity, tj. jakých jevů si v audiozáznamu své výuky všímá. 

Doporučeným způsobem sběru dat pro kvalitativní experiment jsou zúčastněné 

pozorování a ‚nějaký‘ způsob záznamu (Miovský, 2006, s. 113), v našem případě jde 

o audiozáznam, respektive jeho přepis. 

                                                                                                                                                                                     
v doposud nepříliš známém výzkumném poli, hovoříme o formě tzv. exploračního experimentu. Jde o 

experiment bez hypotéz, jehož smyslem je orientace ve složité, často multidimenzionální problematice.“ 

94
 „Podstatou každého experimentu je zásah do zkoumané reality a sledování jeho vlivu na změnu této reality. 

S metodou experimentu se setkáváme u kvantitativního výzkumu, jehož smyslem je testování předem 

formulované pracovní hypotézy. V kvalitativním experimentu jde o odkrývání struktury zkoumaného předmětu. 

Měníme tento předmět a tím se snažíme poodhalit jeho strukturu. Pro kvalitativní experiment je typické, že 

výzkumník opakovaně zasahuje do předmětu výzkumu, sleduje odezvy, a tak vstupuje do interakce s předmětem 

svého zkoumání.“ (Švec, 2004, s. 24). 



127 

3. Opakování deskripce a pozorování zkoumaného zásahu se zaměřením na identifikaci 

případných změn, které po provedení experimentálního zásahu nastaly. 

Částečné opakování deskripce stavu proběhlo na základě zúčastněného 

pozorování v následující vyučovací hodině (ve druhé a ve třetí) a na základě 

porovnání aktuálního výkonu lektora a jeho předchozích námětů pro zlepšení. Pro 

posouzení úrovně ‚všímání si‘ (Burton, 2009, srov. kap. 4.7) byla využita i lektorova 

práce se záznamem 3. vyučovací hodiny, jejíž efekt už jsme v další výuce neověřovali.  

4. Usuzování na vlastnosti a strukturu zkoumaného a budování představy o této struktuře 

a případná úprava (modifikace) experimentálního zásahu s cílem získat při zopakování 

dalšího cyklu nové informace. 

Souhrnnou deskripci vývoje a změn provedeme v závěru výzkumného šetření, 

s oporou o další data (triangulace za účelem zvýšení validity šetření) na úrovni 

jednotlivého případu a následně komparací čtyř případů zapojených do výzkumného 

šetření. 

Podle Yina (2009, s. 54) se výzkumný plán mnohopřípadové studie řídí replikační logikou. 

V našem případě, díky šetření v přirozeném prostředí školní výuky a omezenému počtu 

účastníků šetření (tj. případů), replikace probíhala v podstatě simultánně ve smyslu časového 

rozložení sběru dat
95

. Yin (ibid., s. 60) také přirovnává mnohopřípadovou studii 

k opakovanému experimentu, v tom smyslu, že jednotlivé případy mohou potvrdit nebo 

vyvrátit očekávané výsledky. Pro potvrzení teorie uvažuje o tzv. doslovné replikaci (literal 

replication) případu a vyžaduje alespoň dva shodné případy. V našem výzkumném šetření 

práce s audiozáznamem každý jednotlivý případ reprezentuje určitý odlišný typ posluchače
96

, 

to znamená, že vzhledem k předpokládaným rozdílům mezi posluchači (srov. kap. 7.5.1) naše 

replikace bude pouze teoretická (theoretical replication)
97

 (Yin, 2009, s. 59). 

Pro zajištění validity a reliability případové studie Yin (2009, s. 114-124) doporučuje 

dodržení tří základních principů: 

1. užití mnohočetných zdrojů dat; 

2. vytvoření a udržování dobře strukturované databáze případu; 

3. dodržení návaznosti evidence – informací z databáze. 

                                                           
95

 Jediným rozdílem byl týdenní posun výuky u skupiny B v porovnání se skupinou A – srov. Příloha 5. 

96
 Vztaženo ke všem studentům AKCENT College za dobu její existence. 

97
 Typem, který není v této části naší studie zastoupen, je student bezprostředně po ukončení střední školy, se 

znalostí angličtiny na úrovni B2 bez jakékoliv předchozí výukové praxe. V celé dvanáctičlenné skupině byli 

čtyři takoví lektoři (jedna třetina skupiny, srov. kap. 7.5.1) a o využití audiozáznamu vlastní výuky neměli 

zájem, patrně kvůli obavám z neznámého. Přesto však na základě jiných dat bylo možné sledovat celkový rozvoj 

i jejich lingvodidaktické a komunikační kompetence. 
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Naplnění těchto požadavků v našem výzkumném šetření popisujeme v kap. 7.6 a 7.7 níže; 

udržení návaznosti evidence z databáze je možné částečně posoudit srovnáním informací 

v Příloze 16 a v kap. 9 (případová studie Lektorky A1). 

Požadavky na validitu a reliabilitu případové studie kombinujeme se základními 

kritérii pro zajištění pravdivosti a platnosti (tj. validity) kvalitativního výzkumu, tj. 

požadavkem na důvěryhodnost, přenositelnost (tj. možnost zobecnění) a autenticitu (Švaříček, 

in Švaříček et al., 2007, s. 31). Důvěryhodnost zajišťujeme zejména využitím přímých citací 

z přepisů audiozáznamů výuky a dalších zdrojů dat (srov. kap. 7.6), pečlivým zpracováním a 

interpretací dat s oporou o zúčastněné pozorování výzkumníka a datovou triangulaci. 

Techniku členského ověřování v naší studii nepoužíváme. Souhlasíme se Silvermanem (2001, 

s. 248), že „členské ověřování se pro validizaci terénního výzkumu obvykle nehodí“, protože 

může naopak vést ke zkreslení dat. K přenositelnosti (a zároveň spolehlivosti – srov. 

Švaříček, in Švaříček et al., 2007, s. 39) přispíváme pečlivým zdokumentováním výzkumných 

postupů a prezentací výsledků šetření. 

7.5 Účastníci výzkumného šetření 

V našem výzkumném šetření došlo „ke ztotožnění výzkumnické role s rolí učitele“, protože 

výzkumník použil jako „výzkumnou populaci své vlastní studenty“. Výhodou tohoto 

uspořádání byla možnost získat velmi silná data (srov. např. způsob získání zdroje (XVII) 

v kap. 7.6), i díky tomu, že učitel/výzkumník byl vnímán spíše jako zkušenější a podporující 

kolega, než jako ‚špión‘ (Šeďová, in Švaříček et al., 2007, s. 81). Střídání obou rolí je 

podrobněji objasněno v kap. 7.5.3 a 7.6. 

Náš výzkumný vzorek byl a priori determinován organizačním uspořádáním výukové 

pedagogické praxe, můžeme jej tedy označit jako kompletní sběr – zahrnuty byly všechny 

dostupné případy (ibid., s. 73). 

7.5.1 Lektoři 

Výzkumný vzorek pro sledování rozvoje lingvodidaktické a komunikativní kompetence 

zahrnoval všechny studenty druhého ročníku prezenčního studia AKCENT College v zimním 

semestru akademického roku 2010/11 (celkem 12 posluchačů), šlo tedy o záměrný a dostupný 

výběr (Gavora, 2000, s. 64). Věkové rozpětí posluchačů bylo 21 – 44 let, medián 23,5 roku, 

10 žen a 2 muži. 
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Pro kvalitativní experiment s využitím audiozáznamu jako nástroje sebereflexe jsme 

použili techniku dvou paralelních skupin. Každý člen šestičlenné experimentální skupiny
98

 

(ES) dostával po skončení mikrovyučování audiozáznam své vyučovací hodiny a pracoval 

s ním podle návodu. Šestičlenná kontrolní skupina (KS) audiozáznam nedostávala. Výběr 

účastníků vlastního kvalitativního experimentu proběhl jako záměrný anketní výběr (Chráska, 

2007, s. 22) – šest členů experimentální skupiny se přihlásilo k práci s audiozáznamem své 

výuky na základě vlastního rozhodnutí
99

.  

Experimentální (ES) a kontrolní (KS) skupina se svým složením nekryly se skupinou 

A a skupinou B, tedy se skupinami, ve kterých byla výuková praxe organizována 

z administrativního hlediska (srov. Příloha 4). Tyto dvě skupiny (A a B) byly ustaveny na 

základě vlastní volby posluchačů s ohledem na přátelské vazby mezi nimi. Pro první semestr 

výukové praxe toto uspořádání považujeme za vhodné, protože je dalším faktorem, který 

přispívá k vytvoření bezpečnějšího prostředí pro posluchače, k větší ochotě posluchačů 

navzájem se hodnotit a k otevřenosti vůči zpětné vazbě od kolegů i od supervizora. 

Důsledkem tohoto rozhodnutí byla určitá nevyrovnanost skupin zejména s ohledem na 

předchozí pedagogickou a celkovou životní zkušenost. Vzhledem ke kvalitativnímu zaměření 

našeho výzkumného šetření a prezentaci výsledků formou mnohopřípadové studie to však 

nepovažujeme za problém.  

Další známé individuální charakteristiky, které mohly ovlivnit vývoj jednotlivých 

posluchačů/lektorů, a tak i výsledky výzkumného šetření (intervenující proměnné), 

zahrnovaly různou vstupní jazykovou úroveň, tj. komunikační kompetenci v angličtině, 

způsob dosažení této kompetence, tj. předchozí zkušenost posluchačů s osvojováním 

angličtiny (pouze ve škole, dlouhodobým pracovním pobytem v cizině), typ a úroveň 

motivace ke studiu, učební styl (hloubkový, povrchový) apod. Určitou roli pravděpodobně 

hrála také struktura osobností jednotlivých posluchačů, jejich temperament, citové založení a 

hodnotová orientace (Dobrý et al., 1996, s. 22). 

                                                           
98

 Termíny experimentální a kontrolní skupina, které jsou těsně spojené s kvantitativním experimentem 

(Kerlinger, 1972, Chráska, 2007), používáme vzhledem k neexistenci jiného přiléhavějšího označení, abychom 

odlišili skupiny vytvořené pro potřeby výzkumného šetření a skupiny organizované pro potřeby standardní 

praxe. Jak je patrné z ukázek v kap. 8.2, členové kontrolní skupiny výrazně přispívali ke skupinové dynamice a 

interakci v hodnotících seminářích, proto je v interpretaci našich zjištění musíme brát do úvahy. 

99
 Někteří posluchači se přihlásili až po určitém váhání, motivaci jejich rozhodnutí jsme nezjišťovali. Na základě 

našeho pozorování se však můžeme domnívat, že u některých posluchačů šlo o skutečný zájem dozvědět se něco 

víc o sobě a profesně se rozvíjet, v některých případech mohla být důvodem snaha uspokojit přání výzkumníka, 

supervizora a examinátora v jedné osobě, minimálně v jednom případě byla za rozhodnutím snaha pomoci 

vytvořit početně stejné skupiny pro experiment. Posluchači a supervizor se znali z předchozí výuky v prvním 

ročníku – kurzy Úvod do pedagogické praxe a Pedagogické plánování. 
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Někteří posluchači již pracovali jako lektoři angličtiny, to znamená, že některé 

poznatky ze studia si mohli ‚procvičovat‘ i na svém pracovišti, a tak se profesně vyvíjet 

rychleji. V rámci vlastní výukové praxe potom určitý vliv mohl mít obsah konkrétní 

vyučovací hodiny (zaměření na jazykový systém nebo řečovou dovednost) a pořadí jednotlivé 

hodiny v průběhu výukového dopoledne (únava cvičných studentů, provázanost s předchozí 

hodinou). V průběhu celého semestru měli posluchači možnost ve fázi přípravy na vyučování 

využít konzultaci se supervizorem / výzkumníkem, což někteří učinili (výzkumné šetření 

probíhalo v přirozeném prostředí standardní výukové pedagogické praxe, výuka tedy byla 

důležitější než experiment), stejně tak si posluchači průběžně radili navzájem. 

Nezanedbatelným faktorem je čas na přípravu na vyučování u posluchačů, kteří při studiu 

vykonávali nějaké zaměstnání. 

Skupinu A tvořilo šest žen: dvě byly krátce po maturitě, pro dvě je možné označit 

studium jako ‚druhou šanci‘ a úplnou změnu profesního zaměření, dvě si doplňovaly formální 

vzdělání v oboru, ve kterém různě dlouho pracují (tj. výuka angličtiny je pro ně alespoň 

částečně zdrojem příjmu). Průměrný věk byl 30,5 roku (medián 28,5). Další relevantní 

informace jsou uvedeny v tabulce 7.2
100

. 

Označení 

posluchače 

Úroveň 

angličtiny
101

  

Předchozí výuková praxe Audio 

k dispozici 

(člen ES) 
Délka Typ kurzů

102
 Věk studentů Velikost 

skupin 

Lektorka A1 C2 10 let, 15 hod. 

týdně
103

 

JŠ, PV, S Mládež, 

dospělí 

Malé i velké 

skupiny, 

individuální 

Ano  

Lektorka A2 C1 2 roky, asi 500 

hodin 

SŠ, S Děti, mládež, 

dospělí 

Velké 

skupiny, 

individuální 

Ano 

Lektorka A3 B2 4,5 roku S Děti Individuální 

(doučování)  

Ano  

Lektorka A4 B2 x x x x Ne 

Lektorka A5 C2 x x x x Ne  

Lektorka A6 C2 2 roky, asi 500 

hodin 

S Děti, dospělí Malé skupiny, 

individuální 

(doučování) 

Ano 

Tab. 7.2: Složení skupiny A 

                                                           
100

 Zdroj: Dotazník posouzení důležitosti, náročnosti a úrovně osvojení vybraných pedagogických dovedností – 

před vlastní pedagogickou praxí (Příloha 7). 
101

 Podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, v souladu s úrovní skupiny, do které byli 

posluchači zařazeni na praktická jazyková cvičení v rámci bakalářského studijního programu. 

102
 Vysvětlivky zkratek: JŠ – jazyková škola, PV – podniková výuka, S – soukromá výuka, SŠ – střední škola 

103
 Náš odhad je celkem 5500 – 6000 vyučovacích hodin. 
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Skupina B byla složena ze čtyř žen a dvou mužů, pro dva členy bylo studium ‚druhou šancí‘, 

jeden člen přestoupil na AC z jiné vysoké školy a tři posluchačky byly krátce po maturitě. 

Průměrný věk této skupiny byl 22,7 roku (medián 23). Další podrobnosti jsou uvedeny 

v tabulce 7.3:  

Označení 

posluchače 

Úroveň 

angličtiny  

Předchozí výuková praxe Audio 

k dispozici 
Délka Typ kurzů Věk studentů Velikost 

skupin 

Lektor B1 C2 2 roky, asi 150 

hodin 

PV, S Dospělí, 

mládež 

Malé skupiny, 

individuální 

Ano
104

 

Lektorka B2 C1 x x x x Ano 

Lektorka B3 B2 x x x x Ne 

Lektorka B4 B2 x x x x Ne 

Lektorka B5 B2 x x x x Ne 

Lektor B6 C2 1 rok, asi 150 

hodin 

PV, S Dospělí, 

mládež 

Malé skupiny, 

individuální 

Ne 

Tab. 7.3: Složení skupiny B 

 

Práce ve skupině A probíhala standardním způsobem, podle předpokladů. Každá lektorka 

odučila v průběhu semestru v řádném čase tři vyučovací hodiny a vykonala další požadované 

činnosti. V rámci své skupiny lektorky pozorovaly stejné vyučovací hodiny, vzájemně se 

hodnotily a ovlivňovaly prostřednictvím neformálního hodnocení bezprostředně po výuce i 

více formálně v seminářích se supervizorem a měly stejný teoretický input a hodnotící 

komentáře od supervizora. Pokud odhlédneme od nekontrolovaných proměnných zmíněných 

výše (pedagogická činnost mimo praxi v AC), posluchačky ve skupině A byly vystaveny 

stejným vlivům na rozvoj komunikační a lingvodidaktické kompetence a na utváření svých 

implicitních teorií učení a vyučování.  

Do práce skupiny B zasáhlo několik ‚nekontrolovaných proměnných‘. Kvůli nemoci 

lektorek dvakrát vyučovala supervizorka, aby nedošlo k narušení plánovaného výukového 

programu
105

. To mělo za následek jiný typ inputu pro posluchače a poněkud jiný typ 

informace a interakce v hodnotícím semináři – posluchači měli možnost při analýze výuky 

mimo jiné více nahlédnout do profesního myšlení zkušeného učitele angličtiny (což bylo 

patrně užitečné pro posluchače, ale nevhodné pro potřeby výzkumného šetření). Dalším 

                                                           
104

 Posluchač měl sice audionahrávky k dispozici, ale neplnil navazující úkol spojený s přepisem a písemnou 

reflexí, proto není v našich případových studiích zahrnut. 

105
 Lektorky odučily své hodiny v náhradních termínech, ovšem s jiným učivem, relevantním pro cvičné 

studenty. 
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nepříznivým vlivem z hlediska výzkumu je neúplnost dat získaných od členů skupiny B, 

navíc chyba výzkumníka způsobila, že nebyl pořízen audiozáznam jedné vyučovací hodiny. 

V této práci prezentujeme dílčí výsledek výzkumného šetření popisující, jakým 

způsobem členové experimentální skupiny využili zpětnovazebné informace z audiozáznamu 

vlastní výuky a jak se v průběhu semestru rozvíjela jejich lingvodidaktická kompetence a 

verbální výuková komunikace. Kompletní data se podařilo získat od pěti lektorek. Vzhledem 

k požadovanému rozsahu disertační práce zde prezentujeme pouze čtyři případové studie. 

Analýzu a interpretaci dat uvádíme v kapitolách 9 – 12, souhrnně v kap. 13.  

7.5.2 Cvičná skupina 

Pro první semestr výukové pedagogické praxe vytváříme cvičnou skupinu na velmi mírně 

pokročilé úrovni (pre-intermediate), a to ze dvou hlavních důvodů, které pro lektory vytvářejí 

‚bezpečnější prostředí‘: 

a) Vyžadujeme, aby lektoři od počátku vedli výuku v angličtině (srov. kap. 2.5). Pokud 

cviční studenti už mají zvládnuté základy angličtiny, lektoři se nemusejí tolik 

soustřeďovat na gradaci vlastního ústního projevu a mohou spoléhat na to, že studenti 

budou jejich pokynům a výkladu rozumět. 

b) Máme zájem na tom, aby mezi jazykovou a komunikativní kompetencí lektorů a 

cvičných studentů byl patrný výrazný rozdíl. Probírané učivo je tak na úrovni, kterou 

mají mít lektoři sami dobře aktivně zvládnutou; předpokládáme, že příprava na výuku 

by jim neměla činit potíže z lingvistického hlediska a případné dotazy studentů 

ohledně jazyka by je neměly přivést do úzkých.  

Cvičná skupina pro tento semestr výukové praxe byla složena ze sedmi žen ve věku 20 – 62 

let (průměrný věk 37 let, medián 37), na velmi mírně pokročilé úrovni angličtiny (pre-

intermediate, A2). Studentky uváděly různé důvody pro studium angličtiny: pro další 

studium, pro cestování, jako příprava na zaměstnání po mateřské dovolené, koníček. Výše 

uvedené charakteristiky jsou typické pro běžnou studijní skupinu v jazykové škole, v tzv. 

kurzech pro veřejnost. Studentky při zápisu do kurzu věděly, že je budou vyučovat studenti 

lektorství. Souhlasily s pořizováním audiozáznamu vyučovacích hodin pro potřeby vzdělávání 

lektorů a této práce. 

Vzhledem k tomu, že většina jazykové výuky dospělých v jazykových školách se 

opírá o komerčně vydávané učebnice, učíme budoucí lektory od počátku konstrukci učebnic 

rozumět a materiál z učebnice efektivně a tvůrčím způsobem využívat. V rámci výzkumného 

šetření popsaného v této práci lektoři pracovali s učebnicí z řady Cutting Edge (Pearson, 
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2001)
106

. Autoři učebnice uvádějí, že jde o kurz obecné angličtiny určený pro mladší dospělé 

studenty (young adults) studující jak v monolingvním, tak i multilingvním kontextu; hlásí se 

k lexikálnímu přístupu, kladou důraz na osvojování srozumitelné výslovnosti ve všech jejích 

komponentech, aktivně rozvíjejí studijní dovednosti studentů a vedou učitele k ohledu na 

individuální potřeby studentů (Comyns Carr et al., 2001). Nejvýraznějším rysem učebnice, 

kterým se odlišuje od jiných mezinárodních učebnic angličtiny, je zařazení materiálů, které 

jsou v souladu s tzv. úkolově orientovaným vyučováním (task-based language teaching) a 

které vytváří příležitosti k autentické personalizované komunikaci. Kniha pro učitele 

(Teacher’s Resource Book) poskytuje stručné zdůvodnění teoretických principů, ze kterých 

autoři při tvorbě učebnice vycházeli, a podrobná doporučení, jak s materiálem pracovat, stejně 

tak jako klíč ke cvičením a další doplňkové aktivity, zejména mluvní cvičení typu 

‚information-gap‘. Učebnice tedy reflektuje poslední vývoj v rámci jazykového vyučování, 

moderní teorie jazyka a teorie učení (kognitivní přístup) a poskytuje začínajícím učitelům 

dostatečnou oporu při samostatné přípravě na vyučování.  

Každý lektor měl v rámci praxe k dispozici kompletní sadu učebnic (SB, WB, TB) i 

audio nahrávky. Cviční studenti učebnice neměli, ale lektoři podle potřeby buď materiál 

z učebnice okopírovali, případně vytvářeli vlastní pracovní listy (s uvedením zdroje textů a 

cvičení). Struktura učebnice umožňuje relativně snadné dělení materiálu na úseky, které lze 

efektivně zvládnout v 30minutových, relativně uzavřených vyučovacích jednotkách. 

Vlastní výuka probíhala v učebně AKCENT College, tedy ve vlastním prostředí 

posluchačů, v pondělí dopoledne od 8.30 do 11.45, ve dvou 90minutových blocích 

s 15minutovou přestávkou. Stoly studentek byly uspořádány ve tvaru širokého ‚U‘ otevřeného 

směrem k tabuli. Lektoři neměli klasickou školní katedru; své materiály a potřebnou 

didaktickou techniku měli položené na stole u stěny, z pohledu studentek na levé straně 

učebny, vně písmene ‚U‘. Lektoři většinou stáli či chodili v prostoru mezi studentskými stoly 

a tabulí, v případě delších diskusí či při kontrole delších cvičení zpravidla seděli na židli 

uprostřed ‚svého‘ prostoru, což jim usnadnilo oční kontakt se studenty. Toto uspořádání je 

výhodné pro monitorování činnosti studentů a snazší vzájemnou komunikaci studentů. 

                                                           

106 CUNNINGHAM, S.; MOOR, P.; COMYNS CARR, J. Cutting Edge Pre-intermediate. Student’s Book. 

Harlow: Pearson, 2001 (v dalším textu označovaná jako SB). 

MOOR, P.; CUNNINGHAM, S. Cutting Edge Pre-intermediate. Workbook. Harlow: Pearson, 2001 (v dalším 

textu označovaná jako WB). 

COMYNS CARR, J.; CUNNINGHAM, S.; MOOR, P. Cutting Edge Pre-intermediate. Teacher’s Resource 

Book. Harlow: Pearson, 200. (v dalším textu označovaná jako TB). 
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Za zády studentů byla řada stolů, kde seděli ostatní lektoři, kteří pozorovali výuku 

kolegy. Supervizor seděl u stolu stranou nalevo od nich, v úhlu, který umožňoval pohodlné 

pozorování dění ve třídě, pořizování poznámek a snadnou obsluhu nahrávacího zařízení. 

7.5.3 Výzkumník / supervizor 

Nad rámec rolí vedoucího pedagogické praxe (supervizora), tak jak jsou popsané v kap. 5.6.3 

výše, role výzkumníka zahrnovala další činnosti, které měly přímý vztah k průběhu výukové 

pedagogické praxe: 

- vytvoření, administraci a zpracování dotazníků pro sběr dat; 

- pořizování audiozáznamů z jednotlivých vyučovacích hodin lektorů a jejich distribuci 

lektorům; 

- poučení lektorů o možných zkresleních při pozorování výuky kolegů; 

- souhrnné hodnocení práce s audiozáznamy v závěrečném semináři; 

- další specifické činnosti spojené se získáváním a zpracováním dat, které jsou popsané 

níže (kap. 7.6 a 7.7). 

Autorka práce v dvojroli výzkumníka a supervizora pedagogické praxe zajišťovala také tzv. 

přístup do pedagogického terénu (Gavora, 2000, s. 68, Šeďová, in Švaříček, Šeďová et al., 

2007, s. 76) a souhlas cvičných studentů s pořizováním audiozáznamu pro potřeby výukové 

pedagogické praxe a výzkumného šetření. 

7.6 Sběr dat pro výzkumné šetření 

Smyslem případové studie je shromáždit co možná nejvíce dat o jednotlivém případu. Data by 

měla být různého typu, z různých zdrojů a pořízená různými technikami sběru dat, aby bylo 

možné uplatnit triangulaci za účelem vnitřní validity výzkumného šetření (srov. kap. 7.4).  

V této kapitole uvádíme detailní popis sběru dat. Tento postup se doporučuje pro 

zvýšení reliability kvalitativně zaměřeného výzkumu, tj. pro „prokázání možnosti získání 

stejných závěrů, pokud by se studie opakovala“ (Hendl, 2005, s. 342).  

Naše data pro větší přehlednost rozdělíme do dvou skupin: 

a) data, která generuje standardní výuková pedagogická praxe v AC; 

b) data vytvořená a shromážděná pro potřeby výzkumného šetření. 

Pro lepší orientaci data prezentujeme v tabulkách, a pokud je třeba, v textu 

připojujeme další komentář, který vysvětluje další důležité okolnosti. V rámci jednotlivé 

tabulky jsou data uvedena v pořadí jejich sběru a tomu odpovídá i číslování jednotlivých 

zdrojů (římskými číslicemi). 
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a) Data generovaná standardní výukovou pedagogickou praxí v AC (tab. 7.4) 

- Zdroj (I) - Rozpis výuky na jednotlivý den 

Ukázka je uvedena v Příloze 4, povahu materiálu jsme objasnili v kap. 5.6. Tento zdroj jsme 

ve výzkumném šetření využili pouze pro potřeby triangulace. 

- Zdroj (II) - Písemná příprava lektora na vyučovací hodinu 

Přípravy lze považovat za dokument / artefakt (Yin, 2009, s. 113, Gavora, 2000, s. 155), který 

ve výzkumném šetření použijeme především k datové triangulaci. Plán dává nahlédnout do 

přesvědčení a znalostí lektora a do jeho dovednosti transformovat vzdělávací obsah pro 

potřeby výuky.  

Každý lektor předložil celkem 3 písemné přípravy (viz ukázka v Příloze 9). Tyto 

přípravy dostal s písemným komentářem supervizora zpět v závěru hodnotícího semináře – 

srov. zdroj (IV). 

- Zdroj (III) - Zúčastněné pozorování – terénní poznámky a písemné hodnocení 

supervizora 

Tento dokument sloužil pro zaznamenání přímého polostrukturovaného pozorování 

supervizora v průběhu výuky (viz ukázky v Příloze 8 a v Příloze 9) a plnil čtyři základní 

funkce: a) poznámky supervizora jako podklad pro ústní zpětnou vazbu v semináři; b) 

písemný záznam průběhu hodiny pro lektora, s průběžným hodnocením a tipy pro alternativní 

postupy k využití v budoucích hodinách; c) souhrnné hodnocení hodiny pro lektora a 

označení silných a slabých stránek hodiny; d) terénní poznámky pro výzkumníka, 

komplementární k informacím z přepisu audiozáznamu.  

‚Zúčastněnost‘ supervizora / výzkumníka se přímo ve výuce mohla projevit v několika 

dimenzích: jako podpora lektora při nenadálých obtížích s technikou, taktní nápověda 

v případě nejistoty lektora, signalizace případné chyby v zápise na tabuli, garance přiměřené 

kvality vhledem k očekávání cvičných studentů (srov. Gavora, 2000, s. 154).  

Přítomnost supervizora ve výuce je standardním prvkem výukové pedagogické praxe 

v AC, samotné výzkumné šetření ve smyslu změn v chování lektorů či cvičných studentů 

neovlivnila (srov. ‚observer’s paradox‘, in Edwards, Westgate, 1994, s. 77, Allwright, Bailey, 

1990, s. 70, Gavora in Švec et al., 2009, s. 99). Navíc mnozí cviční studenti do tohoto typu 

jazykových kurzů přicházejí opakovaně, to znamená, že supervizor / výzkumník je vnímán 

jako organická součást celého procesu. 
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- Zdroj (IV) – Zúčastněné pozorování – porovnání plánu se skutečným průběhem 

hodiny 

Tento zdroj (ukázka v Příloze 9) v kombinaci s písemnou přípravou na výuku poskytuje 

informace o aktuálním stavu lingvodidaktické kompetence lektora.  

Supervizor komentuje/zpřesňuje formulaci cílů hodiny a cíle jednotlivých fází 

vyučovací hodiny, zaznamenává na písemnou přípravu skutečný časový průběh hodiny, což 

lektorovi poskytne objektivní náhled na trvání jednotlivých učebních aktivit a zpřesní jeho 

odhad do budoucna.  

- Zdroj (V) - Hodnocení vlastního pedagogického výstupu (Příloha 6) 

Tento dotazník má vést lektory k částečně strukturované sebereflexi. Lektoři písemné 

sebehodnocení předávali supervizorovi v úvodu hodnotícího semináře, a tak ovlivňovali 

rozhodnutí supervizora o tématech, která bylo třeba v semináři otevřít, aby zpětná vazba byla 

přiměřená a skutečně formativní, a to jak pro jednotlivého lektora, tak i pro celou skupinu.  

Z pohledu výzkumného šetření tento dotazník poskytoval informace o úrovni 

lingvodidaktické kompetence i o povědomí o sobě samém ve vztahu k výukové komunikaci a 

interakci, např. zadávání instrukcí, přispíval tedy k vnitřní validitě výzkumného šetření (a 

‚emic perspective‘ – srov. Freeman, 1996b, s. 372). 

- Zdroj (VI) - Hodnocení vlastního pedagogického výstupu – písemný komentář 

supervizora (Příloha 6) 

Písemné sebehodnocení zpravidla přinese také konkrétní osobní problémy lektora, které není 

vhodné řešit veřejně, společně s ostatními lektory. Supervizor se k nim buď v průběhu 

semináře nebo po jeho skončení vyjádří písemně – reaguje na konkrétní postřehy lektora a 

jeho individuální potřeby. Jeho reakce může být stimulem pro to, na jakou pedagogickou 

dovednost se lektor zaměří v příští hodině, popř. při poslechu audiozáznamu. 

- Zdroj (VII) – Hodnotící seminář – polostrukturovaný rozhovor 

Hodnotícího semináře se účastnili lektoři, kteří dopoledne vyučovali, a supervizor. Seminář 

měl několik fází: 

a) Supervizor vybere sebehodnotící formuláře a přečte si je. 

b) Lektoři si zatím na základě deskriptorů (viz Příloha 10) pro vybrané pedagogické 

dovednosti poznamenají, jak budou hodnotit kolegy – viz zdroj (IX). 

c) Společná reflexe nad průběhem celého dopoledne, sdílení pocitů a dojmů. 

d) Věcné komentáře k jednotlivým vyučovacím hodinám v pořadí, v jakém šly za sebou; 

jako první se zpravidla vyjádří vyučující sám, potom reagují ostatní lektoři. 

Supervizor se zpravidla snaží o zobecnění jednotlivých bodů diskuse a doplnění 
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teoretických znalostí posluchačů, v případě potřeby elicituje či nabízí alternativní 

řešení výukových situací. Ukázky diskusí z hodnotících seminářů uvádíme v kap. 8.2 

– viz zdroj (XII). 

e) Krátká příprava na další výuku, rozdělení materiálu z učebnice. 

Z pohledu výzkumného šetření jsme seminární diskusi využili jako zdroj (XII) – viz níže. 

Osobní názor lektora a srovnání s pohledem jiných (ostatních lektorů a supervizora) na tutéž 

vyučovací hodinu umožňuje objektivizaci dat (Nelešovská, 2003).  

b) Data vytvořená a shromážděná pro potřeby výzkumného šetření (tab. 7.5) 

- Zdroj (VIII) - Dotazník posouzení důležitosti, náročnosti a úrovně osvojení 

vybraných pedagogických dovedností (Příloha 7) 

Úvodní část dotazníku poskytla základní faktografické informace o případu. Vlastní dotazník 

jsme adaptovali z dotazníku, který Musil (1998, s. 96) použil v dotazníkovém „průzkumu, 

který monitoroval studentský pohled na problematiku pedagogických dovedností“ v závěru 

studia učitelství na Pedagogické fakultě MU Brno. Údaje o validitě a reliabilitě nástroje 

nebyly v textu uvedeny. 

Pro potřeby našeho šetření jsme seznam pedagogických dovedností upravili: ponechali 

jsme položky, které jsou podle našeho názoru platné pro různé vzdělávací kontexty
107

 (č. 1, 2, 

3, 4, 5, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22), odstranili jsme položky, které nebyly přímo relevantní 

pro první semestr výukové praxe
108

, přidali položky, které jsou typické pro výuku cizího 

jazyka (č. 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16), a upravili pořadí položek. Při oborově specifických 

položkách jsme vycházeli z vlastní zkušenosti
109

 a z hodnotících kritérií Cambridge ESOL pro 

kurzy CELTA a Delta Modules (srov. Přílohy 1-2).  

Škálované položky dotazníku (1-5) umožnily přehledné zachycení aktuálních postojů 

posluchačů jako jednotlivců a jednoduché porovnání s výsledky získanými při druhé 

administraci dotazníku v závěru semestru. Smyslem dotazníku bylo získat určitý vhled do 

vývoje názorů a postojů posluchačů v průběhu semestru. Ač takto získaná data umožňují 

kvantitativní zpracování, v našem šetření jsme ho nepoužili. Výsledky jsme pouze převedli do 

přehledné grafické podoby  

 

                                                           
107

 Slovo ‚žák‘ jsme nahradili slovem ‚student‘.  

108
 Jde o položky z původního dotazníku: č. 11 (dovednost řešit výchovné problémy se žáky), 14 (dovednost 

posoudit styl učení žáků), 15 (dovednost diagnostikovat ostatní individuální zvláštnosti žáků). Srov. Musil, 1998, 

s. 97. 

109
 Pelikán (1998, s. 61) s odkazem na Kerlingera (1972, s. 437) konstatuje, že „obsahová validizace je 

v podstatě úsudková.“  
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Označení 

zdroje 

Nástroj Typ dat Tvůrce / zdroj dat Způsob sběru dat / 

administrace 

Komentář  

(I) Rozpis výuky na jednotlivý den 

(Pedagogický výstup č. _, viz Příloha 

4) 

Text Supervizor Dva týdny před 

výukou 

(Data pouze pro 

triangulaci výzkumného 

šetření) 

(II) Písemná příprava na vyučovací 

hodinu (Příloha 9) 

Text / dokument Lektor  Před začátkem 

vyučovací hodiny 

Celkem 3 pro každého 

lektora 

(III) Zúčastněné pozorování 

polostrukturované 

Terénní poznámky a 

hodnocení výkonu 

lektora (ukázka 

v Příloze 8) 

Supervizor / 

výzkumník 

V průběhu vyučovací 

hodiny 

Celkem 3 pro každého 

lektora 

(IV) Zúčastněné pozorování – porovnání 

plánu se skutečným průběhem hodiny 

Anotace písemné 

přípravy lektora (ukázka 

v Příloze 9) 

Supervizor / 

výzkumník 

V průběhu vyučovací 

hodiny 

Celkem 3 pro každého 

lektora 

(V) Hodnocení vlastního pedagogického 

výstupu – dotazník polostrukturovaný, 

6 položek (Příloha 6) 

Text – tvořené odpovědi 

na otevřené otázky 

Lektor Po skončení 

vyučovací hodiny, 

před hodnotícím 

seminářem 

Celkem 3 pro každého 

lektora 

(VI) Hodnocení vlastního pedagogického 

výstupu – písemný komentář 

supervizora 

Text  Supervizor / 

výzkumník 

V závěru hodnotícího 

semináře nebo 

následující den 

Celkem 3 pro každého 

lektora 

(VII) Hodnotící seminář – 

polostrukturovaný rozhovor 

Mluvený text 

Terénní poznámky 

supervizora  

Lektoři a 

supervizor 

Po skončení denní 

výuky (po 6 

vyučovacích 

hodinách) 

Celkem 3 pro každou 

skupinu lektorů (A/B) 

Tab. 7.4: Data generovaná standardní výukovou pedagogickou praxí v AC 
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Zkoumaný vzorek byl příliš malý a vstupní parametry a sebepojetí jednotlivců tak 

rozmanité, že získaná data jsou hodnotná pouze pro dokreslení individuálního vývoje každého 

lektora (případu) v průběhu tohoto semestru. 

- Zdroj (IX) - Audiozáznam úvodního společného semináře 

Toto byl první seminář, který se vztahoval k výzkumnému šetření. Byl zde administrován 

Dotazník – zdroj (VIII) a posluchači byli informováni o chybách pozorování způsobených 

psychologickými faktory.  

Ze seznamu pedagogických dovedností v dotazníku (zdroj VIII) si posluchači vybrali 

5 pedagogických dovedností, na které by se chtěli v průběhu semestru více zaměřit jak 

v praxi, tak i ve společném ústním hodnocení své výuky: a) motivace a aktivizace studentů 

(dovednost č. 1), b) kontakt se studenty (č. 2), c) vysvětlování nového učiva (č. 5), d) vedení 

hodiny v angličtině (č. 12), e) návaznost aktivit v průběhu vyučovací hodiny (č. 14).  

Výběr posluchačů vyjadřuje, ze kterých složek výuky měli v úvodu semestru největší 

obavy. Zároveň je výběr vyvážený ve vztahu k obecně didaktickým/komunikačním 

kompetencím (motivace a kontakt se studenty) a lingvodidaktickým kompetencím (výklad a 

vedení hodiny v angličtině). Poslední dovednost (návaznost aktivit) v sobě spojuje 

komunikaci i oborový obsah. 

- Zdroj (X) - Audiozáznam vyučovací hodiny 

K záznamu jsme využili diktafon DSS Player Olympus DS-75 propojený s notebookem. 

Zvukový záznam ve formátu Windows Media Audio (wma) byl k dispozici okamžitě po 

skončení výuky, účastníci experimentu si záznam stahovali na své datové nosiče v průběhu 

hodnotícího semináře. Celkem jsme zaznamenali 16, 5 hodiny výuky, pro každého lektora 3 x 

30 minut
110

. 

Audiozáznam poskytuje základní data pro analýzu, je objektivní a nezaujatý. Kvůli 

snazší orientaci v textu se pořizuje přepis, ale žádný přepis nemůže zaznamenat v psané formě 

výchozí data v jejich úplnosti (Richards, 2003, s. 184). Proto je třeba se k původní nahrávce 

opakovaně vracet. 

 

 

                                                           
110

 Předpokládaný datový soubor měl mít rozsah 18 hodin. Vinou technické chyby výzkumníka se jednu hodinu 

zaznamenat nepodařilo, další dvě vyučovací hodiny, odučené supervizorkou za nemocné lektorky, součástí 

tohoto souboru nejsou. 
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Označení 

zdroje 

Nástroj Typ dat Tvůrce / zdroj dat Administrace / Způsob 

sběru dat 

Komentář  

(VIII) Dotazník posouzení důležitosti, náročnosti a 

úrovně osvojení vybraných pedagogických 

dovedností – před praxí (Příloha 7) 

a) Faktografické informace – polouzavřené 

položky a doplňování odpovědí 

b) Škálované položky dotazníku (1-5), 22 

položek, ke každé 3 otázky 

a) Faktografické informace 

o posluchačích  

b) Intervalové škály, data 

kvantitativní 

Lektor V semináři před vlastní 

pedagogickou praxí 

Návratnost: 11 dotazníků (6 ze 

skupiny A, 5 ze skupiny B) 

(IX) Audiozáznam úvodního společného semináře Zvukový záznam pro 

kvalitativní analýzu 

Supervizor a celá 

skupina A, celá skupina 

B 

V průběhu semináře 90 minut, v tomto semináři 

proběhla i administrace 

dotazníku – zdroje (VII) 

(X) Audiozáznam vyučovací hodiny Mluvený text pro kvalitativní 

analýzu a jako zdroj zpětné 

vazby pro lektora z ES 

Lektor a cviční studenti 

Výzkumník ovládá 

nahrávací zařízení 

V průběhu výuky 

Předáno lektorovi z ES 

v průběhu hodnotícího 

semináře 

Celkem 16, 5 hodiny 

(posluchači z KS a ES); každý 

lektor odučil 3 x 30 minut 

(XI) Přepis části verbálního projevu učitele 

v průběhu pedagogického výstupu – na 

základě audiozáznamu / Instrukce k vyplnění 

záznamu (Příloha 11) – polostrukturovaný 

dotazník 

Text – tvořené odpovědi 

Přepis části audiozáznamu 

Lektor – člen ES Před následující 

vyučovací hodinou, 

v případě 3. hodiny 

v závěrečném semináři 

Každý člen experimentální 

skupiny (ES) odevzdal 3 

analýzy 

(XII) Audiozáznam hodnotícího semináře  Polostrukturovaný rozhovor 

Mluvený text 

Lektoři skupiny A / B  

Supervizor / výzkumník 

Po skončení výukového 

dne a po polední pauze 

3 záznamy pro skupinu A, 3 

záznamy pro skupinu B, každý 

v rozsahu 90 minut 

(XIII) Dotazník – hodnocení užitečnosti 

audiozáznamu, 13 položek různého typu 

(Příloha 12) 

Text Lektor – člen ES Rozdán v závěrečném 

hodnotícím semináři 

skupiny A/B 

Odevzdán ve společném 

závěrečném hodnotícím 

semináři – zdroj (XIV) 

Návratnost dotazníku:5 – 

všichni členové ES, kteří 

s audiozáznamem skutečně 

pracovali. 

Tab. 7.5.1: Data vytvořená a shromážděná pro potřeby výzkumného šetření (1. část) 
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Označení 

zdroje 

Nástroj Typ dat Tvůrce / zdroj dat Administrace / Způsob 

sběru dat 

Komentář  

(XIV) Audiozáznam závěrečného společného 

semináře 

Zvukový záznam pro 

kvalitativní analýzu a 

triangulaci dat 

Supervizor a celá 

skupina A, celá skupina 

B 

V průběhu semináře Administrace dotazníku – 

zdroje (XV)  

Rozhovor o práci 

s audiozáznamem - doplnění 

zdroje (XIII)  

(XV) Dotazník posouzení důležitosti, náročnosti a 

úrovně osvojení vybraných pedagogických 

dovedností – po praxi (Příloha 7 – s 

modifikací) 

a) Faktografické informace 

o posluchačích  

b) Intervalové škály, data 

kvantitativní 

Lektor V semináři, v závěru 

výukové pedagogické 

praxe 

Návratnost: 12 dotazníků  

Struktura dotazníku je stejná 

jako u zdroje (VIII), rozdíl je 

v poslední otázce. 

(XVI) Dotazník učitelovy implicitní teorie učení a 

vyučování – neukončené věty, 14 položek 

(Příloha 13) 

Text, tvořená odpověď, 

otevřená 

Lektor Distribuován v 

závěrečném semináři, 

odevzdání u zkoušky 

Návratnost: 12 dotazníků 

(XVII) Dotazník učitelovy implicitní teorie učení a 

vyučování – neukončené věty, 14 položek 

(Příloha 13) 

Text, tvořená odpověď, 

otevřená 

Lektor V kurzu Úvod do 

pedagogické praxe v 1. 

semestru studia, kopie 

odevzdaná u zkoušky 

Návratnost: 10 dotazníků 

(XVIII) Detailní přepis audiozáznamu vyučovací 

hodiny (zdroj IX) 

Text MS Excel, 8 – 18 stran 

textu na jednu vyučovací 

hodinu 

Výzkumník / asistent Po skončení výukové 

pedagogické praxe 

Celkem 15 vyučovacích hodin, 

tj. 7, 5 hodiny Pouze lektoři – 

členové ES – 3 30minutové 

vyučovací hodiny pro každého 

(XIX) Orientační přepis audiozáznamu hodnotícího 

semináře 

Psaný text – hlavní body 

obsahu 

Výzkumník Po skončení výukové 

pedagogické praxe 

Celkem 6 seminářů 

Text označuje čas, mluvčího a 

jeho téma  

Tab.7.5.2: Data vytvořená a shromážděná pro potřeby výzkumného šetření (2. část) 
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- Zdroj (XI) - Přepis části verbálního projevu učitele v průběhu pedagogického 

výstupu – na základě audiozáznamu / Instrukce k vyplnění záznamu (Příloha 11) 

Toto je klíčový zdroj dat pro hledání odpovědi na druhou výzkumnou otázku. Práci lektora 

s audiozáznamem vlastní výuky jsme z výzkumného hlediska pojali jako kvalitativní 

experiment (srov. kap. 7.4). Posluchači (členové experimentální skupiny) dostali v úvodním 

semináři instrukce, jak s audiozáznamem pracovat, a po své výuce si nahrávku poslechli a 

vypracovali požadované úkoly.  

Posluchači byli vyzváni k tomu, aby si po vyslechnutí celého záznamu zvolili nějakým 

způsobem ‚zajímavé‘ místo v délce několika minut, např. kde se vyskytl komunikační 

problém, nebo kde se jim podařilo něco obtížného vysvětlit apod., aby se z analýzy dozvěděli 

něco o tom, jak přesně komunikace probíhala. Tato analýza byla podkladem pro písemnou 

sebereflexi, kterou posluchači odevzdávali před následující vyučovací hodinou 

supervizorovi/výzkumníkovi. Výzkumník do jejich práce s audiozáznamem dále nezasahoval 

a na jejich verbální projev ve výuce a sebereflektivní komentáře vzhledem k vlastnímu 

projevu reagoval standardním způsobem, bez odkazu na audiozáznam. 

Instrukce k práci s audiozáznamem byly jen rámcové (polostrukturované) a nechávaly 

každému lektorovi prostor jak pro vlastní výběr části hodiny k analýze, tak i pro formální 

úpravu práce. 

- Zdroj (XII) - Audiozáznam společného hodnotícího semináře po výuce  

Tento záznam byl pořízen se souhlasem lektorů jako zdroj pro triangulaci výzkumných dat a 

jako podpora paměti výzkumníka, který se v roli supervizora zaměřoval na moderování 

diskuse v semináři a poskytování zpětné vazby. Neměl tak dostatečný prostor pro pořízení 

přiměřeně detailních terénních poznámek. 

K záznamu byl použit diktafon ve spojení s notebookem. 

- Zdroj (XIII) - Dotazník – hodnocení užitečnosti audiozáznamu (pouze u členů 

experimentální skupiny (Příloha 12) 

Dotazník byl distribuován v závěru hodnotícího semináře po třetí vyučovací hodině a lektoři 

byli požádáni, aby dotazník odevzdali ve společném závěrečném semináři. Tento dotazník 

s různě strukturovanými položkami vyplnili jen účastníci kvalitativního experimentu 

(experimentální skupina). Z pohledu výzkumného šetření dotazník poskytl informace, které 

do značné míry objasnily způsob práce jednotlivých lektorů s audiozáznamem a poskytl další 

vhled do rozvoje lingvodidaktické (a reflektivní) kompetence lektorů. Zvýrazněný text 

v Příloze 12 je souhrnem individuálních odpovědí čtyř lektorek – případů prezentovaných 

v kap. 9-12.  
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- Zdroj (XIV) - Audiozáznam závěrečného společného semináře 

Posluchači v části semináře poskytli další ústní zpětnou vazbu k využití audiozáznamu, nad 

rámec písemného dotazníku hodnocení jeho užitečnosti. Z hlediska metodologie výzkumu šlo 

o polostrukturovaný skupinový rozhovor /besedu (Pelikán, 1998, s. 119, 125).  

V tomto semináři byl také administrován dotazník pedagogických dovedností – zdroj 

(XV) a rozdán Dotazník implicitní teorie učení – zdroj (XVI). 

- Zdroj (XV) - Dotazník posouzení důležitosti, náročnosti a úrovně osvojení 

vybraných pedagogických dovedností – po vlastní pedagogické praxi (Příloha 14) 

Dotazník je mírnou modifikací dotazníku v Příloze 7. Při druhé administraci byli posluchači 

požádáni o vyplnění první strany (osobní informace), jen pokud u nich v průběhu semestru 

došlo k nějakým změnám, a byli upozorněni na jiné zaměření třetího sloupce – posouzení 

dosažené úrovně osvojení pedagogických dovedností v tomto semestru. 

Studenti nevěděli, že v podstatě týž dotazník jako v úvodu semestru bude použit i 

v závěru semestru. Můžeme tedy předpokládat, že si své odpovědi z první administrace 

dotazníku nepamatovali, a druhá odpověď skutečně odráží aktuální stav postojů lektorů 

k pedagogickým dovednostem (vnitřní validita). Srovnání odpovědí v obou dotaznících 

poskytne informace o sebepojetí lektora a o změnách v jeho vnímání důležitosti a náročnosti 

vybraných pedagogických dovedností.  

- Zdroj (XVI) - Dotazník učitelovy implicitní teorie učení a vyučování (Příloha 13)  

Tento dotazník jsme převzali od V. Švece (2005). Upravili jsme záhlaví dotazníku, aby bylo 

vztažené ke kontextům výuky cizího jazyka, a vzhledem k výuce cizích jazyků jsme 

přeformulovali i první větu. Posluchači vyplnili dotazník se čtrnácti neukončenými větami 

samostatně po posledním semináři po výukové praxi a byli požádáni, aby dotazník odevzdali 

při zkoušce z lingvodidaktiky (výzkumník jako examinátor).  

- Zdroj (XVII) - Dotazník učitelovy implicitní teorie učení a vyučování  

Formát tohoto zdroje je stejný jako u zdroje (XVI). Posluchači tento dotazník vyplnili již 

v prvním semestru studia v předmětu Úvod do pedagogické praxe, kde se stal součástí jejich 

portfolia. Porovnání odpovědí – doplnění neukončených vět – nabízelo možnost nahlédnout 

do rozvoje lingvodidaktické kompetence a pedagogického myšlení posluchačů v průběhu tří 

semestrů studia na AC. Posluchači byli proto požádáni o kopii tohoto dotazníku z 1. semestru 

pro potřeby výzkumného šetření. Všichni této žádosti vyhověli. 

- Zdroj (XVIII) - Přepis audiozáznamu vyučovací hodiny  

Pro potřeby výzkumného šetření (analýzy verbální výukové komunikace lektorů) byl pořízen 

písemný přepis všech zaznamenaných hodin ve formátu Word. Vyučovací hodiny, které jsou 



144 

podkladem pro tuto část zprávy o výzkumném šetření (využití audiozáznamu), byly 

zpracovány detailněji (viz ukázka v Příloze 14).  

Přepisy audiozáznamů byly vzhledem k velké časové náročnosti pořízeny až po 

skončení výukové pedagogické praxe a následně analyzovány. Postup analýzy uvádíme 

v následující kapitole. 

- Zdroj (XIX) – Orientační přepis audiozáznamu hodnotícího semináře 

Tento zdroj je rámcovým přepisem zdroje (XII). V bodech jsou zaznamenány časy začátků 

jednotlivých fází semináře (srov. zdroj (VII)), začátky komentářů k jednotlivým vyučovacím 

hodinám a lektorům, zmínky o důležitých tématech a kdo tato témata otevřel. Tento přepis 

umožňuje snazší orientaci ve zvukovém záznamu a dohledání potřebných informací pro 

triangulaci dat získaných z přepisů audiozáznamů výuky. 

7.7 Postup při zpracování a analýze dat  

Prvním krokem bylo pořízení přepisu audiozáznamů jednotlivých vyučovacích hodin. Hrubý 

přepis byl následně upraven pro potřeby analýzy (Mareš, Gavora, 1985): rozdělen do 

10sekundových úseků s grafickým odlišením promluv lektora a studentů, doplněn 

komentářem k průběhu výuky a dalšími značkami, které charakterizují průběh komunikace a 

které jsme pro naše účely považovali za potřebné (Richards, 2003, s. 199). Přehled kódů a 

ukázka kódování jsou uvedeny v Příloze 14 a v Příloze 15. Text byl následně převeden do 

programu MS Office Excel, což umožnilo očíslování řádků, a lepší orientaci v textu.  

Vlastní analýza přepisu audiozáznamu jednotlivé vyučovací hodiny probíhala 

v několika fázích a využívala principy analýzy diskurzu a konverzační analýzy
111

 (srov. kap. 

6.1.2 a 6.1.3): 

1. Určení fází vyučovací hodiny a jednotlivých tematických sekvencí v přepisu 

audiozáznamu; označení začátku a konce tematické sekvence a prostředků návaznosti 

(členících signálů). 

2. Porovnání přepisu s plánem vyučovací hodiny: postup v čase, organizační uspořádání 

a fáze zpětné vazby (sledovali jsme odchylky proti písemné přípravě). 

3. Kódování přepisu audiozáznamu z výuky: 

a) Iniciační a zpětnovazebná replika lektora – barevné označení jednotlivých replik a 

IRF struktury. 

b) Označení ‚dlouhých promluv‘ lektora (long turn) delších než 30 sekund a jejich 

kategorizace: instrukce, vyprávění, výklad gramatiky, vysvětlení slovní zásoby aj. 

                                                           
111

 Podle Silvermana (2006, s. 236) se rozdíly mezi oběma přístupy postupně stírají. 
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c) Určení prvků kontextualizace a personalizace. 

d) Analýza iniciační repliky lektora: skutečná otázka nebo kontrolní otázka spojená 

s kontrolou porozumění instrukcím, vysvětlovanému konceptu, otázka na kontrolu 

odpovědi na cvičení (gramatické, lexikální, výslovnostní), otázka na kontrolu 

porozumění textu (mluvenému nebo psanému). 

e) Analýza zpětnovazebné repliky lektora z hlediska její funkce: přijetí odpovědi, 

korekce, elaborace odpovědi studenta, komentář, echo. 

f) Analýza zpětnovazebné repliky z hlediska užitých jazykových prostředků (např. 

tzv. výplňová slova, způsob pochvaly apod.). 

g) Vyhledání sekvencí, které je možné označit jako scaffolding. 

4. Hledání dalších typických individuálních prvků verbálního projevu lektora (např. 

vyvolávání studentů, zdvořilostní prvky, pauzy apod.). 

Vzhledem k praktické provázanosti jednotlivých kategorií celý proces neprobíhal přísně 

lineárně, ale jednotlivé repliky bylo třeba sledovat v kontextu tematických sekvencí a 

nadřazených fází hodiny, analýza tedy zahrnovala pohyb kupředu a zpět.  

Pro každou vyučovací hodinu jsme vytvořili přehlednou souhrnnou tabulku (viz 

ukázku v Příloze 16), do které jsme postupně zanášeli data z jednotlivých zdrojů, utříděná 

podle jednotlivých sledovaných kategorií (svisle) a chronologicky seřazená v pořadí, jak 

vznikala a byla k dispozici jednotlivému lektorovi a pro potřeby výzkumného šetření (Miles, 

Huberman, 1994, s. 105, 110).  

V prvním sloupci jsou přepsány relevantní informace z písemného sebehodnocení 

lektora bezprostředně po výuce, které odevzdal před začátkem společného hodnocení 

supervizorovi. Je velmi pravděpodobné, že toto sebehodnocení je ovlivněno explicitním 

komentářem studentů na konci hodiny („Hezký to bylo.“) a pochvalnými komentáři ostatních 

lektorů, případně radami, které bezprostředně poskytli lektorovi, byl-li s vlastním výkonem 

nespokojen. Tyto vlivy nebylo možné v průběhu výzkumného šetření kontrolovat. 

Ve druhém sloupci jsou zaznamenané klíčové prvky, které lektor sám zmínil 

v průběhu společného ústního hodnocení. Jednotlivou hodinou jsme se v semináři podle 

potřeby zabývali deset až patnáct minut a v tomto časovém rozmezí se ke své hodině vyjádřil 

vyučující lektor, pozorující lektoři i supervizor. Ze semináře byl pro potřeby vyhodnocení 

tohoto výzkumného šetření se svolením lektorů pořízen audiozáznam a jeho rámcový přepis 

zahrnující časový přehled diskuse o jednotlivých hodinách, mluvčích a probíraných tématech, 

aby bylo snadné v případě potřeby pro účely analýzy konkrétní komentář vyhledat a porovnat 

ho s údaji z jiných zdrojů (triangulace dat). 
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Čtvrtý sloupec zahrnuje relevantní informace z písemného hodnocení supervizora. 

Supervizor písemný záznam a souhrnné hodnocení pořizuje v průběhu pozorování vyučovací 

hodiny a předá ho lektorovi v závěru hodnotícího semináře. Pátý sloupec obsahuje relevantní 

informace založené na písemném komentáři supervizora na sebehodnocení lektora (první 

sloupec). Tento komentář lektor dostane zpravidla až následující den. Výše popsané kroky a 

zdroje zpětné vazby jsou součástí standardně vedené výukové pedagogické praxe v rámci 

studia na AKCENT College. 

Tučnou čárou je v souhrnné tabulce oddělena část, která vznikla specificky pro 

potřeby výzkumného šetření: Data založená na audiozáznamu vyučovací hodiny. První dva 

sloupce slouží k zaznamenání výsledků práce lektora s audiozáznamem. Levý sloupec 

označuje kategorie verbálního projevu, na které lektor zaměřil svou pozornost. Toto 

rozhodnutí lektora a vnímání důležitosti jednotlivých kategorií může být ovlivněno 

informacemi z předchozích zdrojů dat a uspořádání informací v tabulce dobře naznačuje 

případné souvislosti. Lektor si měl záznam poslechnout co nejdříve po výuce, ale kdy přesně 

to udělal, bylo mimo kontrolu výzkumníka. Jediným požadavkem bylo odevzdat vlastní 

písemnou analýzu před další vyučovací hodinou, čili mohlo jít o rozpětí dvou až tří týdnů. 

V pravém sloupci je zaznamenána volba kategorie či jejího aspektu, na jejíž zlepšení se lektor 

chtěl v příští vyučovací hodině zaměřit.  

Poslední dva sloupce tabulky jsou určeny pro přehledný záznam výsledků detailní 

analýzy přepisu hodiny, kterou provedl výzkumník podle postupu uvedeného výše. Pro 

každou kategorii jsou uvedena čísla řádků přepisu, kde se příslušný jev vyskytuje a jeho 

stručný popis. Pouhým pohledem je tedy možné zachytit frekvenci výskytu určitých jevů a 

dohledat je v textu za účelem jejich kvalitativního srovnání (redukce dat, srov. Miles, 

Huberman, 1994, s. 10). Tento přehled také umožňuje porovnání s tématy, která se objevila 

v ostatních zdrojích dat, tj. s tím, čeho si v různých fázích celého procesu všímal sám lektor, a 

které prvky zvýraznil supervizor či ostatní lektoři. 

Přehledná souhrnná tabulka pro každou vyučovací hodinu umožnila porovnávání a 

usnadnila orientaci v bohatých datech ze tří vyučovacích hodin a souvisejících zdrojů. 

S využitím procesu konstantní komparace v rámci případu (Šeďová, in Švaříček et al., 2007, 

s. 223, Miles, Huberman, 1994, s. 254) bylo možné sledovat vývoj jednotlivého lektora 

v průběhu tří odučených vyučovacích hodin a jeho práci s audiozáznamem. Poslední sloupec 

tabulky je určen pro srovnávací záznamy výzkumníka (sledování vývoje lektora s ohledem na 

cíle, které si sám určil na základě práce s audiozáznamem), a pokud je třeba, k zachycení 
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specifických jazykových prostředků, které významně spoluvytvářejí celkový obraz výuky 

jednotlivého lektora.  

Po popisu jednotlivých lektorů (případů) jsme přistoupili k jejich vzájemnému 

srovnání (cross-case display, Miles, Huberman, 1994, s. 174) s cílem zjistit, jak pracují různí 

lektoři s audiozáznamem své výuky jako se zdrojem zpětné vazby a jaké informace dokáží 

bezprostředně zpracovat a využít. Výsledky tohoto srovnání prezentujeme ve 13. kapitole.  

7.8 Shrnutí 

Tato kapitola zdůvodnila volbu případové studie jako výzkumného designu a přiblížila 

zvolené postupy pro získávání dat a způsob jejich zpracování. 
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8 Úvod k případovým studiím 

 

I came to realize that case study is better regarded as a form of reporting  

than as a strategy for conducting research. I recognize that some scholars consider the case study  

to be an eclectic but nonetheless identifiable method (…).  

I prefer to regard it in a narrower sense, as a format for reporting.
112

 

(Wolcott, 2001, s. 91) 

 

 

Výsledky našeho výzkumného šetření předkládáme ve formě mnohopřípadové studie, 

založené na čtyřech případech lektorek, které v průběhu praxe využívaly audiozáznam vlastní 

výuky
113

. V této kapitole objasníme strukturu jednotlivých případových studií (kapitoly 9 – 

12). Stejná struktura dat umožní závěrečné srovnání případů a vyvození závěrů (Yin, 2009, s. 

156, Miles, Huberman, 1994, s. 172), které prezentujeme ve 13. kapitole.  

Zároveň v této kapitole přiblížíme specifické působení supervizora a průběh interakce 

v hodnotících seminářích. 

8.1 Výběr případů 

V naší práci analyzujeme data čtyř lektorek, které se zapojily do kvalitativního 

experimentu
114

. Každá představuje specifický typ posluchače AC, pokud jde o věk, jazykovou 

úroveň a předchozí výukovou praxi. Analýza jejich dat tedy může poskytnout užitečné 

informace o průběhu profesního učení posluchačů AC.  

Tři lektorky vyučovaly ve stejné skupině, ve skupině A, Lektorka B2 byla ve skupině 

B a jako jediná neměla žádnou předchozí zkušenost s výukou angličtiny. Ze základních 

informací v tabulce 8.1 vyplývá, že ostatní lektorky měly různě rozsáhlou předchozí 

zkušenost s výukou angličtiny, což patrně, díky větší sebedůvěře, mělo vliv na jejich ochotu 

zúčastnit se experimentu s audiozáznamem. U Lektorky B2 byla zjevná silná vnitřní motivace 

a zájem o studium, ve kterém pokračovala bezprostředně po střední škole.  

 

                                                           
112

 Dospěl jsem k poznání, že na případovou studii je lepší pohlížet jako za způsob podávání zprávy než na 

strategii pro provádění výzkumu. Jsem si vědom, že někteří vědci považují případovou studii za eklektickou, 

však přesto rozpoznatelnou metodu (…). Osobně upřednostňuji její pojetí v užším smyslu, jako formát pro 

podávání zpráv. (Přeložila DH) 
113

 Pro lektorky to představovalo značný objem práce nad rámec povinných požadavků pro získání atestace 

z pedagogické praxe. 

114
 Kvalitativní experiment v celém rozsahu ukončilo celkem pět lektorek, ovšem vzhledem k požadovanému 

rozsahu práce a rozsahu jednotlivých případových studií zde prezentujeme pouze čtyři. 



149 

Označení 

posluchače Úroveň 

angličtiny 

Předchozí výuková praxe 

Kapitola Délka Typ 

kurzů
115

 

Věk studentů Velikost skupin 

Lektorka A1 C2 10 let, 15 hod. 

týdně, celkem 

5500-6000 hodin 

JŠ, PV, S Mládež, 

dospělí 

Malé i velké skupiny, 

individuální 9 

Lektorka A2 C1 2 roky, asi 500 

hodin 

SŠ, S Děti, mládež, 

dospělí 

Velké skupiny (15), 

individuální 
x 

Lektorka A3 B2 4,5 roku S Děti Individuální 

(doučování)  
10 

Lektorka A6 C2 2 roky, asi 500 

hodin 

S Děti, dospělí Malé skupiny (2-3), 

individuální 

(doučování) 

11 

Lektorka B2 C1 x x x x 12 

Tab. 8.1: Přehled případů prezentovaných ve studii využití audiozáznamu 

 

Lektorka A1 je podle Berlinerovy klasifikace zkušenou učitelkou (proficient teacher, srov. 

kap. 3.2.2), z pohledu metodologie výzkumu ji tedy v našem kontextu můžeme považovat za 

extrémní případ (Yin, 2009, s. 47), i když ne zcela ojedinělý, který si potřebuje doplnit 

formální vzdělání. V průběhu výzkumného šetření nás zajímalo, zda reflexe podpořená prací 

s audionahrávkou vlastního vyučování může vést ke změnám i u zkušeného učitele/lektora. 

Lektorky A3 a A6 můžeme považovat za ‚typické případy‘ studentů (ibid., s. 48), kteří 

po krátkém zařazení v jiných oblastech pracovního trhu chtějí změnit profesi (tzv. druhá 

šance) a získat potřebné vzdělání. V nějaké formě si vyzkoušely vyučování angličtiny (bez 

jakékoliv předchozí formální přípravy) a chtějí se v budoucnu uplatnit v tomto segmentu trhu 

práce. Mají zájem pouze o jednooborové studium angličtiny, které spojují se zaměstnáním 

nebo s péčí o rodinu. Úroveň jejich angličtiny se pohybuje v rozmezí B2 až C2 podle 

Společného evropského rámce, což je opět typickým rysem posluchačů AKCENT College. 

V našem výběru není zastoupen další častý typ posluchače AC, student bezprostředně po 

ukončení střední školy s maturitní znalostí angličtiny na úrovni B2, bez předchozí 

pedagogické praxe.  

8.2 Role supervizora a skupinového hodnocení  

Během semestru se ukázalo, že posluchači si navzájem jsou významným zdrojem zpětné 

vazby a ve společné diskusi v semináři, částečně řízené supervizorem, konstruují nové 

explicitní znalosti o různých aspektech vyučovacího procesu. Toto poznání se promítne do 

přípravy a provedení následující vyučovací hodiny a jeho stopy jsou patrné i v práci lektorek 
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 Vysvětlivky zkratek: JŠ – jazyková škola, PV – podniková výuka, S – soukromá výuka, SŠ – střední škola. 
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s audiozáznamem. Semináře byly vedeny v češtině, aby se snadno zapojili i posluchači se 

slabší angličtinou. Problémem se ukázala být česká terminologie, protože většina studijních 

materiálů oboru je v angličtině, a tak docházelo k častému míšení kódů. Vzhledem k tomu, že 

závěrečná bakalářská zkouška se koná v češtině, mělo určité porovnávání terminologie české 

a anglické své opodstatnění. 

Z pohledu profesního rozvoje lektorek lze tyto diskuse vnímat jako žádoucí intervence 

různého typu, s podpůrnou rolí supervizora, který důležité informace shrne, popř. doplní 

nové, a tak u lektorů podporuje vytváření ‚teorií s malým t‘ (srov. kap. 4.4). Z hlediska přísně 

experimentálního přístupu k výzkumnému šetření by semináře tvořily významnou 

intervenující proměnnou, mimo kontrolu výzkumníka. Pro informaci a porovnání 

s teoretickými východisky v kap. 5.3 uvádíme několik typických ukázek průběhu diskuse. 

První ukázka je z hodnocení první hodiny Lektorky A1. Jejím cílem bylo procvičit 

tvoření otázek v minulém čase, materiálem bylo jedno cvičení z pracovního sešitu. Cvičení 

má charakter dialogu mezi sestrami Ruth a Emmou a Emma se sestry zvědavě vyptává na její 

první ‚rande‘. Po doplnění otázek do textu studenti pro kontrolu poslouchali nahrávku 

dialogu. Ostatní lektorky si v průběhu hodiny všimly, jak Lektorka A1 cvičení obohatila 

mnoha skutečnými otázkami, které umožnily personalizaci materiálu, reakci studentů na jeho 

obsah, nejen na gramatiku, a tak vedly ke značnému zaujetí studentů. Lektorka A1 na stejné 

úrovni reagovala i na odpovědi studentů, takže v některých momentech interakce plynula jako 

skutečná konverzace, již však lektorka stále měla pod kontrolou. 

Ukázka 8.1
116

 

LA1: … jinak … nevim, přišlo mi, že fungovaly tak ňák jako jak jsem čekala, že budou fungovat, nebo jak 
jsem předpokládala, a … tak-že … k tomuhle ňák nema::m nic … […musíte mít vy. 
Ostatní: [(( smích))  
SV: Tak, co byste řekly? ((po vlastním hodnocení Lektorky A1 směrem k ostatním)) 
LA5: Mně se to hrozně líbilo =  
LA2: = Mně taky.= 
LA5: = Ty návaznosti, přesně ona šla, navazovala všechno prostě úplně i předtím 
LA2: [přesně … 
LA5: [gramatiku, úvod, potom znovu to zopakovala   
LA3:[(…) 
LA5: [úplně všechno všechno. Úžasná plynulost, no … jako vopravdu krása.= 
SV: = Takže z toho vlastně vytvořila příběh a v tom workbooku je to v podstatě, když se podíváte na tu 
další stránku, na tu soap opera, je to gramatické cvičení. Jo? Takže vidíme, že gramatika nemusí být 
nuda, ale ještě ta nahrávka samozřejmě to učinila zajímavějším, takže = 
LA2: = To bylo hezký. 
LA1: Emma měla něco do sebe. 
Ostatní: ((smích)) 

                                                           
116 Vysvětlivky k přepisu: [ přesah, projev dvou mluvčích zároveň; = těsné navázání na projev předchozího či 

následujícího mluvčího; … delší pauza; :: prodloužená slabika; FAKT slovo vyslovené s větším důrazem; (…) 

nesrozumitelná promluva; […] vynechaná část textu; ((smích)) komentář k dění neverbálnímu; LA1 Lektorka 

A1; SV supervizor. 
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LA2: Emma to oživila. 
LA5:Taky ty komentáře nebo co jsi měla k tomu, tak to vlastně taky bylo takový oživení, že oni se tak 
uvolnili a a ten kontakt s těma studentama byl taky hned úplně o něčem jinym. 

 

Tato hodina byla v průběhu výukového dopoledne poslední, ale v následujících výukových 

dnech bylo patrné, že se ostatní lektorky o podobné postupy také pokusily.  

Následující ukázka je z hodnocení druhé hodiny Lektorky A1. Jejím cílem bylo volné 

procvičení modálního slovesa should / shouldn’t v kontextu poskytování rady v obtížné 

životní situaci. Tato hodina navazovala na předchozí dvě, odučené Lektorkou A5 a Lektorkou 

A3. Z jejich reakcí je patrné určité zklamání, že v jejich hodinách studentky málo mluvily. 

Z hlediska budování teorie učení a vyučování na straně posluchačů tady bylo možné ukázat na 

postup učení z kognitivního hlediska a rozfázování učebního procesu v přípravě a provedení 

vyučovací hodiny (závěr supervizora). V pozadí diskuse se objevuje ještě jeden problém, a 

sice jak ‚rozmluvit‘ studenty. Lektorka A3 vidí problém spíše na straně studentů, kdežto 

Lektorky A5 a A6 vnímají učitele jako toho, kdo má připravit dostatečně stimulující aktivity a 

je tedy zodpovědný za to, jak mnoho budou studenti v průběhu vyučovací hodiny mluvit. 

Závěrečné dotazníky Lektorky A3 naznačují, že se s touto rolí učitele jako facilitátora učení 

v průběhu semestru více sblížila.  

Ukázka 8.2 

LA1: … konec hodiny, že vstaly, že se prostě trošku hnuly a že se probudily, takže jako tam byl ten 
záměr, to mně přišlo, že fungovalo. 
(…) 
LA6: (…) živý (…) = 
LA5: = (…) to se mi na tom líbilo, protože já, já jsem měla (…) jsem se taky snažila aby … mluvily ale 
prostě jsem to [nedokázala (…)  
LA4:              [(…) no, ono totiž kdo jde na začátku úplně na začátku kdo jde první tak než se rozmluvěj 
že jim to trvá protože ty jsi byla minule první a taky, ti skoro nic neřekly  že jo a potom už = 
LA1: = se probrat, hmm = 
LA6: = ale ono to je na tom učiteli si myslim,[to není studentama, já myslim že to záleží na těch 
aktivitách = 
LA5:                                                                          [já si to taky myslim že, no, že záleží (…) = 
LA1: = (…) ono i … ale víš co, tak tys‘ jim v podstatě pře … ty jsi do nich dostávala vlastně tu, [to co bylo 
NOVÝ, jo, kdežto = 
LA6:                                                                                                                                                  [přesně  
SV: = tam bylo jasný, že oni to FAKT neznaly, to should, shouldn’t, jo, a vy jste to tam efektivně 
vysvětlila, a good idea, a tak dál, to zafungovalo, a postupně, tam přes to řízené procvičení [Lektorky 
A3] to pak gradovalo dál, takže … je evidentní, že vy jste teda udělala tu dobrou práci pro kolegyni = 
Ostatní: ((… úsměvy a zvuky souhlasu)) 
LA1: = [to ani nemůže jít stejně 
SV:     [jo? Tam je jasný, že toho mluvení ani nemůže být tolik, jo, takže ta příprava vaše teda byla 
důležitá, jo? … takže absolutně fajn a vůbec [nemusíte 
LA3:                                                                     [ (…) ((směrem k LA5)) 
SV: … nemusíte z toho mít špatný pocit, že bylo málo mluvení, protože tam asi bylo hodně přemýšlení 
a ujasňování věcí, absolutně potřeba pro to, aby pak to mohlo gradovat dál. Protože rady byly 
adekvátní a v podstatě používaly tu formu bez chyb, takže tam nebylo žádný shouldn’t going a 
podobně, jo, což se docela stává, když se to nevyloží dobře. Takže fajn. 
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V ukázce je zjevné, že posluchačky velmi pečlivě sledují výstupy ostatních, přemýšlejí o nich 

a snaží se porozumět tomu, co pozorovaly, i v širších souvislostech. Zároveň je patrná 

podporující zpětná vazba supervizora a snaha o nastavení objektivních hodnotících měřítek. 

V několika případech lektorky přistoupily i ke kritickým komentářům, i když je 

podaly velmi zdvořilou formou. Taková konstruktivní kritika byla zpravidla přijata a společně 

se hledalo alternativní řešení situace. Je možné předpokládat, že kritické poznámky mohly 

zaměřit pozornost lektorky, která pracovala s audiozáznamem, na konkrétní prvky jejího 

verbálního projevu, které by jinak zůstaly bez povšimnutí. V následující ukázce uvádíme 

příklady dvou negativních komentářů, záměrně zcela anonymně a bez popisu situace. 

Ukázka 8.3 

a) … že jsem vůbec nevěděla, co dělají a proč to dělají a jak, kam to směřuje, ale teď teda jako chápu, 
když vidim ten obrázek …  

b) Mně se to moc líbilo, ale já osobně, na mě to působí (…) že je jakoby diriguješ … 
 

V poslední ukázce uvádíme úryvek z hodnocení třetí hodiny Lektorky A3. Lektorka A3 si je 

vědoma vlastního učebního stylu a dochází k poznání, že není zcela kompatibilní 

s používanou učebnicí (induktivní prezentace jazykového jevu). Zatím si není zcela vědoma 

těsného propojení mezi úvodním poslechovým cvičením (porovnání tří sester, které jsou na 

obrázku), které má studenty doplňováním neúplných vět zaměřit na vazby pro srovnávání 

(comparison). To vede ke společnému hledání jiných možností postupu a snaze supervizora 

přivést posluchače k pochopení konstrukce učebnice a jednoho z důležitých principů 

komunikativního přístupu k výuce cizího jazyka (teorie s velkým T). 

Ukázka 8.4 

LA3: Já bych to přeorganizovala teď asi zpětně. […] dala jsem jim krátkej prostor na otázky, takže si to 
jakoby myslim, že si uvědomily, jak se to dělá.  
SV: Ehm … 
LA3: A celkem pozitivně mně překvapilo teda ten ta práce s poslechem, že tu trojku zvládly hezky i tu 
dvojku že to mi přišlo jako že to bude na ně těžký, že to je dlouhý a že vlastně ty věty jsou trošku (…) 
když to doplňování v tom textu a jako zvládly to hezky […] 
SV: Ten text není nijak dlouhý, už jsme měli mnohem delší, když se na to podíváme, že, takže to 
celkem je rozdíl. Co byste udělala jinak? Říkala jste, že byste = 
LA3: =Já bych dala tu gramatiku na začátek a ten focus až potom. Já jsem takovej já jsem ten typ […], 
ale já když se setkám s novou látkou, tak mi to prostě vadí a já vypnu, dokavaď nedostanu tu 
gramatiku, to vysvětlení. 
SV: […] takže vy byste nejdřív vyložila gramatiku dnes se podíváme na komparativ superlativ = 
LA3: = Udělala bych na to srovnávání … [celou tu tabulku a pak teprve udělala ten focus 
SV:                                                                     [ ty koncovky a pak byste … Aha. Co myslíte, Lektorce A5 asi 
by to [taky vyhovovalo takhle = 
LA5:=[No přesně. Já jsem s tím souhlasila […] jestli už by to znali, tak vlastně jim to připomenout, 
udělat jim nějakou tabulku možná na tabuli a pak vlastně na základě toho cvičení, protože jsem si 
všimla, že […] 
SV: Takže byste jim vyplnila hned tabulku bez nějaké příkladové věty [že by nevěděli 
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LA5:                                                                                                            [Ne. Asi asi bych nejdřív udělala 
nějaký cvičení, jako třeba měla Lektorka A2, nějak bych tu problematiku představila a potom bych je 
nechala povědět, jestli mi můžou říct = 
SV: =ale to je v podstatě to, co dělá tady to cvičení. 
LA3: […] dělá, ale složitě. 
[…] 
SV: Máte tu knížku, že byste se mohly podívat a trošku to můžeme analyzovat co tam je a co tam není 
[…] Jak to vnímaly ostatní divačky, pozorovatelky? 
((LA2 i LA6 se přiklonily k tabulce a přehledu gramatiky na úvod, LA6 označila poslech jako komplikující 
faktor.)) 
LA2: […] dala bych jim třeba pět vět, kde by si podtrhli ty přídavný jména nebo něco a pak abysme si 
společně tu tabulku napsali a pak bych teprve jela další cvičení. 
SV: No a co myslíte, že bylo smyslem tady té dvojky a trojky? 
LA2: Jako, ono to tak je, ale hrozně dlouhý […] 
[…] 
LA6: Dala bych jim pracovat na příkladech, na větách a oni by si ty pravidla vyvodili … 
[…] 
SV: […] ten text vám tam dává ten kontext a ty vzorové věty, se kterými chcete pracovat, protože když 
řeknete jenom komparativ superlativ, tak málokdo si představí, pokud není lingvista, k čemu to vlastně 
je, že. My potřebujeme nějaký kontext, aby věděli, co vlastně říkají. Proto tam je ten poslech protože 
učiteli jakoby to ulehčí život a práci, že nemusí teda pracně si vymýšlet vzorové věty a vystavovat se 
riziku, že tam udělá chyby. […] Ukážu jim to na příkladech. A to je to, co dělá ta kniha. […] obrázek, to 
je naše reference, to nám vykládá ten význam. 
 

Z ukázek je patrné, že jednotlivé situace ve výuce lektorek byly východiskem pro reflexi, 

zkoumání příčin stavu a hledání alternativních řešení, případně obecně platných závěrů, o 

které se lektorky mohly opřít při přípravě a provedení následující hodiny.  

8.3 Struktura popisu jednotlivého případu  

Popis jednotlivého případu zahrnuje prezentaci konkrétních dat, která ilustrují popisovaný 

stav v oblasti jednotlivých složek lingvodidaktické a komunikativní kompetence a jejich 

vývoj. Každá případová studie je rozčleněna do pěti hlavních částí. 

1. Stručná charakteristika lektorky  

Zdrojem dat pro tuto část analýzy byly Dotazník posouzení důležitosti, náročnosti a úrovně 

osvojení pedagogických dovedností a Dotazník učitelovy implicitní teorie učení a vyučování. 

Pro přehlednou prezentaci výsledků dotazníku o pedagogických dovednostech jsme 

zvolili čárový graf, který umožňuje současné zobrazení několika datových řad. Spojovací čáry 

mezi jednotlivými body jsou v tomto případě jen pomocné, naznačují celkovou úroveň 

jednotlivého úhlu pohledu na pedagogické dovednosti a celkové nastavení lektora. Např. graf 

Lektorky A6 (viz obr. 11.1, kap. 11) naznačuje, že vnímaná důležitost a náročnost 

jednotlivých dovedností s koncem praxe vzrostla, a úroveň osvojení se celkově snížila. 

Jednotlivé lektorky není možné srovnávat (srov. rozdílné vstupní charakteristiky – kap. 7.5.1), 

ale přesto lze v grafech vypozorovat určité tendence, např. v úrovni osvojení pedagogických 
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dovedností byla dosažená úroveň velmi často označena nižší hodnotou než úroveň očekávaná 

na začátku praxe. 

Dalším důvodem pro spojovací čáry je to, že některé dovednosti byly označeny 

v různých částech dotazníku stejnou číselnou hodnotou a barevná čára umožní identifikaci 

jednotlivých úhlů pohledu. Např. v grafu Lektorky A3 (viz obr. 10.1, kap. 10) u dovednosti 1 

(motivovat studenty) je hodnota 2 přiřazena dosažené úrovni osvojení, hodnota 3 je přiřazena 

předpokládané náročnosti před praxí, důležitosti a úrovni osvojení dovednosti po praxi, 

hodnota 4 označuje předpokládanou důležitost před praxí a náročnost na osvojení po praxi.  

Z dotazníku implicitní teorie jsme vybrali ty položky, ve kterých došlo mezi první a 

druhou administrací k největším změnám, a které dokreslují vývoj patrný ve vlastní výuce. 

V závěru první části je v tabulce uvedena stručná informace o vyučovacích hodinách 

(mikrovýstupech) lektorky.  

2. Vývoj vybraných složek lingvodidaktické a komunikativní kompetence 

Tato část zahrnuje stručný popis přístupu lektorky k plánování jednotlivých vyučovacích 

hodin a v případě, že se ke své přípravě v různých fázích hodnotícího a reflektivního procesu 

vyjadřovala, pak i její komentář k tomuto tématu. Hlavní složkou této části je popis vývoje 

jednotlivých složek lingvodidaktické kompetence, které považujeme za klíčové pro efektivní 

výuku cizího jazyka, ale jen těch, kterými se nezaobírala lektorka sama při své práci s 

audiozáznamem. To znamená, že tato kapitola nepokrývá u každé lektorky tytéž složky 

lingvodidaktické a komunikativní kompetence. Pro toto uspořádání jsme se rozhodli proto, 

abychom předešli opakování informací. 

Popis je založen na naší analýze přepisu audiozáznamů vyučovacích hodin lektorky 

s využitím dalších zdrojů dat (tab. 7.4): (III), (IV), (V), (VI), (VII). Ukázka typického 

průběžného zpracování dat pro tuto kapitolu je uvedena v Příloze 16. 

Charakteristické rysy výkonu lektorky dokládáme konkrétními ukázkami z přepisu 

audiozáznamu. S ohledem na úsporu místa vybíráme úryvky, na kterých je možné ilustrovat 

několik složek lingvodidaktické kompetence a verbální komunikace lektorky zároveň. U 

každé ukázky uvádíme pořadí vyučovací hodiny lektora, čísla řádků v přepisu audiozáznamu 

a časový úsek vyučovací hodiny, ze kterého ukázka je. S ohledem na větší srozumitelnost 

ukázky v tomto textu spojujeme promluvy jednoho mluvčího z několika řádků původního 

přepisu audiozáznamu (promluvy v pracovním přepisu jsou rozděleny po desetisekundových 

úsecích) a označení řádků v ukázkách začíná od čísla 1. Promluvy studentů jsou označeny 

šedou barvou řádku a identitu studentů odlišujeme, jen pokud je to v konkrétním případě 

důležité. Jména studentů jsou v přepisech nahrávek změněna. 
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3. Práce lektorky s audiozáznamem 

Tato část zahrnuje pouze ty složky lingvodidaktické kompetence a výukové komunikace, 

které si k analýze vybrala po poslechu sama lektorka a/nebo které zmínila buď v písemném 

sebehodnocení, nebo v ústním hodnocení v semináři, protože je možné předpokládat, že jim 

lektorka při poslechu bude také věnovat pozornost, i když je v písemné analýze audiozáznamu 

sama nezmíní (efekt primingu a zaznamenávání – noticing). 

Východiskem pro naši analýzu je sebehodnocení lektorky po první vyučovací hodině a 

prvky, které si sama vybrala ke zlepšení v následujících hodinách. Sledujeme výskyt těchto 

vybraných prvků ve druhé a třetí vyučovací hodině a jejich vývoj požadovaným směrem. 

Komentáře lektorky konfrontujeme s naší analýzou přepisu zvukového záznamu. 

S ohledem na druhou výzkumnou otázku popíšeme, jak lektorka pracovala 

s audiozáznamem a jak tato práce obohatila další zpětnovazebné mechanismy v rámci 

výukové pedagogické praxe v AC. 

4. Vytváření příležitostí k učení 

Tato část shrnuje data založená na přepisu audiozáznamu a vztahuje je ke konceptu vytváření 

příležitostí k učení a jeho vývoji v průběhu tří vyučovacích hodin (srov. kap. 2.3).  

5. Shrnutí případu 

V závěru popisu jednotlivého případu shrneme profesní vývoj lektorky v průběhu tří 

vyučovacích hodin z několika hledisek, která vyplynula z diskuse v teoretické části práce jako 

významná pro efektivní řízení vyučovacího procesu ve výuce cizího jazyka (srov. kap. 5.7, 

6.4). Tuto část doplňujeme přehlednou tabulkou výskytu sledovaných činností v jednotlivých 

vyučovacích hodinách se stručným hodnocením supervizora. 

Vzhledem k tomu, že v kvalitativním výzkumu vycházíme především ze získaných 

dat, nikoliv pouze z kategorií předem striktně definovaných, jednotlivé případové studie se 

v detailech liší. Naším záměrem je postihnout jednotlivé případy v jejich zvláštnosti a pokud 

možno úplnosti. 

8.4 Shrnutí pro výzkumné šetření 

Závěrečné shrnutí čtyř případových studií umožní vhled do počátečního rozvoje 

lingvodidaktické a komunikativní kompetence lektorů angličtiny a do různých způsobů práce 

s audiozáznamem vlastní výuky jako zdrojem zpětné vazby pro reflexi pokroku jednotlivce. 

Souhrnné porovnání v kap. 13 umožní také určité zobecnění pro potřeby vedení výukové 

pedagogické praxe v AKCENT College.  



156 

9 Případová studie č. 1 - Lektorka A1  

 

„… nikdy jsem se neslyšela. Velmi zajímavá zkušenost.“ 

(z hodnocení práce s audiozáznamem) 

 

 

Lektorka A1 uvádí desetiletou praxi v oblasti výuky angličtiny jako cizího jazyka, nejvíce 

v kontextu výuky dospělých v jazykové škole a v rámci podnikového vzdělávání, náš odhad 

je, že odučila více než pět tisíc vyučovacích hodin. V minulosti absolvovala několik semestrů 

studia anglistiky a v rámci zaměstnání v jazykové škole interní metodická školení a několik 

hospitací ze strany nadřízených. Rozsáhlé výukové praxi odpovídá samostatnost v přípravě na 

vyučování a vysoká úroveň osvojení angličtiny v celé šíři komunikační kompetence (C2).  

9.1 Stručná charakteristika lektorky  

V dotazníku učitelovy implicitní teorie učení a vyučování jsou patrné ustálené názory, se 

zřetelem na potřeby studentů, spíše než na vlastní činnost učitele. Lektorka A1 např. považuje 

za důležité, aby dokázala vzbudit zájem studentů, aby studenti měli z učení radost a snažili se 

komunikovat a užívat znalosti v praxi, kterou by výuka měla přiměřeně reflektovat. Drobný 

posun jsme zaznamenali ve větě č. 2: Chtěla bych, aby moji studenti … V první verzi lektorka 

doplnila „… měli z hodin radost, odcházeli spokojení.“ Ve druhé verzi na konci 3. semestru 

věta zněla „… měli z učení radost, nebáli se udělat chybu … a samozřejmě – něco si odnesli.“ 

Je zde patrný větší důraz na efektivitu výukového procesu a jeho kognitivní složku. Podobně 

by bylo možné interpretovat ukončení věty č. 10: Hlavním smyslem názornosti by v moderní 

výuce asi mělo být …, kdy při první administraci lektorka napsala „…rychlé a efektivní 

předání info“, kdežto při druhé administraci „… co nejpřijatelnější prezentování látky“. Výraz 

‚prezentování‘ otvírá větší prostor pro studenty a jejich učení a konstrukci znalostí, a tak 

aktivnější zapojení do vyučovacího procesu. 

Podobně vysokou míru stability v názorech jsme zaznamenali také v lektorčině 

posouzení důležitosti a náročnost jednotlivých pedagogických dovedností (srov. obr. 9.1, 

Příloha 7). Výraznější odchylku lze pozorovat u položky č. 11 ( dovednost opravovat chyby) - 

náročnost se o 2 body škály zvýšila. K posunu došlo i u položek č. 4 (zpracovat přípravu), 12 

(vést výuku v angličtině), 18 (uplatňovat skupinovou výuku) a 19 (organizovat činnost 

studentů). V těchto čtyřech případech lektorka dovednostem přisoudila střední obtížnost (3) a 

předpokládala nejvyšší úroveň vlastního výkonu (5), pravděpodobně s ohledem na svou 

předchozí pedagogickou zkušenost. V závěru praxe došlo k vyrovnání hodnot – úměrně 
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zvýšení náročnosti (4) se snížila úroveň osvojení dovedností (4). Možným vysvětlením by 

mohla být určitá rutina, se kterou zkušený učitel tyto dovednosti ovládá a využívá, zejména u 

známých skupin studentů, se kterými pracuje dlouhodobě, a proti tomu novost situace a malý 

kontakt se studenty v rámci výukové praxe v AC. To by mohlo vysvětlovat také snížené 

sebehodnocení u položek č. 8 (vést se studenty rozhovor a diskusi), 20 (individuálně 

komunikovat se studenty), 21 (diagnostikovat a hodnotit znalosti studentů) a pokles o 2 body 

u dovednosti 17 (uplatňovat aktivizující metody). Lektorka mohla v úvodu semestru očekávat 

od studentek podobné reakce jako od svých vlastních studentů mimo AC. Celkově je v 

úvodním dotazníku Lektorky A1 patrná důvěra ve vlastní pedagogické dovednosti a stabilita 

v jejich posouzení. Ve druhé administraci dotazníku se však projevila podobná tendence jako 

u většiny ostatních lektorů, a sice snížené ohodnocení dosažené úrovně u třinácti dovedností. 

 

 

Obr. 9.1: Lektorka A1 - Posouzení důležitosti, náročnosti a úrovně osvojení pedagogických dovedností 

 

Jak naznačují výsledky obou dotazníků podpořené analýzou vyučovacích hodin, Lektorku A1 

lze považovat za zkušenou učitelku (srov. kap. 3.2.2). Vzhledem k její pokračující 

pedagogické praxi jako zdroji obživy je obtížné odhadnout, jakou roli v jejím profesním 

rozvoji v průběhu semestru sehrála výuková praxe v rámci studijního programu, a jak 

působily další vlivy, např. případné hospitace a hodnocení na jejím pracovišti, možnost 

‚zkoušet‘ adaptovat předchozí rutinní postupy v reálné praxi atp. 

Přehled vyučovacích hodin Lektorky A1 v průběhu prvního semestru výukové 

pedagogické praxe na AC je uveden v tab. 9.1. 
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Pořadí 

hodiny 
Datum Pořadí 

v rámci dne 
Materiál z učebnice Výukový cíl 

1 25.10. 6/6 

(29 minut) 

WB, s. 12, cv. 4  Řízené procvičení ‚past tense negative and 

questions‘ v situačním kontextu 

2 15.11. 3/6 

(34 minut) 

SB, s. 27, cv. 2 Procvičení ‚should / shouldn’t‘ se zaměřením 

na plynulost – poskytování rady v obtížné 

životní situaci 

3 6.12. 4/6 

(36 minut) 

SB, s. 42 -43, Language focus 

2  

Prezentace lexikálních a gramatických struktur 

k tématu ‚Describing what people look like‘ 

Tab. 9.1: Přehled vyučovacích hodin Lektorky A1 

 

Cílem první a druhé hodiny bylo procvičení gramatického jevu, hodiny však byly obsahem i 

typem aktivit výrazně odlišné. První hodina vycházela z písemného a poslechového cvičení, 

zatímco druhá měla víc interpersonálně komunikační charakter s důrazem na plynulost 

ústního projevu. Třetí hodina byla spíše lexikálně zaměřená, věnovala se však i strukturním 

rysům jednotlivých slov a jejich kolokacím (syntagmatické vztahy).  

9.2 Vývoj vybraných složek lingvodidaktické a komunikativní kompetence 

Lektorka A1 nastoupila do studijního programu s vysoce rozvinutou lingvodidaktickou i 

komunikativní kompetencí a díky předchozí zkušenosti i se značnou didaktickou citlivostí, tj. 

schopností rozlišovat v pedagogických situacích podstatné jevy (Janík, 2013, s. 235). 

V dalším textu tedy budeme většinou pracovat s ukázkami z jejích hodin, které ona sama 

považovala z nějakého důvodu za zajímavé (ukázka 9.1, 9.7, 9.8) a budeme je analyzovat 

podrobněji se zvláštním zřetelem k jevům, kterých si povšimla sama lektorka. 

9.2.1 Příprava na vyučování 

Lektorka A1 plánovala své výukové jednotky zcela samostatně. Zvláštním rysem jejích 

příprav je jen strohý popis výukového postupu. Většina plánů obsahuje předpokládaný 

verbální projev učitele, zejména otázky položené studentům. Mnohé z jejích postupů jsou 

zažité až rutinní a v průběhu výuky dokázala dobře reagovat na vývoj situace, např. udělat 

malé ‚odbočky‘ potřebné k vysvětlení slovní zásoby (vložené tematické sekvence), a plynule 

se vrátit zpět k hlavní aktivitě. Dokázala také vhodně adaptovat materiál z učebnice, aby ho 

přizpůsobila úrovni studentek, a dokázala adaptaci logicky zdůvodnit. 

9.2.2 Srozumitelný input  

Lektorka A3 velmi efektivně nastavovala kontext hodiny a informovala o něm studentky, 

čímž zaručovala, že byly stále zorientované a dokázaly sledovat, kam hodina směřuje. Při 
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přechodu k nové fázi shrnula fázi předchozí a použila zřetelný členící signál, který ohlásil 

změnu.  

V ukázce 9.1 je přepsán začátek druhé hodiny. V ř. 1 lektorka odkazuje ke dvěma 

předchozím vyučovacím hodinám, ve kterých proběhly prezentace a řízené procvičení 

modálního slovesa ‚should/shouldn’t‘ pro vyjádření rady (ok, a lot of advice today … and 

we’ll have some more). Dále následuje věta uvozující nové téma (First of all, let me ask you) 

a navození situace (when you have a problem … who do you talk to?). Lektorka použila 

osobní otázky (personalizace) a když studentky otázce porozuměly, poskytovaly skutečně 

osobní odpovědi. I přes potřebu zopakovat otázky (ř. 5, 17, překlad studentky v ř. 19) je 

možné interakci považovat za efektivní k ustavení kontextu pro další fázi hodiny. Za zmínku 

stojí reakce lektorky na český překlad studentky. Podobných momentů se v jejích hodinách 

vyskytlo více a lektorka po překladu zpravidla zopakovala svůj původní anglický výraz, čímž 

zvýšila šance, že si ho studenti povšimnou a zapamatují; v tomto případě příležitost k učení 

navíc podpořila zápisem otázky na tabuli.  

Ukázka 9.1 (2. hodina, ř. 1-65, 0:00-4:10) 

1 L Ok, a lot of advice today… (…) and we´ll have some more… First of all, let me ask you…when YOU 
have a problem … who do you talk to? Where do you go? … Terezo, who do you talk to … when 
you have a problem? To your parents or to your friends? 

2 S1 Private problem?  
3 L Oh, private problem, work problem … 
4 S2 (…) 
5 L  Not IF you have a problem … WHEN you have a problem … … do you talk to somebody? 
6 S (...) ((smích)) 
7 L Thanks for translation, yeah 
8 S1 Yes, I talk with my mother 
9 L You talk to your mother? Aha … Patricie, what about you? 
10 S3 speak with my husband 
11 L Ehm 
12 S4 I go to friends  
13 L You go to friends. What about you? 
14 S4 I have problems with your English.  
15 L You have problems with your English? … 
16 Ss ((smích))  
17 L  OK, and who can you talk to about your problem? Do you discuss this problem with your 

colleagues? … with your partner? … 
18 S4 No I have…  
19 S3 s kým mluvíš, když máš problém … s kým to řešíš, když máš problém 
20 L … … ((L píše na tabuli)) When you … yeah …  
21 S2 With my teacher …  
22 L Aha … (…) Have this 
23 S4 with my children, because they speak very good English ….. 
24 L Ehm 
25 S4  … and … and I am … I am 
26 L Ehm  
27 S4 depressive from this.   
28 L You are DEPRESSED?  
29 S4 …depressed … because I forgot all. 
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30 L That´s not true. [That’s not true. 
31 S4                              [Yes. 
32 L What about you?  
33 S2 When I have some problems I speak with my friends.  
34 L Ehm, you go to your friends … … 
35 S2 English … ((smích)) … English friends 
36 L Of course. English friends. Somebody speaks English … how?... … you speak English … 
37 Ss Well 
38 L Well … ok, thank you ... … Now, I don´t have many friends and I don´t have a partner …. and I have 

a problem. Can you help me? 
39 Ss Psychiatrist  
40 L You cannot help me, I need a psychiatrist?! 
41 S4 To je strašný. 
42 L Thank you very much! … 
43 Ss ((smích))  
44 L That would be very helpful, but I need some advice now. … … I am not very slim, I am fat … and I 

want a new boyfriend … what should I do? 
45 S4 You shouldn´t eat a lot of. 
46 L Ok, I shouldn´t … … ((L píše na tabuli)) … ok, I shouldn’t eat. 
47 S2 You should sport … sport … (…) 
48 L Ehm … I should do sports … ehm 
49 S4 sports 
50 L Ehm … Terezo, what else I should or should not do? I am fat, I want a boyfriend, ehm. 

 

V ř. 38 lektorka uzavírá odpovědi k první otázce (Well … ok, thank you … Now) a uvádí 

novou situaci (I don’t have many friends … I don’t have a problem), na kterou studentky 

reagovaly v duchu předchozích výměn a doporučily lektorce, kam má jít pro radu 

(psychiatrist). Lektorka vtipnou radu studentky přijala (ř. 40), komunikačně tuto odbočku ve 

svých instrukcích uzavřela (ř. 44 – That would be very helpful) a vrátila se ke své původní 

situaci, kdy žádala o radu (I need some advice now), tentokrát s využitím cílové gramatické 

struktury (what should I do?). 

V ukázce 9.2 předkládáme delší promluvu lektorky (50 sekund; v tomto případě jsme 

ponechali číslování řádků z přepisu), která je přechodem mezi dvěma samostatnými fázemi 

hodiny a dobře vytváří kontext v rámci vyučovací hodiny. Studentky dočetly text cvičení 

(dialog sester Emmy a Ruth) a lektorka zkontrolovala porozumění textu. V ř. 156-157 uzavírá 

první část práce s textem, shrnuje názory studentek a ohlašuje, že se k textu ještě vrátí (we 

will work with it in a while). V ř. 158-159 zaměří pozornost studentek na výrazy z textu, které 

považovala za vhodné zkontrolovat/vysvětlit. Do objasnění slov se rozhodla zapojit studentky 

(dialogizace) a násobnou otázkou je vyzvala k odpovědi (ř. 160). Celá dlouhá promluva 

lektorky je velmi dobře strukturovaná a pro studentky jednoznačně srozumitelná, protože na 

otázky okamžitě odpověděly (ř. 161). 

Ukázka 9.2 (1. hodina, ř. 155-161, 12:00-13:00) 

155 Yes … I think … the first date was good 
156 For the first date it was good … she had something to drink … he took her home AND … he asked her to 
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meet him again 
157 … so he was happy … if Ruth was, we don’t know. Nice. We will work with it in a while 
158 but now … could you please have a look at the board … I … wrote two or actually sorry four phrases,  
159 four parts from the text … and there are some words I’m not sure about. Can you help me? … 
160 They talk about the kind of film. What does it mean? What is a kind? Can you give me … can you think 

of another Cze err … English … Czech word … English word? 
161 It was romantic, horror  

 

V ukázce 9.2 jsou dva zajímavé momenty, patrně způsobené tím, že šlo o první hodinu 

Lektorky A1 s touto skupinou. V ř. 160 je vidět nejistota ohledně volby jazyka – lektorka ví, 

že čeština by pro studentky byla snazší a pravděpodobně takto postupuje ve své vlastní praxi 

(srov. ukázka 9.1, ř. 20-21). Patrně kvůli požadavkům praxe v AC se vrátila k angličtině, a tak 

studentky měly na výběr, ale všechny, které na otázku odpověděly, daly přednost angličtině. 

Druhý zajímavý moment se objevil v ř. 159 (… words I’m not sure about. Can you help me?). 

Lektorka, která celou dobu pevně řídila hodinu a opravovala studentky, se stylizovala do role 

nevědoucího, což by někteří studenti mohli vnímat jako výraz určité nadřazenosti (podobná 

změna role je zaznamenaná v ukázce 9.4, ř. 1 – zvýrazněno).  

Návaznosti a kontextualizaci v rámci hodiny napomáhají vhodné instrukce. Sama 

Lektorka A1 své instrukce bezprostředně po výuce hodnotila takto: „snad OK, snažila jsem se 

o užití slovní zásoby, kterou SS umí“ (1. hodina); „zdálo se, že instrukce byly jasné, dělaly, 

co měly “ (2. hodina); „instrukce, myslím chápaly OK“ (3. hodina). Instrukce k činnostem 

byly pravidelně podpořené příkladem a často spojené se záměrně vloženým humorným 

prvkem (ukázka 9.3, ř. 5 – pub of čtvrtá cenová skupina). Charakteristickým rysem byly 

přiměřeně dlouhé pauzy po jednotlivých významových celcích, zejména při výkladu 

gramatických pravidel nebo při uvedení nového kontextu, viz ukázka 9.8, ř. 1 (skutečnou 

délku pauz jsme v našem šetření nesledovali, tudíž neměřili). 

Následující ukázka 9.3 je velmi typická, podobných situací se zejména ve druhé 

hodině vyskytlo několik. Lektorka zde uvádí fázi zpětné vazby k mluvnímu cvičení, v jehož 

průběhu se studentky volně pohybovaly po třídě a navzájem si poskytovaly rady 

k problémům, které měly zapsané na pracovním listu. V ř. 1 lektorka zasazuje i tuto fázi do 

specifického komunikačního kontextu s využitím stereotypu zvědavé ženy. Kontextualizace je 

narušena hlasitým poděkováním studentky (ř. 2). Mluvní cvičení bylo totiž pojato jako soutěž 

o cenu – studentka, která shromáždila jako první rady na všechny problémy od všech 

ostatních studentek, dostala sáček bonbónů a bezprostředně nabídla ostatním (k tomu se 

vztahuje i komentář lektorky v ř. 7, když hledá studentku, která by mohla odpovědět jako 

první). Vlastní příklad lektorky potom začíná v ř. 3 objasněním řešeného problému (To show 

you …) a končí prezentací dvou nejlepších rad – co dělat a co nedělat (ř. 5).  
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Ukázka 9.3 (2. hodina, ř. 276-290, 26:10–27:40) 

1 … … I am VERY curious, I’m a woman, I want to know everything … you are women too. So … now each 
of you please read what your problem was … and choose the best advice … 

2 Děkuju 
3 that you were given … (…) choose the best advice that you got. To show you. My problem was I want to 

take some foreign visitors for a fantastic meal. … ((L píše na tabuli)) Foreign … who is a foreign visitor? 
4 Zahraniční návštěva 
5 Yeah. Somebody from another country … …And the … best advice where I SHOULD take them was … 

restaurant Ambiente and the best advice where I should NOT take them was a local pub … pub of čtvrtá 
cenová skupina. 

6 ((smích))  
7 Fine … Who is not chewing on the candy … who can speak … can you start? ... …  Here … aha 

 

Tato ukázka je zajímavá i vloženou sekvencí, ve které dojde k ověření důležitého slova 

(foreign visitor, ř. 3-5 – zvýrazněno tučně), s typickou IRF strukturou a elaborací – lektorka 

doplnila anglickou vysvětlivku ke slovu, jehož význam studentka vysvětlila překladem do 

češtiny (zahraniční návštěva). Podobný postup je obsažen v ukázce 9.1, ř. 19-20. 

Na druhé straně přesvědčení o tom, že zvládne instrukce i výklad přizpůsobit úrovni 

studentů, vedlo k tomu, že Lektorka A1 jen zřídka explicitně kontrolovala porozumění 

instrukcím, což vedlo k potřebě několikrát je opakovat a vysvětlovat (srov. např. ukázka 9.1, 

ř. 5, 17 a ř. 19 s překladem studentek). Pokud lektorka instrukce kontrolovala, používala 

přímé otázky jako ‚Do you understand?‘ či ‚Is it clear?‘ (viz ukázka 9.4, ř. 13 – zvýrazněno), 

někdy i formou násobných otázek. Ze situace není přitom jasné, zda otázka ‚Everybody’s ok?’ 

(ř. 13) směřuje také ke kontrole porozumění gramatiky, nebo k psychickému stavu studentek, 

které projevovaly na konci výukového dopoledne známky únavy.  

Ukázka 9.4 (1. hodina, ř. 198-215, 16:40-18:20) 

1 … repeat very quickly for me to revise how I make questions in past … in the past. How can I make 
question? … When I want to make question in the past … you know that we use … did … what is there 
then? 

2 You, 
3 Ok … you, he, table … And what follows then? 
4 (…) Verb 
5 Verb … in? 
6 Infinitive … [in the infinitive. 
7                      [In the infinitive. Thank you … But what if I have verb be. … How do I make question with 

verb be… What is first? 
8 Was or were. 
9 Was or were, thank you. … What goes then? ...  
10 Did 
11 For verb be … be is special … for be we don’t need do, we don’t need did. … … 
12 (…) 
13 Ok … you, he, table … Ehm. And then you continue…. So I’ll ask Did you visit cinema …yesterday? But I’ll 

ask Were you in the cinema yesterday? Is it clear? Do we understand the difference? Yeah? Yeah. … 
Wake up. ((L se směje)) Surv… Five more minutes. Everybody’s ok? Everybody understands? Nice. …… 
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Pozitivním prvkem ukázky 9.4 je dialogizace opakování gramatického pravidla pro tvoření 

otázky v minulém čase, na jejíž procvičení bylo zaměřené cvičení z učebnice. Lektorka na 

základě odpovědí studentek průběžně píše na tabuli vzorovou větu a formou substituční 

tabulky doplňuje další varianty pomocných sloves. K této ukázce se ještě vrátíme v kap. 9.3.  

Souhrnně je možno říci, že Lektorka A1 studentkám poskytovala konsistentně 

srozumitelný input, aktivovala příslušná mentální schémata, a když se vyskytl problém, 

dokázala na něj reagovat modifikací svého verbálního projevu. Příkladem modifikace jsou 

delší a častější pauzy v průběhu výkladu ve 3. hodině (ř. 232-256) nebo v ukázce 9.8, ř. 1. 

9.2.3 Příležitosti k řečové produkci 

Vytváření příležitostí k řečové produkci a dialogizaci vyučování lze považovat za silné 

stránky výkonu Lektorky A1. V jejích hodinách byly časté i komunikační výměny na téměř 

partnerské úrovni, kdy studenti vyjadřovali vlastní názory. Lektorka kladla mnoho přímých 

otázek, specificky zaměřených k diskutovanému tématu.  

Typickým rysem jejích hodin byly násobné otázky, které se většinou zužovaly, pokud 

šlo o možnou odpověď (i když většinou zůstávaly otevřené); pokud odpověď nepřicházela 

delší dobu, lektorka nabídla dichotomickou otázku s určitou nápovědou. Příklad takových 

otázek je v ukázce 9.1, ř. 1 a 17 (zvýrazněno), v ukázce 9.2, ř. 160 (zvýrazněno) a v ukázce 

9.4, ř. 7 (zvýrazněno). Vzhledem k úrovni studentek mohla lektorka zvážit delší čekání na 

odpověď. Za pozitivní rys lze považovat vyvolávání studentek, které se spontánně zapojovaly 

do výukového dialogu méně často (např. ve druhé hodině lektorka přímo oslovila studentky 

12krát, z toho Terezu 5krát; výuky se účastnilo 5 studentek). 

Lektorka také pravidelně zařazovala párovou a skupinovou práci s personalizovaným 

zadáním a ve veřejné komunikaci často rozvíjela interakci vhodnou zpětnovazebnou replikou 

(viz kap. 9.2.4). Příklad takové diskurzní zpětné vazby je v ukázce 9.7, ř. 27 (kap. 9.3), kdy 

lektorka přirozeně reaguje na obsah studentčiny odpovědi. 

9.2.4 Replika F 

Na tomto místě zmíníme pouze dva aspekty repliky F, a sice vyjadřování pochvaly a 

korektivní zpětnou vazbu. Další aspekty zpětnovazební repliky ve verbálním projevu 

Lektorky A1 pojednáme v souvislosti s její vlastní analýzou a hodnocením vyučovacích hodin 

v kap. 9.3. 

V první vyučovací hodině lektorka používala širokou škálu výrazů pro akceptaci 

odpovědí studentek, které lze považovat za pochvalu. Může to souviset s tím, že šlo o první 

hodinu a lektorka se snažila navázat se studentkami dobrý kontakt, určitou roli mohlo hrát 
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v ženské skupině i téma (první ‚rande‘) a fakt, že lektorka se snažila téma personalizovat. 

Výrazy pochvaly zahrnovaly: ‚fair enough, nice, that’s exactly it, fine, very good job, perfect, 

that was perfect, good enough, definitely, you’re right, you’re making it more interesting’. 

Tyto reakce lektorky rozhodně přispěly k vytvoření pozitivní atmosféry v hodině (snížení 

‚afektivního filtru‘, srov. kap. 2.4.1.3).  

Ve druhé hodině se takto explicitní pochvaly nevyskytovaly, ale lektorka použila slovo 

‚wonderful‘, a časté bylo, vzhledem k tématu poskytování rad, ‚thank you‘ (7krát). Vzhledem 

k lektorčinu silnému povědomí o tom, co ve výuce dělá a říká, je možné usuzovat, že výrazy 

pochvaly mohla po první hodině zařadit mezi tzv. ‚vatová slova‘ (více v kap. 9.3) a záměrně 

je ve druhé hodině omezit, což ovšem nebylo na úkor příjemné atmosféry. 

Téma třetí hodiny bylo méně personalizované (popisovaly se osoby na obrázku) a 

lektorka pracovala více s učebnicí, tak pochvalné hodnocení zahrnovalo standardní školní 

‚good job‘ (2krát) ‚very good job‘ (3krát), ‚nice‘ (2krát); nejčastěji se vyskytovalo. wonderful‘ 

(7krát), ovšem pronesené s neutrální intonací.  

Celkově je možné říci, že lektorka používala množství různých výrazů nad rámec 

běžné akceptace odpovědí studentů (více v kap. 9.3), volených i s ohledem na téma a obsah 

vyučovací hodiny, kterými se jí dařilo vytvářet pozitivní atmosféru ve výuce. 

Lektorka poskytovala studentům i potřebnou negativní zpětnou vazbu (srov. kap. 

2.4.1.5) s využitím různých technik. Echem jako způsobem korekce se budeme zabývat v kap. 

9.3, na tomto místě zmíníme dva typy korekce, které se vyskytly několikrát.  

V ukázce 9.5 studentky poskytují lektorce rady, jak by se měla stravovat její dcera, 

aby si udržela štíhlou postavu. V ř. 3 lektorka akceptuje první radu formou echa a dožaduje se 

další. Studentka S2 v ř. 4 použije nevhodný výraz (small pieces), který lektorka přímo opraví 

– navrhne správné slovo (ř. 5). Studentka nápovědu zopakuje (ř. 6), ale s chybnou 

výslovností, kterou lektorka v ř. 7 opraví. V ř. 8 studentka slovo zopakuje správně a snaží se 

ho zapojit do věty, ale opět s chybnou výslovností. Lektorka v ř. 9 výslovnost opraví a v ř. 10 

ho studentka zopakuje správně a dokončí svou větu. Lektorka už netrvá na zopakování celé 

věty a pokračuje další otázkou (ř. 11). Důvody pro toto rozhodnutí mohou být dva: dále 

studentku nestresovat (opravila ji celkem třikrát) a nezpomalit komunikační interakci s celou 

skupinou. 

Ukázka 9.5 (2. hodina, ř. 143-155, 11:00-11:40) 

1 L What should I do? 
2 S1 She should eat more … in the morning than in the evening. 
3 L Ok, my daughter should eat more in the morning. Ehm. What … 
4 S2 And … should eat small pieces 
5 L Small portions 
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6 S2 Small portios 
7 L Portions ((L opravuje výslovnost)) 
8 S2 Portion … in all day … not only one portios 
9 L Portion 
10 S2 Portion … all all day 
11 L What about me, any advice for me, as mother? 

 

Následující ukázka je z téže hodiny, kdy studentky ve fázi zpětné vazby na mluvní cvičení 

shrnují rady, které dostaly od ostatních. Na otázku, jaké jazyky by se měla učit, studentka 

vyjmenovává jejich seznam. Čínštinu začne vyslovovat německy (ř. 1 - Chine), což lektorka 

okamžitě opraví (ř. 2). Studentka se opraví a pokračuje ve své větě dál (ř. 3), ale hned 

následující jazyk vysloví chybně (Germany). Lektorka ji už nepřeruší, nechá ji větu dokončit, 

přijme obsah (ř. 4 – wonderful), a až potom upozorní na chybu, kterou signalizuje otázkou 

(zvýrazněno). Chvíli čeká, zda si studentka chybu uvědomí a pak poskytne nápovědu 

(Germany is a country), díky které si studentka uvědomí chybu a sama ji opraví (ř. 5). 

Lektorka potom v ř. 6 správnost opravy potvrdí a pokračuje další otázkou k jiné studentce. 

Ukázka 9.6 (2. hodina, ř. 306-314, 28:50-29:30) 

1 I shouldn’t learn Russian, I shouldn’t learn Chine 
2 Chinese 
3 Chinese, I shouldn’t learn Germany, I shouldn’t learn Czech, I shouldn’t learn Japanese 
4 Wonderful. And you should not learn Germany? … Germany is a country. 
5 Jo … German 
6 German, right. … … Patricie, what’s your problem? 

 

V rámci školního komunikačního kontextu je tato výměna dobrým příkladem ‚vyjednávání 

významu‘ (kap. 2.4.1.5) a tzv. odložené korekce (delayed correction), která nenaruší průběh 

vlastní interakce a promluvy studenta. 

Podobně trpělivá opravná sekvence je zastoupena v ukázce 9.8, ř. 15-24, kdy lektorka 

opravuje výraz pro vyjádření výšky člověka. Lektorce se daří studentku k opravě dovést (ř. 

21) a v ř. 22 potvrdí správnost číslovky a neukončenou větou dále elicituje slovo ‚centimeter‘. 

V ř. 33 potom jiná studentka také vyjadřuje výšku a z váhavosti jejího vyjádření lze usuzovat, 

že si pamatuje předchozí korekci kolegyně a snaží se aplikovat správné pravidlo (monitor – 

srov. kap. 2.4.1.3). 

9.2.5 Jiné individuální charakteristiky 

Specifickou a velmi výraznou charakteristikou výuky Lektorky A1 je využívání humoru. I 

když ho ve svých hodnoceních explicitně nezmiňuje, z častého výskytu, který iniciuje 

lektorka sama, lze usuzovat na jeho záměrné užití s cílem vyvolat pozitivní atmosféru ve 

výuce a cítit se dobře (Šeďová, 2013, s. 28). Příklady jsou v ukázce 9.1, ř. 7, kdy lektorka 
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děkuje studentce za přeložení věty jiné studentky; v ukázce 9.7 z téže hodiny, která se nese 

v celkově odlehčené atmosféře (zejména ř. 24-27), a v ukázce 9.8, ř. 1 (zvýrazněno), 32, 34, 

38, s prvkem personalizace a s využitím stereotypizace. V ukázce 9.3 lektorka využila 

humorného prvku, který vznikl dříve v párové interakci se studentkou (ř. 5 – pub of čtvrtá 

cenová skupina). 

Lektorka také přijímá humor vytvářený studentkami (viz ř. 39 v ukázce 9.1, sekvence 

v ř. 38-44) a vytváří tak atmosféru sounáležitosti (ibid.). I přes celkově hravý rámec značné 

části jejích hodin se lektorce ve spolupráci se studentkami daří hladké přechody mezi 

seriózním a humorným diskurzem (ibid., s. 20), srov. ř. 44 v ukázce 9.1. Lektorka ve své 

replice reaguje na návrh studentky (that would be very helpful), uzavře humorný prvek a 

vytvoří přechod (but I need some advice now) a plynule přejde zpět k předchozímu 

situačnímu kontextu (I’m not very slim) a iniciuje další interakci (what should I do?).  

Podobná humorná sekvence se objevuje v ukázce 9.7, ř. 24-29, opět ukončená 

hladkým přechodem do ‚seriózního‘ diskurzu. 

Lektorka využila humoru i při korekci (diskurzní zpětná vazba), např. v ukázce 9.8, 

v ř. 28 reagovala vtipem (One is not enough?) na nesprávné slovo v předchozí odpovědi 

studentky (man – people – man). 

Z ukázek je patrné, že humor je přirozenou součástí vyučovacího stylu lektorky A1. 

Z hlediska teoretických přístupů k výuce cizího jazyka tak přispívá ke snížení afektivního 

filtru studentů (srov. kap. 2.4.1.3) a tím k vyšší efektivitě vyučovacího procesu. 

9.3 Práce Lektorky A1 s audiozáznamem 

Pokud jde o verbální komunikaci, v sebehodnotícím formuláři po první vyučovací hodině 

Lektorka A1 zmínila kvalitu svých instrukcí a spokojenost s volbou jednoduché slovní zásoby 

přiměřené úrovni studentek. V písemném hodnocení supervizora bylo doporučení, aby příště 

zvážila neodůvodněné užití echa. Po vyslechnutí audiozáznamu Lektorka A1 přepsala asi 

dvouminutový úsek (ř. 114-151), ve kterém probíhá kontrola porozumění textu před tím, než 

s ním studenti budou pracovat jako s gramatickým cvičením. Otázky Lektorka A1 vytvořila 

sama, nejsou uvedeny v učebnici.  

Ukázka 9.7 (1. hodina, ř. 114-151, 9:40-11:50) 

1 L Are we done? … … Good. Ok, Patricie so can you tell me: where did they go? 
2 S1 They they went to the cinema 
3 L OK, we have oh, I´m sorry I´ve just erased it we HAD cinema … OK, was it the only thing? Did they go 

anywhere else? Marta, did they go anywhere else? 
4 S2 After cinema they go they went … 
5 L Ok 
6 S2 They went ... to bar 



167 

7 L OK, they went to a bar…or  
8 S2 Opposite bar  
9 L Ehm, so they went to a bar that was opposite the cinema … was it a good date? 
10 Ss Yes. 
11 L Yeah? How do you know? How do you know? 
12 S (…) 
13 L Why? 
14 S3 He bought her drinks 
15 L OK, so he bought her drinks, so it‘s a good date… Jano, why was it a good date? 
16 S3 His friend was there 
17 L OK, is it good or is it bad that his friends are at your first date?  
18 S3 It’s not good. 
19 L That´s not good, so why was the date good? They had drinks, fine … Terezo, why…was it a good 

date?  
20 S4 No 
21 L No? Why not? …  
22 Ss ((smích)) 
23 S5 He … didn’t buy buy her a dinner. ((odpovídá jiná studentka než Tereza)) 
24 L Oh, he didn´t buy her dinner, just drinks so it´s not good enough ok … ((smích)) 
25 S5 but he has a sports car… 
26 Ss ((smích)) 
27 L That´s definitely positive ...  
28 Ss ((smích)) 
29 L Tereza, have you found why it was a bad date? ... you said it was not a good date … why? 
30 S6 I don’t know 
31 L You don´t know … ok, so they went to a James Bond movie … she was not very happy … but he has 

this sports car ... that’s a good thing … and Patricie, what would you say … good or a bad date?... 

 

Zvolený úsek textu lektorka ve své písemné reflexi vysvětlila takto (úryvek je ponechán v 

‚původním znění‘): 

- Část, která je v přepisu, byla hodně poučná zejména z toho důvodu, že si neuvědomuji vatová slova (v 
přepisu to vypadá dost strašně) a hlavně fakt, že po studentech jejich odpovědi opakuji… je to dáno 
snahou ujistit se, že všichni dobře slyšeli, slovo je dobře vysloveno apod., protože studenti mají 
(obecně) tendenci nemluvit nahlas, speciálně, pokud si nejsou jistí odpovědí. Nicméně, zde to v X 
případech nebylo vůbec třeba. Toto je tedy oblast, na kterou bych se ráda zaměřila v následujících 
hodinách – omezení/odstranění vatových slov + žádné „echo“ studentů 

 

Za nadbytečné lze skutečně považovat echo v ř. 15, 19 a 31 (zvýrazněno tučně). Echo v ř. 11 

(Yeah?) má však jasný komunikační účel – ve spojení s následujícími dvěma otázkami vybízí 

studentku k rozvedení odpovědi (příležitost k outputu). Další dva případy echa jsou spojeny s 

korekcí členů (ř. 7 – went to a bar – a ř. 24 – buy her dinner) a zpřesněním předložky 

(opposite the bar).  

Lektorka nespecifikuje, co považuje za ‚vatová slova‘, domníváme se, že v této ukázce 

jde o ‚ok‘ a ‚so‘, ve vztahu k celé vyučovací hodině patrně zvažovala i výrazy pochvaly (srov. 

kap. 9.2.4). 

Z druhé vyučovací hodiny Lektorka A1 přepsala úvodní 4 minuty (ř. 1-65, viz ukázka 

9.1) a v komentáři se soustředila spíše na lingvodidaktické otázky (volbu cvičení a jejich 

pořadí), zapojení studentek do výuky (reakce na otázky) a správnost jejich projevu. 



168 

Hodnocení vlastní verbální komunikace se soustředilo na echo, ‚vatovými slovy‘ se v této 

hodině lektorka nezabývala (text opět ponechán v původní úpravě): 

- (…) – na začátku hodiny bylo evidentní, že jsem zapomněla hlídat „echování“.. postupně jsem si to 
uvědomila a už to nedělala tak často, ale přesto je zde dost prostoru ke nápravě. Zkoušela jsem se 
soustředit na to, zda je to automatická reakce, nebo jen když odpověď není dost nahlas, nebo úplně 
správně gramaticky, ale obávám se, že jen na to to neuhraji. 

- pokud jde o následující hodinu..myslím, že instrukce studentky většinou chápou, snažím se mluvit 
pomalu…budu se snažit od začátku soustředit na neopakování vět po studentkách 

 

Detailní analýza části hodiny, kterou si lektorka přepsala (ukázka 9.1, kap. 9.2.2), ukázala, že 

echo ve smyslu opakování slov studentek se sice vyskytovalo, ale většinou bylo 

z didaktického hlediska smysluplné. Např. v ř. 3 zopakování je kladnou odpovědí na dotaz 

studentky a prvním členem seznamu, který navazuje s cílem doplnit instrukce, v jednom 

případě je echo spojené s tázací intonací za účelem korekce osobního zájmena (your místo 

my, ř. 14-15). Skutečné echo, které je pouhým zopakováním a přijetím výpovědi (věty) 

studenta, se v rozpětí 4,5 minuty a 20 replik F vyskytlo čtyřikrát.  

Úvodní část hodiny měla poměrně volnou strukturu, kdy na jednu otázku lektorky 

postupně bez vyvolání reagovalo několik studentek, což změnilo typickou strukturu IRF, na 

interakční strukturu, kterou by bylo možné popsat jako IRF-RF-RF-RF. Až po několika 

odpovědích studentek následovala další reiniciace lektorky směrem ke studentkám, které 

mluvily méně (např. ř. 32 – What about you?). Tento interakční model se ve výuce malých 

skupin dospělých vyskytuje zcela běžně a klade specifické nároky na lektora v tom smyslu, že 

by měl zajistit pokud možno vyrovnané zapojení všech studentů a podle potřeby přistoupit k 

vyvolávání.  

Lektorka také explicitně komentovala návaznost fází hodiny, personalizaci a 

kontextualizaci, patrně jako reakci na komentář jiných lektorek a supervizorky při ústním 

hodnocení první hodiny (srov. ukázka 8.1, kap. 8.2), prvky, které ve vlastním hodnocení první 

hodiny přešla bez povšimnutí.  

Lektorka si povšimla i „korekce slovní zásoby“, kde efektivně uplatnila reformulaci 

(recast) v komunikačním kontextu (ukázka 9.1, ř. 23-31). Lektorka intonací a syntaktickou 

strukturou (otázka bez inverze) vyjádřila překvapení nad výrokem studentky (ř. 28) a použila 

správný tvar přídavného jména, který studentka okamžitě zapracovala do své odpovědi 

(uptake, ř. 29). Za pozornost stojí i trpělivé čekání lektorky (wait time), až se studentka 

vyjádří a podporující nonverbální ‚ehm‘ (ř. 24-26). Z ukázky je patrné, že studentka mluví o 

svém vlastním problému, je tedy možno tento způsob interakce a reakce lektorky zařadit 

v rámci výukové komunikace do kategorie scaffolding.  
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V hodnocení třetí vyučovací hodiny se lektorka zaměřila opět spíše na 

lingvodidaktické aspekty (jak uspořádat cvičení a jak víc procvičit učivo) a znalosti studentek 

(implicitní vs. explicitní): „Doplňovací cvičení byl dost zmatek, když jsem podcenila, že pro 

studentky bude obtížné uvědomit si, že dané fráze vlastně již užívaly v mluvení“. Lektorka si 

přepsala úvodní část hodiny (ukázka 9.8) a identifikovala v ní ‚uvedení do situace‘ v ř. 1, 

‚elicitaci již naučeného a procvičení‘ (ř. 2-14), dvě ‚opravy chyby‘ (ř. 16, 27-28), ‚shrnutí‘ (ř. 

36 – sčítání osobních preferencí studentek) a ‚přesun k další aktivitě‘ (ř. 40). 

Ukázka 9.8 (3. hodina, ř. 4-58, 0:10-3:30) 

1 L before the break what you talked about was what people look like and ... that they are tall , short 
… slim, well-built … what about an ideal man? … What does an ideal man look like? … Try to … 
think about it for a while … you have all the wonderful vocabulary from LA6 … what his face would 
be like, tall, short, dark hair, blond hair … and we can have a small – not competition today – but 
we can have a small comparison … what an ideal man would look like? … … OK, Tereza, what does 
a man … what does Mr. Perfect look like? 

2 S ((smích)) Mister Perfect 
3 S1 Handsome 
4 L Aha … what does handsome mean? … tall, short, blue eyes, black eyes? 
5 S1 Er … Blue eyes …  
6 L Aha 
7 S1 And … well-built … and … short hair 
8 L Wonderful … would you agree? … Mr. Perfect … blue eyes, well-built 
9 S2 Dark eyes  
10 L Dark eyes? 
11 S2 Dark hair … 
12 L Ehm 
13 S2 Very tall tall 
14 L You say very tall … how much is VERY tall? 
15 S2 One hundred meter … eighty … five eighty… 
16 L One hundred meters? 
17 S2 Jo … ne 
18 L One meter ((smích)) 
19 S2 Ne … ((směje se)) … ne 
20 L So one meter  
21 S2 Takže … hundred eighty … eighty-five 
22 L It’d be a hundred and eighty-five… 
23 S2 Centimeter 
24 L Ok.  
25 S Meter 
26 L Ok. Patricie … an ideal man? 
27 S3 Dark eyes … nice people… nice 
28 L One is not enough!? 
29 S3 Nice man … nice man 
30 L Dark eyes … tall?... 
31 S3 Tall 
32 L Very muscular? … big muscles? … like Arnold Schwarzenneger? 
33 S3 No, no … no … … o one hundred … ninety centimeters tall 
34 L Does … any of you like short men? … 
35 Ss ((smích)) 
36 L Tall men, ok. … I heard dark eyes dark eyes dark eyes  
37 S2 Dark eyes … Blue eyes … ((smích)) 
38 L Ok, so … three to two … fine … Moustache? Yes or no? or a beard? 
39 Ss No … ((smích)) 
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40 L Ok … nice … let´s see … what you can tell me about … these … handsome men … ((ukazuje 
obrázky)) 

 

Lektorka A1 přidala k analýze (mimo jiné) tento komentář: 

- Pozitivně ale vnímám to, že oproti předchozím výstupům se mi podařilo docela výrazně omezit 
„echování“ studentek. Snažím se dávat si na to pozor i jinde, tak se to – doufám - povede časem 
odrovnat úplně.  

V ukázce 9.8 se učitelské echo několikrát vyskytuje (zvýrazněno tučně), ale nikdy není 

pouhou akceptací. V ř. 8 a 14 je shrnutím předchozích promluv a podkladem pro další otázku, 

v ř. 10 lektorka vyjadřuje překvapení (očekávala odpověď ‚blue eyes‘), v ř. 16 jde o 

upozornění na chybu. Je tedy možné souhlasit s konstatováním lektorky, že ‚echování‘ se jí 

podařilo omezit. 

Pro potvrzení závěrů Lektorky A1 jsme provedli detailnější analýzu výskytu echa ve 

všech třech hodinách, které odučila. Výsledky jsou uvedeny v tab. 9.2. 

Echo
117

 1. hodina 2. hodina 3. hodina 

celkový počet 34 32 23 

akceptace 12 8 8 

jako potvrzení správnosti 5 2 1 

s korekcí 3 9 8 

recast 0 4 1 

s elaborací jazykovou 4 5 3 

s elaborací diskurzní 10 4 2 

Tab. 9.2: Přehled výskytu echa v hodinách Lektorky A1 

 

V poslední hodině skutečně výskyt echa poklesl o třetinu, ale největší úbytek se objevuje 

v kategorii echo s diskurzní elaborací a echo s jazykovou elaborací, což může být způsobeno 

typem hodiny a celkově více řízenou prací založenou na učebnici. Oproti první hodině se 

zvýšil počet korekcí a byl podobný jako ve druhé hodině, která se také zaměřovala na 

gramatiku. Korektivní echo zaměřené na výslovnost se v první hodině objevilo jednou, ve 

druhé hodině 3krát (příklady v ukázkách 9.5 a 9.6) a ve třetí hodině s rozsáhlou novou slovní 

zásobou také 3krát. Pojednání o lektorčině echu uzavřeme konstatováním, že echo je zřejmě 

                                                           
117

 Jako echo s potvrzením správnosti označujeme izolované potvrzení formální správnosti při elicitaci či na 

přímý dotaz studenta (srov. ukázka 9.4, ř. 2-3, 4-5, 6-7, 8-9). Jako recast označujeme implicitní opravu, která 

zahrnuje správné přeformulování chybné výpovědi studenta v komunikačním kontextu (srov. ukázka 9.1, ř. 28-

29). Za jazykovou elaboraci považujeme rozvinutí formálně správné odpovědi studenta (srov. např. ukázka 9.7, 

ř. 8-9: ‚a bar opposite the cinema‘), za diskurzní elaboraci považujeme zopakování formálně správné odpovědi 

jako východiska pro další interakci (srov. např. ukázka 9.8, ř. 13-14: ‚you say very tall … how much is very 

tall?‘). 
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nedílnou součástí výukové interakce a může plnit množství důležitých funkcí, pokud si jich je 

lektor/učitel vědom (srov. kap. 6.2.4). 

Zajímavý je tento komentář lektorky ke třetí hodině: 

Průběh celého výstupu ze záznamu nevypadá, že by neplynul, nebo to bylo celé nepovedené, ale 
osobně jsem z toho neměla příliš dobrý pocit. Poměrně hodně mluvení bylo na mé straně.  

 

Podrobnější analýza tohoto aspektu ukázala, že na záznamu z 1. hodiny Lektorky A1 je 1569 

slov, která řekla ve veřejné komunikaci nebo při monitorování dvojic tak nahlas, aby je 

diktafon zaznamenal. Ve druhé hodině je zaznamenáno 1290 slov a ve třetí hodině 1434 slov 

lektorky. Za ‚slovo‘ v tomto případě považujeme i ‚vycpávková slova‘ typu ‚ok, ehm, aha, 

yeah‘, protože v průběhu výuky i ona mají komunikační funkci. Výsledky této analýzy jsou 

uvedeny v tab. 9.3. 

Vatové slovo 1. hodina 2. hodina 3. hodina 

ok 37 23 21 

ehm 6 14 27 

so 24 12 20 

aha 4 5 1 

yeah 8 5 4 

Poměr počtu 

slov a 

vycpávek 

vč. ehm 1569/79 (19,8) 1290/59 (21,9) 1434/73 (19,6) 

bez ehm 1569/73 (21,5) 1290/45 (28,7) 1434/46 (31,2) 

now 2 (+ but, so, uprostřed 

TS
118

) 

4 (začátek důležité 

instrukce) 

7 (začátek TS) 

Tab. 9.3: Přehled výskytu ‚vatových slov‘ v hodinách Lektorky A1 

 

Při další analýze tzv. dlouhých promluv (long turn) lektorky (více než 30 sekund) se ukázalo, 

že jsou typicky spojené se zadáváním instrukcí s příkladem aktivity a s vysvětlováním slovní 

zásoby (srozumitelný input) a jejich délka se většinou pohybuje v rozmezí 40-60 sekund 

(srov. ukázka 9.8, ř. 1). V první a druhé hodině se pokaždé vyskytlo pět takových sekvencí, 

ale ve třetí hodině pouze tři. Subjektivní pocit lektorky z nadměrného mluvení ve třetí hodině 

byl patrně způsoben pětiminutovou sekvencí výkladu gramatiky (ř. 218-256, 15:20-20:20). 

V průběhu tohoto výkladu různých významů a užití slova ‚like‘ (What is he like? What does 

he look like? What does he like?) lektorka položila pouze čtyři otázky, na které dostala 

odpověď od studentek, a dvakrát zkontrolovala porozumění otázkou Is it clear? Celkem 

v tomto časovém rozmezí řekla 347 slov, tj. čtvrtinu celkového počtu slov pronesených 

(zaznamenaných) za celou hodinu (35:30 minut).  

                                                           
118

 TS – tematická sekvence, tj. ucelená fáze hodiny. 
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Zajímavé výsledky přinesla analýza slov, která jsme identifikovali jako slova 

vycpávková, tedy slova, která se vyskytují s velkou frekvencí a taková, která mají funkci 

členících signálů. Tabulka ukazuje určitou proporční změnu v užívání ‚ok‘, ‚so‘ a ‚ehm‘. 

V první hodině bylo vysoké zastoupení ‚ok‘ a ‚so‘ (jejich jednotlivé funkce jsme dále 

nezjišťovali) a malý výskyt akceptujícího ‚ehm‘. Zdá se, že Lektorka A1 soustředěně 

pracovala na redukci ‚ok‘, ale úměrně tomu se zvyšoval výskyt nonverbálního signálu ‚ehm‘. 

Pokud jde o ‚so‘, ve druhé hodině se jeho výskyt snížil, aby ve třetí hodině narostl. 

Zdůvodnění je třeba hledat v dlouhé vysvětlující sekvenci ve třetí hodině (ř. 218-256) a 

v opakovaném užití ‚so‘ jako kauzálního větného modifikátoru (7krát) a v podobném užití při 

kontrole následujícího cvičení (5krát). 

Zdá se, že nějaký zjevný (nezamlčený) způsob akceptace a další segmentace 

vyučovací hodiny je nedílnou součástí projevu učitele, podobně jako echo. Lektorka A1 

patrně nevnímá ‚ehm‘ jako vatové slovo, ale jako přijetí odpovědi; a nahrazuje tak echo 

z předchozích hodin nebo slovo ‚ok‘. Pokud bychom porovnali počet užitých ‚vycpávek‘, 

které jsou zařazeny v tabulce (bez ‚now‘), průměrně každé dvacáté slovo pronesené lektorkou 

má charakter ‚výplňového slova‘. Pokud bychom do seznamu nezařadili ‚ehm‘, potom by 

bylo možné konstatovat, že Lektorce A1 se skutečně podařilo počet ‚vatových slov‘ ve třetí 

hodině významně snížit (pouze každé třicáté slovo).  

Popisná statistická analýza audiozáznamů tří vyučovacích hodin Lektorky A1 ukázala, 

že pro ni byla práce s audiozáznamem vlastní výuky přínosná. Z hlediska závěrů, které 

lektorka učinila na základě poslechu audiozáznamu své první hodiny, se jí podařilo dosáhnout 

zlepšení jak v omezení učitelského echa, tak i výplňových slov. Sama lektorka považovala 

práci s audiozáznamem vlastní výuky za užitečnou. 

9.4 Vytváření příležitostí k učení 

Lektorka A1 vytvářela v průběhu všech svých vyučovacích hodin pro studenty četné 

příležitosti k učení, a to ve všech složkách, které pro studium jazyka identifikoval Crabbe 

(2007, srov. kap. 2.3). Za zvláště silnou stránku lze považovat její interakci se studenty (srov. 

ukázky výše a silně dialogický charakter jejích hodin) a vytváření příležitostí pro vzájemnou 

interakci studentů v párové a skupinové práci, se silným akcentem na personalizaci a 

kontextualizaci učiva. Ve výuce Lektorky A1 se objevilo dokonce několik komunikačně 

zaměřených iniciačních replik studentek. 

Lektorka A1 dokázala spontánně využít situací, které vznikly v průběhu výuky, aby 

dále rozvinula znalosti studentek. Dobrý příklad neplánovaného ‚vyučování‘ nabízí ukázka 

9.1, ř. 36-38, v sekvenci, která začíná na ř. 32. Jde o to, s kým se studenti radí, když mají 
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problém. Studentka S2 se radí s přáteli (ř. 33) a na dotaz lektorky upřesňuje, že se radí 

s anglicky mluvícími přáteli (ř. 35). Vědomá si časté interferenční chyby českých studentů 

(*speak well English/*speak English good), lektorka využívá situace a v ř. 36 úspěšně 

elicituje doplnění věty (ř. 37), které v dalším řádku potvrdí. 

9.5 Shrnutí případu 

Lektorka A1 vzhledem k rozsáhlé předchozí zkušenosti ve všech činnostech překračovala 

úroveň očekávanou v prvním semestru výukové pedagogické praxe v AC. Zastoupení 

jednotlivých činností se měnilo v souladu s cíli jednotlivé vyučovací hodiny, jak ukazuje tab. 

9.4. 

Sledovaná činnost
119

 1. hodina 2. hodina 3. hodina 

Kontextualizace v rámci hodiny    

Kontextualizace ‚k životu‘    

Návaznost fází    

Personalizace    

Gradace řeči    

Prezentace    

Kontrola porozumění (CCQ)    

Scaffolding    

Instrukce    

Kontrola porozumění instrukcím (ICQ)    

Otázky skutečné    

Otázky elicitační (ke znalostem)    

Otázky kontrolní (ke cvičením)    

Korektivní zpětná vazba    

Diskurzivní zpětná vazba    

Echo
120

 , ,  , ,  , ,  

Pauzy – čas pro studenty    

Pozitivní zpětná vazba    

Tab. 9.4: Přehled výskytu sledovaných činností ve výuce Lektorky A1 

 

                                                           
119

 Vysvětlivky: činnost se vyskytla jen jednou nebo nebyla plně efektivní , činnost se vyskytla několikrát a 

byla efektivní , efektivita předčila očekávání v této fázi praxe. Výskyt některých kategorií závisí na typu 

hodiny, např. v poslechové hodině považujeme predikční otázky podle povahy textu za skutečné, nikoliv za 

elicitační. 

120
 V případě echa  znamená echo doplněné o elaboraci,  je echo doplněné o korekci,  je echo na 

potvrzení správnosti odpovědi studenta. 
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Analýza audiozáznamů vyučovacích hodin Lektorky A1 prokázala, že lektorka je skutečně 

zkušenou lektorkou angličtiny pro dospělé a v praxi splňuje požadavky na komunikativní a 

lingvodidaktickou kompetenci které vyplynuly ze studia odborné literatury (srov. kap. 2.6, 

6.4). Lektorka vytváří jasnou komunikační strukturu celé vyučovací hodiny a vhodně 

propojuje jednotlivé fáze hodiny, zapojuje studenty do výukového dialogu, akceptuje a rozvíjí 

jejich příspěvky; klade studentům skutečné otevřené otázky, čímž vytváří příležitost 

k interakci a řečové produkci (otputu); díky dialogické struktuře výuky zapojuje studenty do 

prezentace nových jazykových jevů a rozvíjí jejich předchozí znalosti, poskytuje studentům 

přiměřenou zpětnou vazbu na obsah jejich sdělení a v případě potřeby efektivní korektivní 

zpětnou vazbu; podává přesné a logicky seřazené instrukce k činnosti, podpořené příklady a 

používá pro sdílení zamýšlených významů vhodné jazykové prostředky. 
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10 Případová studie č. 2 - Lektorka A3 

 

nakonec jsme všechno zvládly 

(Lektorka A3 po první hodině) 

 

 

Lektorka A3 několik let po maturitě pracovala a uchovala si maturitní znalost angličtiny na 

úrovni B2. Předchozí zaměstnání nebyla spojena s pedagogickou činností a její dosavadní 

zkušenost s výukou angličtiny zahrnuje individuální doučování školních dětí. Lze 

předpokládat, že v počátcích jejího profesního vývoje bude hrát významnou roli její vlastní 

zkušenost v roli studenta angličtiny (apprenticeship of observation, srov. kap. 5.1) a tomu 

odpovídající prekoncepty. 

10.1 Stručná charakteristika lektorky  

Spoléhání na školní zkušenost je patrné v prvním dotazníku učitelovy implicitní teorie učení a 

vyučování, zejména v pojetí role gramatiky a chyby ve studiu cizího jazyka. Lektorka A3 na 

počátku studia považovala za důležité, aby si z její výuky studenti odnesli pro další práci ve 

škole a život především „jak komunikovat, nebát se mluvit, používat gramatiku“. Za známku 

účinného vyučovacího procesu považuje, aby „jako učitelka u svých studentů hledala a 

opravovala chyby“, a při hodnocení studentů klade důraz zejména na „proces, kterým dospěli 

k vědomostem, a pak na chyby (správnost)“. Ve vyučovacím procesu by mělo jít zejména o 

to, aby studenti „uměli používat to, co znají“.  

Na konci třetího semestru (po prvním semestru výukové pedagogické praxe) se 

v dotazníku objevil posun jak v pojetí jazyka, tak i ve vztahu k vyučovacímu procesu; 

odpovědi na všechny otázky jsou formulovány šířeji, ne tak jednoznačně jako v počátcích 

studia, kdy Lektorka A3 napsala: „mám rámcový přehled, co budu vyžadovat od sebe i od 

studentů“. Ke změně došlo v pojetí jazyka a potlačení důležitosti gramatiky a chyby (vnímání 

jazyka jako školního předmětu) ve prospěch pojetí jazyka jako nástroje komunikace: studenti 

si mají odnést „schopnost myslet v jazyce, využívat své vědomosti, dokázali improvizovat 

(sic), dosáhnout svých cílů“. V účinném vyučovacím procesu jde o to, aby jako učitelka 

„uplatňovala zpětnou vazbu, namotivovala (sic) je“ (zpětná vazba už je víc než jen 

opravování chyb), i když při hodnocení studentů stále klade důraz na „přesnost odpovědí, 

připravenost a snahu“. Ve vyučovacím procesu by podle jejího názoru mělo jít zejména o to, 

aby „výuka byla smysluplná a navazovala“; na několika místech lektorka zmiňuje autenticitu 

výuky a praktické užití jazyka.  
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Po prvním semestru pedagogické praxe a počáteční zkušenosti s výukou skupiny 

dospělých studentů je tedy patrný zřetelný posun směrem k vyučování zaměřenému na 

studenta a jeho potřeby (learner-centred) a ke zvýšení pocitu odpovědnosti (v roli učitelky) za 

výsledky studentů. S ohledem na svůj budoucí profesní rozvoj lektorka explicitně zmínila 

potřebu „zapracovat na všem“, včetně své angličtiny.  

Porovnání výsledků dotazníků posouzení důležitosti, náročnosti a úrovně osvojení 

pedagogických dovedností je uvedeno v přehledném grafu na obr. 10.1 (přehled všech 

dovedností i s jejich čísly je uveden v Příloze 7) a ukazuje, jak se změnilo subjektivní vnímání 

vybraných pedagogických dovedností Lektorky A3 v průběhu jednoho semestru.  

 

 

Obr. 10.1: Lektorka A3 - Posouzení důležitosti, náročnosti a úrovně osvojení pedagogických dovedností 

 

Graf naznačuje, že lektorka měla v úvodu semestru obavy z používání didaktické techniky 

(dovednost 16) a uplatňování aktivizujících metod výuky (dovednost 17). Z vývoje grafu je 

zjevné, že lektorka v těchto oblastech dosáhla lepších výsledků, než očekávala, a obě 

dovednosti už vnímá jako méně složité. 

Z pohledu výuky angličtiny byla významnější obava z vedení výuky v angličtině 

(dovednost 12; očekávaná úroveň osvojení 1, předpokládaná důležitost a náročnost na úrovni 

5). Po praxi se všechny tři položky střetly na hodnotě 3, což by bylo možné interpretovat jako 

spokojenost lektorky s dosaženým výsledkem a relativním snížením důležitosti a náročnosti 

vedení výuky v angličtině121. V určitém rozporu s tímto výsledkem lze nahlížet dovednost 9 

                                                           
121

 Jak ukážeme dále v analýze vyučovacích hodin, Lektorka A3 skutečně zvládla vést výuku v angličtině, i když 

s využitím velmi jednoduchých jazykových prostředků.  
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(klást studentům různě náročné otázky), kterou lektorka v úvodu semestru vnímala jako 

důležitou (hodnota 5) a o něco méně náročnou (4) a předpokládala, že si ji osvojí na hodnotě 

3. V závěru praxe lektorka sama úroveň osvojení této dovednosti ohodnotila na stupni 1, ale 

zajímavý je také pokles subjektivně vnímané důležitosti dovednosti klást studentům různě 

náročné otázky (z hodnoty 5 na hodnotu 2). Otázkou je, zda jde o určitý mechanismus obrany 

v zátěžové situaci, který Mikšík (2007, s. 185) označuje jako záměnu, či zda lektorka vnímá 

kladení otázek spíše jako součást analýzy učiva (dovednost 2) než jako součást vedení výuky 

v angličtině.  

V oblasti analýzy učiva z psychologického a didaktického hlediska (dovednost 2) 

lektorka očekávala osvojení na úrovni 2, přičemž důležitost a náročnost osvojení této 

dovednosti ohodnotila na začátku semestru číslem 5. Jak důležitost, tak náročnost analýzy 

učiva poklesly na konci semestru na hodnotu 2 a úroveň osvojení se zvýšila na úroveň 3 (je 

možné, že k tomu přispělo využívání kvalitní učebnice, která určitou část analýzy pro učitele 

udělá předem).122 Budeme-li dovednost adekvátně analyzovat učivo považovat za důležitou 

součást přípravy na vyučovací hodinu, je mezi hodnocením těchto dovedností patrný určitý 

rozpor – dovednost zpracovat přípravu na vyučovací hodinu je na konci semestru hodnocena 

úrovní 2 (proti očekávané hodnotě 3), přičemž jak subjektivně vnímaná důležitost, tak i 

náročnost vzrostly na úroveň 5. Bylo by možné předpokládat, že není-li problém v analýze 

učiva, budou obtíže při přípravě na vyučování způsobeny jinými složkami výuky, např. 

dovedností propojit jednotlivé aktivity ve vyučovací hodině (dovednost 14), což graf zřetelně 

potvrzuje. Dosažená úroveň propojení aktivit je na stupni 1 (proti očekávané na stupni 2), 

důležitost této dovednosti zůstává na stupni 5 a náročnost na osvojení se zvýšila ze stupně 4 

na 5. Je zjevné, že lektorka už v počátcích svého profesního rozvoje vnímá potřebu 

vyváženosti vlastního výukového obsahu a jeho uchopení a pedagogického ztvárnění 

v průběhu vyučovací hodiny. Jisté obtíže, se kterými se lektorka A3 potýkala v této oblasti, 

jsou explicitně vyjádřeny v jejím sebehodnocení po 3. vyučovací hodině, a to ve všech třech 

složkách (písemné, ústní, analýza audiozáznamu). 

Určitou zajímavostí je setrvalý stav v dovednosti 5 (vysvětlit nové učivo). Lektorka 

A3 na základě vlastního stylu učení zřetelně preferuje transmisivní vyučování, s deduktivním 

přístupem k výkladu gramatiky, což není plně kompatibilní s používanou učebnicí (srov. 

ukázka 8.4 v kap. 8.2).  

                                                           
122

 V závěrečném dotazníku hodnocení užitečnosti audiozáznamu však lektorka poznamenala, že tápe při 

adaptaci cvičení z učebnice v procesu plánování. Vysvětlením tohoto rozporu může být nejistota Lektorky 

A3ohledně obsahu konceptu ‚analýza učiva z didaktického a psychologického hlediska‘. 
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Výše uvedené závěry potvrzuje detailní analýza audiozáznamů výuky Lektorky A3, 

můžeme tedy předpokládat, že i hodnocení ostatních dovedností je realistickým obrazem 

stavu poznání a vnímání lektorky po prvním semestru pedagogické praxe.  

Přehled vyučovacích hodin Lektorky A3 v průběhu prvního semestru výukové 

pedagogické praxe na AC: 

Pořadí 

hodiny 
Datum Pořadí 

v rámci dne 
Materiál z učebnice Výukový cíl 

1 25.10. 4/6 

(28 minut) 

SB, s. 17, Language focus 2  Prezentace a procvičení ‚time phrases‘ – 

příslovečných určení pro vyjádření minulého 

času 

2 15.11. 2/6 

(25 minut) 

SB, s. 27, cv. 1 Řízené procvičení ‚should / shouldn‘t‘ ve 

funkci doporučení a rady ve specifickém 

komunikačním kontextu 

3 6.12. 1/6 

(35 minut) 

SB, s. 39, Language focus 1  Prezentace komparativu a superlativu adjektiv 

na základě poslechového cvičení 

Tab. 10.1: Přehled vyučovacích hodin Lektorky A3 

 

První vyučovací hodina byla zaměřená na slovní zásobu, kterou by bylo možné popsat jako 

‚formule‘, tj. ustálené kombinace slov různého typu a předložkových vazeb. Jazykový jev 

procvičovaný ve druhé hodině (should/shouldn’t) byl strukturně jednoduchý, ale hodina 

kladla jisté nároky na představivost studentů při popisu situace na obrázku. Gramatika ve třetí 

hodině měla být opakováním, novým učivem měly být výrazy pro srovnávání (comparison), 

na které však kvůli komplikacím s poslechem a technikou nedošlo.  

10.2 Vývoj vybraných složek lingvodidaktické a komunikativní kompetence 

Analýza dat z dotazníků, z přepisů vyučovacích hodin a sebehodnocení lektorky potvrzují, že 

Lektorka A3 se v průběhu prvního semestru výukové praxe zaměřovala na základní 

mechanismy konstrukce vyučovací hodiny a udržení návaznosti jednotlivých kroků 

v praktickém provedení hodiny. Její verbální komunikace a interakce se studentkami byla 

minimální, s využitím jednoduchých jazykových prostředků, jak ukážeme v kap. 10.2.5. 

Pokud si lektorka při práci s audiozáznamem všímala svého verbálního projevu, týkaly se 

poznámky instrukcí, proto tento aspekt jejího verbálního projevu pojednáme v kap. 10.3. 

10.2.1 Příprava na vyučování 

Písemná příprava na vyučování byla zpočátku velmi úsporná, jednotlivá fáze hodiny byla 

popsaná např. jako „cvičení“, „poslech“ s jednoduchým časovým odhadem a uvedením 

materiálu, ale bez detailů výukového postupu a zahrnutí zpětné vazby (např. kontroly 
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cvičení). To mělo za následek nejistotu lektorky v průběhu výuky, občasnou absenci kontroly 

cvičení a nedostatek času na všechny činnosti, které byly ‚na seznamu‘.  

V přípravě na druhou a třetí hodinu se objevil stručný popis postupu, ale nebyl 

rozpracován jazykový obsah fáze a zpětná vazba, např. „1b – prostor pro mluvení ve 

dvojicích, pak mi oznámí výsledek – kontrola odpovědí správnosti“ (sic). I ze stručného 

zápisu je však patrná logická struktura hodiny a návaznost jednotlivých fází a zamyšlení nad 

variantami interakce v průběhu hodiny. Plánovanou strukturu se podařilo udržet i 

v praktickém provedení druhé hodiny, i když přechody byly podle vyjádření lektorky 

„kostrbaté“; ve třetí hodině byl časový plán narušen neočekávaným technickým problémem a 

pozdními příchody studentek. Změnou proti plánu třetí hodiny byl také ústup k teoretickému 

výkladu gramatiky bez cíleného aktivního zapojení studentek, který vyplnil deset minut 

v poslední části hodiny. 

Lektorka A3 opakovaně označila dodržení plánu hodiny jako problém a cíl pro 

následující výstup. Uvědomila si, že učitel/lektor musí být selektivní už v přípravné fázi 

hodiny a vybírat materiály a aktivity důležité pro dosažení stanoveného cíle, ale zvládnutelné 

ve vymezeném čase. 

10.2.2 Srozumitelný input  

Lektorka A3 se jako typický začátečník soustřeďovala na dodržení plánu hodiny a pokrytí 

materiálu z učebnice. Zpočátku jednotlivé aktivity prostě řadila za sebou a bylo pro ni obtížné 

napojovat jednotlivé činnosti v hodině tak, aby studentům byla jasná souvislost mezi nimi. 

V ukázce 10.1 zařadila personalizované otázky (výuka probíhala v pondělí ráno) s 

příslovečnými určeními času, která byla učivem této hodiny. Gramatickou kategorii také 

pojmenovala (time phrases), ale nevysvětlila její účel a propojení s předchozími otázkami (ř. 

9).  

Ukázka 10.1 (1. hodina, ř. 3-24, 0:20-2:20) 

1 So let’s start I have to continue in programme with my colleagues and I want to ask you what did you 
do last weekend, Katka 

2 Last weekend … 
3 Don’t say study … don’t say study ((smích)) 

4 
I was in Berlin on Saturday …  … and I was there all Saturday … I was in hospital with my aunt … and on 
Sunday I study, I studied 

5 OK, that’s nice, thank you. And Tereza, where did you go in July? 
6 I was in … I was in Turkey with my friend (…) 
7 And Patricie, what did you … swim last … or last weekend … did you swim? Did you swim? 
8 No, I didn’t swim. 
9 OK, I‘ll tell why I’m asking you these questions because we will do time phrases …. … That’s why I ask 

you (…) do I … So now we will work in pairs and I’ll give you small pieces of papers with some time 
phrases with prepositions and please put it in order from the oldest one to the … now, to today … 

10 Tak 
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11 So what … what are you going to do? 
12 Jsem nepostřehla … ježiš 
13 From the oldest one, so the oldest one will be the first one 

 

Jako pozitivum předchozí ukázky je třeba vyzvednout adaptaci cvičení – lektorka jednotlivé 

výrazy přepsala na kartičky, které studentky mohly přesouvat a průběžně jejich pořadí 

upravovat. Také v ř. 11 zkontrolovala porozumění studentů instrukci, i když kontrola mohla 

být doplněna o příklad vytvořený společně se studentkami, např. které příslovečné určení 

bude první. 

Podobná závislost na učebnici a malá kontextualizace směrem k užití procvičovaných 

gramatických forem je patrná v ukázce 10.2 z druhé hodiny: 

Ukázka 10.2 (2. hodina, ř. 139-142, 10:00-10:30) 

 … ok and now … you are very good students … so please … let’s look at the B exercise … there are two 
sentences … and please work in your groups … two and three … and think about these sentences … if 
it’s good or bad … and why … you can work (…) … tell each other what do you think about the 
sentences and why … If it’s good or not 

 

Cvičení vycházelo z obrázku, na kterém byl ve svém velmi neuklizeném pokoji student 

Bruce. ‚Věty‘, ke kterým lektorka odkazuje, byly rady/doporučení, co by měl a neměl Bruce 

dělat, aby se mu dobře studovalo. Cílem hodiny bylo procvičení modálního slovesa 

‚should/shouldn’t‘ pro vyjádření rady. Lektorka ve své instrukci ani radu ani užití ‚should‘ 

nezdůraznila, kopírovala slovní zadání v učebnici.  

V další fázi hodiny však lektorka příslušnou komunikační funkci zmínila (ukázka 

10.3). Je zjevné, že problém netkví pouze v jejím vlastním jazykovém povědomí a znalostech 

(pomíjíme chyby spojené se slovem ‚advice‘), ale v nárocích, které s sebou nese komplexní 

výuková situace a vnímání potřeb studentů. 

Ukázka 10.3 (2. hodina, ř. 189-191, 15:00-15:20) 

 We have a lot of time …let’s look at the c … and please you can … Olga can you work with Eva and 
Markéta and you can work together … please find some more things … some more advices … about 
his room and his preparation 

 

Další příklad typického zadání instrukcí je uveden v ukázce 10.11 níže (kap. 10.3), ve vztahu 

k vlastnímu komentáři lektorky ke svým instrukcím. 

Pokud jde o vytváření srozumitelného inputu, lektorce se i s využitím relativně 

omezených jazykových prostředků dařilo přiměřeně vysvětlovat slovní zásobu (volbou 

vhodných situací a jejich přiměřeným popisem), a to jak předem připravenou (ukázka 10.4), 

tak i spontánně vyžádanou studentkami v průběhu kontroly cvičení (ukázka 10.5). Lektorka 
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celkem konsistentně vysvětlovala slova i delší výrazy anglicky a jako kontrolu porozumění 

přijímala český překlad studentek.  

Ukázka 10.4 (3. hodina, ř. 80-85, 8:30-9:20) 

1 Yes … … I have a verb now … remind … when you … usually forget forget something … to do or 
anything … and somebody else … tells you do it … this happen … please don’t forget to water my 
flower … don’t forget, do your homework … he or somebody reminds me 

2 Připomenout 
3 Yes, exactly … … 

 

Ukázka 10.5 (1. hodina, ř. 171-179, 18:00-18:20) 

1 L Táňa , e 
2 S1 I have I have got the doctor’s appointment on Friday morning. 
3 L Yes 
4 S2 A co je appointment? 
5 L Appointment? 
6 Ss Schůzka, jako schůzka 
7 L Yes … you go there and say to doctor that you are ill. … … Marta, f, please 

 

Lektorka ponechala vysvětlení v ř. 7 v kontextu věty ve cvičení a nezabíhala do dalších 

podrobností (you go there and say to doctor you are ill). Ukázky 10.4 a 10.5 také dobře 

ilustrují typickou zpětnou vazbu lektorky (yes, ř. 3, 7) a po vysvětlení slova rychlý návrat do 

‚kontrolního modu‘ s vyvoláním další studentky.  

Podobně dokázala lektorka reagovat na dotaz studentky i při prezentaci gramatiky 

(tvoření komparativu a superlativu přídavných jmen) ve třetí hodině a výklad doplnit (ukázka 

10.6): 

Ukázka 10.6 (3. hodina, ř. 294-302, 33:40-34:20) 

1 Ještě … to organized (?) 
2 Organized ((L opravuje výslovnost)) 
3 Organized … tak 
4 These words … 
5 Organized … všechno co končí  - ized, jo? 

6 

No, no, no, three syllables … or-ga-nized … three syllables. … If the word has two or th… more 
syllables… like … unbelievable or beautiful … and everything like that, it’s this. … You add the … in front 
of the word you add more and second level … and in third level … you use the most but the word itself 
doesn’t change. So it’s more beautiful, the most beautiful. It never change. 

 

Lektorka nejprve opravila výslovnost problémového přídavného jména (organized) a 

zvýraznila počet slabik (tučně zvýrazněné v ř. 6). Potom doplnila výklad a ukázala na zápis na 

tabuli (it’s this). 

Pokud jde o ‚kontextualizaci směrem k životu‘, ve druhé hodině lektorka několikrát 

vyjádřila vlastní stanovisko k situaci na obrázku, jednou zmínila vlastní podobný zážitek 

(‚Yeah, exactly. It happened to me … two weeks ago … it wasn’t very nice’), ale nijak blíže ho 
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nerozvedla a elicitovala podobné komentáře od studentek, ale vše se dělo jakoby 

mimochodem, bez zjevného didaktického záměru. 

10.2.3 Příležitosti k řečové produkci 

Vzhledem k tomu, že Lektorka A3 dávala v počátcích výukové praxe z pochopitelných 

důvodů přednost práci s učebnicí, řečová produkce studentů byla omezená na věty ze cvičení, 

byla tedy do značné míry řízená, s malým prostorem pro rozvoj plynulosti.  

Příležitostí pro spontánní řečovou produkci studentů lektorka vytvářela málo. Jeden 

z mála příkladů je uveden v ukázce 10.1 (kap. 10.2.2). Lektorka položila tři skutečné otázky 

(ř. 1, 5, 7), na které dostala adekvátní odpověď, ale žádnou dále komunikačně nerozvinula. 

První odpovědi (ř. 4) se dostalo pozitivního přijetí (ř. 5: Ok, that’s nice, thank you), druhá 

odpověď nedostala žádnou zpětnou vazbu (ř. 7), ale následovala další otázka k jiné studentce. 

Na její odpověď (ř. 8) lektorka také nereagovala a okamžitě přešla do další fáze hodiny, 

k prezentaci příslovečných určení času. Lektorčino ‚ok‘ v ř. 9 (ve spojení s ‚I‘ll tell why I’m 

asking you these questions because we will do time phrases … That’s why I ask you‘) 

interpretujeme jako přechod mezi dvěma fázemi (framing move – srov. kap. 6.1.2), protože 

z komunikačního hlediska není adekvátní reakcí na odpověď studentky Patricie. Lektorka 

nereaguje adekvátně na odpovědi studentek na otázky, které sice znějí jako skutečné otázky, 

ale mají být jen odrazovým můstkem k ‚probírání‘ gramatiky.  

S výjimkou těchto tří otázek byly otázky lektorky v první vyučovací hodině omezené 

v podstatě na zdvořilé pokyny k činnosti. 

Ve druhé a třetí hodině se objevily obecné otázky, různé variace na ‚What do you 

think?‘ a ‚What do you have?‘, které vedly k projevům studentek různé délky, od slov, přes 

fráze, až k celým větám. O těchto otázkách viz více v kap. 10.3. 

Ve třetí hodině se objevily také různé variace na otázku ‚What does it mean?‘, kterými 

lektorka kontrolovala porozumění textu. Na mírně pokročilé jazykové úrovni však tyto otázky 

kladou na studenty nepřiměřené nároky, proto vedly buď k českému překladu na straně 

studentek, nebo pokračovaly dalším lektorčiným výkladem. 

Celkově bylo iniciačních replik ve výuce Lektorky A3 poměrně málo, což může být 

odrazem její nejistoty jazykové i pedagogické. Přesto, pokud jde o vypracování cvičení 

z učebnice, řečová produkce studentek byla adekvátní. 
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10.2.4 Replika F 

Jak jsme naznačili výše, zpětnovazební repliky Lektorky A3 byly v úvodu praxe velmi 

stručné, v podstatě omezené na přijetí odpovědi slovem ‚yes‘, ale postupně se rozvíjely ve 

svých komunikačních a didaktických funkcích i v použitých jazykových prostředcích. 

Ukázka 10.1 v ř. 5 obsahuje rozvitou trojnásobnou akceptaci (ok, that’s nice, thank 

you) a typická interakce při kontrole cvičení je uvedena v ukázce 10.9 níže. V celé hodině se 

čtyřikrát se vyskytlo potvrzující echo a jednou se objevily výrazy ‚you were right, it’s correct, 

that was correct.‘  

Ve druhé vyučovací hodině se objevila elaborující a diskurzní replika (celkem 5krát), 

kterou lektorka dále rozvinula myšlenky studentek nebo vyjádřila svůj názor, podobně jako 

v ukázce 10.7, ř. 4 níže. Pro akceptaci se objevily výrazy ‚Yes, absolutely‘ (3krát) a ‚I agree‘, 

volba lexika naznačuje komunikační charakter výměn, kdy jde víc o obsah sdělení než jeho 

formu. Ve třetí hodině se i při kontrole cvičení (poslechového a gramatického) objevila větší 

rozmanitost akceptujících až pochvalných výrazů (často v kombinaci s ‚yes‘): ‚I think so, 

that’s it, that’s fine, that’s great, you’re right‘. Lektorce se tak dařilo vytvořit přátelštější a 

více podporující atmosféru. 

Pokud jde o korektivní zpětnou vazbu, v první hodině lektorka čtyřikrát opravila věty, 

které studentky opakovaly po poslechu nahrávky, opakovala tedy model, který měly 

studentky imitovat. Jiné opravné zásahy se v této hodině nevyskytly. 

Ve druhé hodině, když studentky říkaly, co vidí v situaci na obrázku, lektorka 

opravovala použitou slovní zásobu a příspěvky studentek dále rozvíjela (ukázka 10.7): 

Ukázka 10. 7 (2. hodina, ř. 11-14, 0:30-0:40) 

1 Maybe … any eat 
2 Some food? 
3 Yes … some food ((L píše na tabuli)) 
4 Yes … because he doesn’t have any time to clean 

 

V ř. 2 lektorka nabídla studentce správné slovo (tázací intonace) a studentka slovo přijala a 

zopakovala (ř. 3). Ve čtvrtém řádku lektorka komentuje celou situaci na obrázku (proč je jídlo 

na místě, kde by být nemělo) a poskytuje tak studentům srozumitelný input. Podobných 

výměn je ve druhé i třetí vyučovací hodině několik. Je zjevné, že lektorka postupně získávala 

větší sebedůvěru. 

V závěru této hodiny se potom objevil příklad opožděné korekce (delayed correction) 

chyby, ke které opakovaně došlo při skupinové práci, a lektorka se rozhodla na problém 

upozornit všechny studentky najednou (ukázka 10.8): 
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Ukázka 10.8 (2. hodina, ř. 238-244, 21:00-21:20) 

1 When you speak about Bruce … do you say your cup? … ((L píše na tabuli)) Your? 
2 Him … 
3 No 
4 His … his ((L píše na tabuli)) 
5 His … You talk about him … but his … and (someone told…) … … ((L píše na tabuli)) 

 

V ř. 1 položila vhodnou otázku, v ř. 3 odmítla nesprávnou odpověď, počkala na správnou 

odpověď (ř. 4) a v 5. řádku vysvětlila předchozí chybu (him ve 2. ř.). Výklad podpořila 

zápisem správného výrazu na tabuli. 

Ve třetí hodině lektorka použila jednu přímou opravu cílové gramatiky: „but not 

tallest but … taller“ (ř. 200), více chyb se nevyskytlo. 

10.2.5 Jiné individuální charakteristiky 

Pro Lektorku A3 byla po zkušenostech s doučováním žáků základní školy první skupinová 

výuka dospělých stresující a podle jejích slov práce s audiozáznamem vlastní výuky ještě více 

snižovala její sebejistotu.  

Jedním ze zdrojů obtíží mohl být věk studentek a určitý konflikt s počáteční implicitní 

teorií učení a vyučování lektorky (srov. kap. 10.1). Lektorka zpočátku zdůrazňovala řídící roli 

učitele, což se v její první hodině projevilo pevnou kontrolou výukové interakce: lektorka 

studentky vyvolávala a udržovala pevnou komunikační strukturu IRF. Na druhé straně do 

určité míry nadužívala prostředky vyjadřování zdvořilosti, zejména slovo ‚please‘ (viz tab. 

10.2). S postupující zkušeností se explicitní zdvořilostní prvky nevyskytovaly tak často, je 

tedy možné usuzovat, že Lektorka A3 se postupně sžívala s rolí vzdělavatele dospělých, kde 

se určitá řídící úloha učitele předpokládá a očekává (srov. Johnson, 1995, Vališová, 2010), a 

přesto lze vytvořit mezi studenty a učitelem partnerský vztah. Tomu by odpovídal ústup od 

vyvolávání, což ale nebylo na úkor ‚kázně‘. Běžně se vyskytovaly dotazy studentek (jako 

iniciační replika) a častější a rozmanitější byla i pozitivní zpětná vazba poskytovaná 

lektorkou. 

Nervozita studentky ovlivnila úroveň jejího verbálního projevu v angličtině směrem 

k určité nevyrovnanosti. Příklad je v ukázce 10.6, ř. 6, kde se v jedné replice objevuje 

pokročilá jazyková struktura (the word itself doesn’t change) a základní chyba (it never 

change). V projevu Lektorky A3 se také vyskytovaly častější pauzy způsobené hledáním 

vhodného slova. Celkově však lze souhlasit se sebeposouzením lektorky v dotazníku 

pedagogických dovedností (srov. obr. 10.1, dovednost 12), že vedení výuky v angličtině 

v prvním semestru výukové praxe zvládla, i když s omezenými jazykovými prostředky a 

výraznou podporou učebnice. 
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Tab. 10.2 podává přehlednou informaci o využití různých členících signálů, 

nejčastějších způsobů akceptace a jazykových prostředků pro vyjadřování zdvořilosti. Pro 

zajímavost jsme zahrnuli také celkový počet slov, která diktafon zaznamenal ve veřejné 

komunikaci. Nízký počet slov ve druhé hodině je způsoben tím, že většina učebních činností 

probíhala v párovém nebo skupinovém uspořádání. Výrazný nárůst počtu slov ve třetí hodině 

jde na vrub prezentaci nové gramatiky (477 slov) v 8minutovém úseku v závěru hodiny. 

Výklad byl přerušen několika otázkami studentek, ale lektorka sama je do prezentace cíleně 

nezapojila, což odpovídá jejímu vlastnímu stylu učení (viz kap. 10.1).  

Jazykové prostředky 1. hodina 2. hodina 3. hodina 

now 2 3 (1krát now please) 1 

so now 2 0 3 

and now 2 4 3 

so 24 9 (4krát so please) 24 (9krát jako spojka při 

výkladu) 

and
123

 11 11 (3krát and please) 13 

ok
124

 25 14 27 

yes/yeah 27 30 (2krát jako výplňové 

slovo) 

23 

yes, exactly / exactly 0 2 3 

ehm 6 0 4 

please 11 12 5 

thank you 4 4 2 

oslovení studentek 29 6 1 

celkový počet slov 

lektorky 

1070 828 1402 

Tab. 10.2: Vybrané jazykové prostředky v hodinách Lektorky A3 

10.3 Práce lektorky s audiozáznamem 

Lektorka A3 se ve své práci s audiozáznamy zaměřovala více na lingvodidaktickou složku 

své činnosti než na verbální komunikaci samotnou. Z poznámek (viz níže) je patrná nejistota 

a obavy z vlastního výkonu, což je v tomto případě zcela pochopitelné, vzhledem k tomu, že 

toto byla její první skupinová výuka, navíc s dospělými studenty.  

Lektorka A3 si stanovila jako osobní cíl pro první hodinu „tvořit kratší, ale jasné 

otázky a zadání“ a „dát si pozor na rovnoměrné vyvolávání studentek“. Lektorka si většinu 

instrukcí připravila předem písemně na zvláštní list papíru, v jednoduchých větách, např. 

                                                           
123

 Pouze jako tzv. ‚discourse marker‘, tedy členící signál. ‚And‘ použité jako spojka (v souvětí či mezi 

násobnými větnými členy) tabulka nezahrnuje. 

124
 Bez dalšího rozlišení komunikační funkce. 
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‚We’ll change our activity and do some listening,‘ ‚Let’s check it together‘, v písemné 

přípravě však chyběly detaily zamýšleného postupu při poslechu a kontrole cvičení. 

V průběhu hodiny se ukázalo, že snaha vzpomenout si na připravené věty byla spíše 

kontraproduktivní a ve výsledku vedla k mnoha pauzám, kdy lektorka hledala slova a 

opravovala se, a některé výrazy byly zjednodušené až na hranu gramatické správnosti.  

Lze předpokládat, že lektorčin verbální projev negativně ovlivnila nervozita. Ona 

sama s ním nebyla při společném ústním hodnocení spokojená a označila ho za strohý, 

s odkazem na sekvenci, jejíž část uvádíme v následující ukázce. Jde o kontrolu cvičení, ve 

kterém studentky seřadily do správného chronologického pořadí časové výrazy: 

Ukázka 10.9 (1. hodina, ř. 49-65, 5:20-5:50) 

1 L Thank you … Tereza please 
2 S1 In 1998 
3 L Ok … Táňa 
4 S2 In November of last year 
5 L Ehm … Katka 
6 S3 In 1

st
 January this year 

7 L Ok … and, back to Patricie 
8 S4 Four months ago 
9 L Ehm … yes … thank you … Marta 
10 S5 Last weekend 
11 L Marta 
12 S5 Yesterday afternoon 
13 L Yes, ((smích)) ok, yes 

 

V ukázce je zřejmé konsistentní vyvolávání, tedy lektorčina kontrola nad průběhem interakce 

a stručná zpětnovazební replika, kterou lektorka přijímá odpovědi studentek, v ř. 9 a 13 

dokonce třemi výrazy (ehm, yes, thank you; yes, ok, yes). V sedmém řádku je přítomno členící 

‚and‘, které má přispět k větší návaznosti replik lektorky. Smích lektorky v ř. 13 způsobilo 

patrně to, že si uvědomila, že Martu vyvolala dvakrát za sebou. Ukázka je příkladem typické 

kontroly cvičení v provedení Lektorky A3. V průběhu první hodiny lektorka vyvolala 

studentky celkem 29krát, jednou je výzvou ‚Everybody‘ vyzvala k hromadnému zopakování 

výrazu. Když lektorka vyvolávala mimo kontrolu cvičení, většinou nejdřív vyslovila jméno 

studentky, až potom otázku. V celé první hodině se vyskytly jen dvě neadresné otázky, což je 

ve shodě s lektorčinou implicitní teorií vyučování v počátcích studia na AC (srov. kap. 10.1.) 

Lektorka A3 přepsala své repliky z úvodní části první hodiny (ř. 2-36, celkem 4 

minuty a 10 sekund), z nichž značná část je uvedena výše, v ukázce 10.1. U jednotlivých 

replik pojmenovala jejich didaktickou funkci, ale dále je neanalyzovala. Pro následující 

hodinu učinila tento závěr: 

Ráda bych se zaměřila na přesnost zadávání aktivit a na kontrolu jejich porozumění. Jde hlavně o 
správné načasování, abych to měla hotové než samotná aktivita započne. Poté se na mne již studentky 
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nesoustředí a dělají to po svém a ne po mém. Jde o to nechtít po nich nějaké dlouhé odpovědi, ale jen 
ano/ne. (…) 

Použití modelu by bylo určitě přínosné, ale to nastane až v období, kdy budu více sebevědomá. 

V průběhu první hodiny se lektorka pokusila o kontrolu instrukcí dvakrát a dvakrát také dala 

příklad k aktivitě, i když ne zcela přesný, viz např. ukázka 10.10. 

Ukázka 10.10 (1. hodina, ř. 74-75, 6:40-7:00) 

you just already did it … in this papers … you put it in order …. so this one is first … so … just write it 
you find it this one is first one ok … so you just did it in pairs … … 

Studentky měly v tomto případě chronologicky seřadit příslovce a příslovečná určení času 

(time phrases) a lektorka to naznačovala kartami na tabuli. Příklad by byl zřetelnější, kdyby 

odkazovací výrazy (it, this one) byly nahrazeny svými referenty (totéž platí o ukázce 10.1, ř. 9 

výše). Z lektorčina komentáře ohledně modelu je možné usuzovat, že příklad aktivity vnímá 

jako činnost učitele, nikoliv činnost studentů, kteří si tak ‚pod dohledem‘ můžou novou 

aktivitu sami zkusit, aby dále pokračovali správným způsobem samostatně (teorie s malým t). 

K vývoji v tomto směru došlo ve třetí hodině, kdy lektorka požádala studentky, aby jako 

příklad přečetly otázky z učebnice. 

Ve druhé vyučovací hodině se kontrola porozumění instrukcím ani příklad neobjevily, 

ale ve třetí hodině se vyskytly celkem dvě sekvence instrukcí buď s kontrolními otázkami, 

nebo s příkladem. V následující ukázce byla kontrola porozumění narušena dvěma pozdními 

příchody studentek (šlo o první ranní hodinu a ten den hustě sněžilo). 

Ukázka 10.11 (3. hodina, ř. 112-130, 12:30-14:20) 

1 
They are similar and Emma is different … yes. Thank you. Now … we will do exercise three. There 
are there are gaps in the sentences. We have to … fill … fill in it. And I’ll play it again and I’ll stop … 

2 Hello ((přichází studentka)) 

3 
Hello … … and … I’ll play it again and stop it after each sentence so you have time … you can work in 
pairs … and you can …. ok … So do you work individually or in pair? 

4 In pair 
5 Ok. And what do you do? … … 
6 Hello. ((další příchod opozdilce)) Sorry I’m late 
7 ((šum, L čeká, až se studentka usadí a nese jí pracovní list)) 
8 Yes 
9 Děkuju 
10 So once more … you have to  
11 ((studentky česky šeptem vysvětlují kolegyni, co má dělat)) 
12 You have to fill in this gaps. … so let’s start 

 

Úryvek začíná shrnutím předchozí sekvence (They are similar and Emma is different … yes. 

Thank you.) a pokračuje členícím slovem ‚Now‘, které vyznačuje začátek nové aktivity. 

Následující popis aktivity je poněkud mechanický, a pro Lektorku A3 typický. Cvičení není 

vztaženo k předchozím aktivitám (we will do exercise three), není řečeno nic o povaze vět 
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(šlo o výrazy pro porovnávání) a typu slov, která je třeba doplňovat (there are gaps in the 

sentences), a až na konci této repliky (ř. 1) se studenti dozvědí, že půjde o poslechové cvičení. 

Tato struktura instrukcí je obecně efektivní v tom smyslu, že studenti vědí, jakou činnost mají 

vykonat, ale potřebují další čas, aby porozuměli i jazykovým operacím, které mají provádět 

(chybí tedy zasazení aktivity do kontextu celé vyučovací hodiny a její provázání s aktivitou 

předchozí). 

Učitel může vhodně podanou informací (pokud jde o její obsah i načasování) 

kognitivní náročnost cvičení snížit. Po příchodu první studentky lektorka hlavní část instrukce 

zopakovala a položila dvě správně formulované otázky, ale než studentky stačily odpovědět 

na druhou v pořadí, přišla další opozdilá studentka. V tuto chvíli lektorka instrukci znovu 

zopakovala, už bez další kontroly. Z iniciativní dopomoci studentů nově příchozí studentce 

bylo jasné, že vědí, co mají dělat. Kontrolu porozumění instrukcím v této sekvenci je možné 

považovat za úspěšnou – na první otázku studenti jednoduše a správně odpověděli (cíl, 

kterého chtěla lektorka dosáhnout). 

Další pokus o instrukci s příkladem (3. hodina, ř. 228-237) vedl k tomu, že cvičení 

původně zamýšlené k samostatné práci studentů se změnilo na ‚přednášku‘ lektorky o tvoření 

komparativu a superlativu přídavných jmen, která v podstatě vyplnila závěrečných deset 

minut vymezeného času a byla přerušena pěti otázkami téže studentky v češtině (část výkladu 

je uvedena v ukázce 10.6 výše). Na samotné procvičení už nezbyl čas. Zde patrně zapůsobil 

lektorčin vlastní styl učení a preference transmisivního vyučování. 

Je tedy možné konstatovat, že Lektorka A3 se v prvním semestru výukové 

pedagogické praxe potýkala spíše s problémy lingvodidaktického charakteru, např. jak 

zpracovat materiál z učebnice (srov. ukázka 8.4 v kap. 8.2), jak spojit přístup autorů učebnice 

s jejím vlastním preferovaným stylem učení, a jak vhodně propojit jednotlivé fáze vyučovací 

hodiny, což je patrné ze závěrů dalších analýz audiozáznamu. Po druhé hodině  

„se chtěla hlavně zaměřit na práci s časem – zužitkovat ho, jak nejlépe to jde a pokud možno 
nezdržovat se příliš nadbytečnostmi“  

(není definováno, co přesně myslí nadbytečnostmi) a po třetí hodině  

„[se rozhodně chtěla] zaměřit na dodržení plánu hodiny. Už chápu, že nemá smysl pokoušet se splnit 
vše a je mnohem lepší, když si vyberu něco a to udělám se studentkami pořádně. Protože to jinak 
ztrácí smysl a význam, především pro ně.“  

Využití audiozáznamu ke zlepšení vlastního verbálního projevu bylo v dané fázi profesního 

rozvoje patrně nad síly Lektorky A3. Přesto se jí s postupným růstem sebedůvěry dařilo 

omezovat strohost projevu, kterou sama identifikovala ve své první hodině, a vytvářet větší 

prostor pro studenty, aby něco dělali i ‚po svém‘. S nadměrnou strohostí projevu se Lektorce 

A3 dařilo vypořádat zařazením většího počtu otázek dvojího typu. Ve druhé a třetí hodině 
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vybízela studentky k vyjádření vlastního názoru otázkou ‚What do you think?‘ (8krát a 7krát), 

přičemž ve druhé hodině šlo o otázky skutečné (názor na nepořádek v pokoji studenta). Ve 

třetí hodině se při kontrole gramatického cvičení objevilo několik variací na otázku ‚What do 

you have?‘ (7krát) a s jedinou výjimkou zcela vymizelo vyvolávání. Toto lze považovat za 

pozitivní vývoj směrem k vyučování více zaměřenému na studenty (learner-centred), i když 

jej patrně nelze přičítat práci s audiozáznamem. 

S ohledem na svůj vlastní profesní rozvoj Lektorka A3 ohodnotila v závěrečném 

dotazníku práci s audiozáznamem jako spíše neužitečnou, protože se příliš zaměřovala na 

svoje chyby, což snižovalo její sebedůvěru. Věnovat speciální seminář nebo přednášku 

ústnímu projevu učitele nepovažuje za potřebné, spíše by se „v přednáškách věnovala 

adaptaci cvičení z učebnice, při čemž tápu pokaždé při plánování. A to se projeví v hodině.“ 

10.4 Vytváření příležitostí k učení 

Analýza jednotlivých přepisů vyučovacích hodin Lektorky A3 a jejich srovnání ukázaly, že i 

přes určité výhrady se lektorce dařilo příležitosti k učení vytvářet, zejména pokud byly 

podložené materiálem z učebnice, tedy v oblasti srozumitelného inputu a příležitostí k řečové 

produkci (outputu). Postupný rozvoj jsme zaznamenali také v oblasti poskytování zpětné 

vazby, pomalejší byl pokrok v oblasti interakce a spontánní komunikace se studenty. 

10.5 Shrnutí případu 

Analýza vyučovacích hodin Lektorky A3 ukázala, že z pohledu výuky angličtiny pro dospělé 

studenty je zde značný prostor pro její další profesní rozvoj, a to ve všech složkách 

komunikativní a lingvodidaktické kompetence. Aktuální stav odpovídá začátku přípravného 

vzdělávání učitele/lektora a s dalším studiem lze očekávat zlepšení zejména praktické znalosti 

jazyka a rozvoj řečových dovedností, které usnadní verbální komunikaci lektorky v průběhu 

vlastní výuky (kladení otázek, reakce na projev studentů, vytváření výukového dialogu a 

prostoru pro řečovou produkci studentů, instrukce apod.). Postupný rozvoj sledovaných 

dovedností v prvním semestru výukové praxe znázorňuje tab. 10.3. 
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Sledovaná činnost
125

 1. hodina 2. hodina 3. hodina 

Kontextualizace v rámci hodiny    

Kontextualizace ‚k životu‘    

Návaznost fází    

Personalizace    

Gradace řeči    

Prezentace    

Kontrola porozumění (CCQ)    

Scaffolding    

Instrukce    

Kontrola porozumění instrukcím (ICQ)    

Otázky skutečné    

Otázky elicitační (ke znalostem)    

Otázky kontrolní (ke cvičením)    

Korektivní zpětná vazba    

Diskurzivní zpětná vazba    

Echo
126

    

Pauzy – čas pro studenty    

Pozitivní zpětná vazba    

Tab. 10.3: Přehled výskytu sledovaných činností ve výuce Lektorky A3 

 

Postupně se prohlubující poznání lingvodidaktické teorie a průběžná zpětná vazba na 

vyučovací hodiny v rámci pedagogické praxe od studentů, kolegů a supervizora přispějí 

k rozvoji specifických lingvodidaktických dovedností, tj. k adekvátní analýze učiva a 

výukových materiálů a jejich pedagogickému ztvárnění v efektivní vyučovací hodině se 

zřetelem k potřebám konkrétní skupiny studentů angličtiny. Úměrně tomu se bude rozvíjet i 

profesní vidění Lektorky A3 a schopnost sebereflexe, která jí umožní identifikovat zejména 

silné stránky vlastního výkonu, a tak podpořit vlastní sebejistotu, a dále modifikovat 

vyučovací postupy směrem k větší efektivitě. 

                                                           

125 Vysvětlivky: činnost se vyskytla jen jednou nebo nebyla plně efektivní , činnost se vyskytla několikrát a 

byla efektivní , efektivita předčila očekávání v této fázi praxe. Výskyt některých kategorií závisí na typu 

hodiny, např. v poslechové hodině považujeme predikční otázky podle povahy textu za skutečné, nikoliv za 

elicitační. 
126

 V případě echa  znamená echo doplněné o elaboraci,  je echo doplněné o korekci,  je echo na 

potvrzení správnosti odpovědi studenta. 
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11 Případová studie č. 3 - Lektorka A6 

 

… že reagovaly a ptaly se, bylo pro mne velice zásadní. 

(Lektorka A6 po druhé vyučovací hodině)  

 

 

Pro Lektorku A6 je studium na AKCENT College tzv. druhou šancí. Po dlouhodobějším 

pobytu v zahraničí se rozhodla změnit profesi. Její komunikativní kompetence v angličtině je 

spolehlivě na úrovni C2 a její předchozí zkušenost s vyučováním angličtiny zahrnuje 

doučování školních dětí a soukromou výuku přátel a známých. 

11.1 Stručná charakteristika lektorky 

Z dotazníku implicitní teorie učení a vyučování vyplynulo, že pro Lektorku A6 je příznačná 

otevřenost ke studentům a důraz na motivaci ke studiu. V obou administracích dotazníku 

vyjádřila ochotu diskutovat se studenty o metodách výuky a přizpůsobit je potřebám studentů, 

stejně tak je ochotná se studenty diskutovat o volbě témat, aby k vytčenému cíli postupovali 

společně, ve vzájemné spolupráci. Lektorka A6 věří ve vytrvalou a soustředěnou práci, která 

je základem pro postupné zlepšování v cizím jazyce. Výuka by měla směřovat k reálnému 

užití jazyka a měla by být názorná, aby usnadnila pochopení.  

Ve druhé administraci dotazníku po skončení praxe se objevil důraz na to, aby studenti 

zažili pocit úspěchu („aby sami měli pocit, že jim to ‚jde‘“ – věta 11), ale také vyšší nároky na 

činnost učitele. Např. tvořivý učitel se projevuje tím, že „nabídne studentům co největší škálu 

postupů a metod, aby studenti neměli pocit ztraceného času“ (věta 12) a měl by studentům 

poskytnout „takové zdroje informací, které by jim byly užitečné“ (věta 7). Jako další krok pro 

svůj profesní vývoj cítí potřebu dál se učit „jak získat jistotu, že to co dělá[m], když stojí[m] 

před studenty, dělá[m] vědomě a ne intuitivně“. 

Porovnání dotazníků pedagogických dovedností naznačuje poměrně vysokou 

sebekritičnost Lektorky A6 a patrně určitou nespokojenost se svým pokrokem v průběhu 

semestru (obr. 11.1). Z odhadu očekávané úrovně osvojení pedagogických dovedností jsou 

patrné určitě obavy ze zvládnutí pedagogické interakce se studenty (pět položek na úrovni 2: 

č. 9 – klást otázky, č. 10 – reagovat na odpovědi studentů, č. 13 – reagovat na dotazy 

studentů, č. 19 – organizovat činnost studentů, č. 20 – individuálně komunikovat se 

studenty)
127

. Větší sebedůvěra byla patrná v činnostech, které víc závisí na učiteli samotném, 

                                                           
127

 V průběhu hodnotících seminářů v rámci praxe lektorka několikrát explicitně řekla, že se studentů „bála“, 

přestože na ostatní lektory působila sebejistým dojmem. 
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např. č. 4 (zpracovat přípravu – úroveň 5) a č. 16 (používat didaktickou techniku – úroveň 4). 

Více si lektorka věřila i v č. 3 (analyzovat učivo) a v č. 7 (procvičit učivo) – v obou případech 

byla předpokládaná úroveň osvojení na hodnotě 4.  

Lektorka zpočátku přisuzovala všem dovednostem vysokou důležitost (úroveň 4 a 5) a 

tento postoj se v průběhu praxe významně nezměnil. Výjimkou bylo č. 11 (opravovat chyby) 

– zpočátku na úrovni 3. Po skončení praxe se důležitost této dovednosti posunula na úroveň 5. 

Posouzení náročnosti dovedností na osvojení vykazovalo v prvním dotazníku větší 

variabilitu. Za relativně méně náročné (na úrovni 3) považovala lektorka přípravu na 

vyučovací hodinu (č. 4), procvičení učiva (č. 7), používání učebnice (č. 15), a používání 

didaktické techniky (č. 16); tomu většinou odpovídala i vyšší očekávání směrem k úrovni 

osvojení dovedností. Relativní náročnost na osvojení se u většiny dovedností v průběhu praxe 

zvýšila. Ke snížení vnímané náročnosti došlo pouze u dovednosti č. 8 – vést se studenty 

rozhovor. Náročnost u ostatních dovedností zůstala buď na stejné úrovni, nebo se zvýšila. 

 

 

Obr. 11.1: Lektorka A6 - Posouzení důležitosti, náročnosti a úrovně osvojení pedagogických dovedností 

 

Dosaženou úroveň osvojení pedagogických dovedností hodnotila Lektorka A6 poměrně 

kriticky. Ve dvanácti případech podle jejího názoru nedošlo ke změně, v devíti případech 

zaostala za svým očekáváním a pouze v jednom případě došlo ke zlepšení, a to v dovednosti 

propojit aktivity ve vyučovací hodině (č. 14). Pokles o dvě úrovně je v dovednosti č. 2 

(kontakt se studenty) a v č. 4 (zpracovat přípravu). Z pohledu supervizora je takto nízké 

sebehodnocení překvapivé, protože poslední hodina Lektorky A6 byla v těchto ohledech zcela 



193 

efektivní a lektorka pečlivou přípravu v hodině dobře zúročila (srov. ukázka 11.2). Celkový 

pozitivní vývoj lektorky v těchto i jiných dovednostech byl v průběhu semestru velmi 

zřetelný. 

Přehled vyučovacích hodin Lektorky A6 v průběhu prvního semestru výukové 

pedagogické praxe na AC je uveden v tab. 11.1. 

Pořadí 

hodiny 
Datum Pořadí 

v rámci dne 
Materiál z učebnice Výukový cíl 

1 25.10. 1/6 

(27 minut) 

SB, s. 15, cv. 1 – 3 Prezentace a řízené procvičení slovní zásoby 

k tématu ‚film‘; čtení 

2 15.11. 5/6 

(36 minut) 

SB, s. 29-30, Real life Prezentace frází pro funkci ‚making requests‘ 

a ‚asking for permission‘, výslovnost a 

mluvení 

3 6.12. 3/6 

(31 minut) 

SB, s. 42, Language focus 2  Prezentace a procvičení slovní zásoby a 

větných struktur (otázky a odpovědi) k tématu 

‚describing what people look like‘ 

Tab. 11.1: Přehled vyučovacích hodin Lektorky A6 

 

První a druhá hodina byly zaměřené na slovní zásobu. Ve srovnání těchto dvou hodin 

s podobným obsahem a cílem zvláště vynikne pokrok, který Lektorka A6 v průběhu semestru 

udělala, a to jak v přípravě na výuku, tak i v jejím provedení a v zapojení studentů.  

11.2 Vývoj vybraných složek lingvodidaktické a komunikativní kompetence 

Zcela ve shodě s lektorčiným pojetím osvojování jazyka ‚krok za krokem‘ probíhal v prvním 

semestru výukové praxe její profesní vývoj. Každá hodina pro ni byla zdrojem informací, 

které efektivně zpracovala, a v další hodině na nich stavěla efektivnější hodinu. 

11.2.1 Příprava na vyučování 

Lektorka A6 se na výuku připravovala zcela samostatně. S každou další přípravou se 

prohluboval její vhled do struktury učiva a procesů učení. V první vyučovací hodině obohatila 

materiál z učebnice vlastními obrázky, které však byly spíše ilustrací učiva. Adaptace 

učebnice ve třetí hodině byla didakticky velmi promyšlená, učinila materiál více uživatelsky 

přístupným a podpořila učební proces studentů vložením menších dílčích kroků.  

V prvních dvou hodinách byl plán pojat z pohledu učitele a obsahoval otázky a 

verbální pokyny pro studenty, v přípravě na třetí hodinu jsou zapsané také některé detaily 

procedury, co přesně budou studenti dělat, což jednoznačně přispělo k hladkému průběhu a 

úspěchu třetí hodiny.  
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11.2.2 Srozumitelný input  

Lektorka A6 se v prvním semestru soustředila více sama na sebe a svou činnost (byla si toho 

vědoma a po třetí hodině to v sebehodnocení explicitně zmínila), aby její výuka byla 

efektivní. Vhodně navazovala fáze v rámci jednotlivých hodin, ale kontextualizace ve vztahu 

k životu a personalizace témat se objevovaly jen málo; jednou na začátku první hodiny, kdy 

studentky krátce mluvily o svých oblíbených filmech, a na začátku třetí hodiny, kdy popis 

vzhledu člena rodiny byl východiskem pro práci s popisnými adjektivy.   

Lektorka A6 díky své dobré angličtině dokázala plynule formulovat myšlenky a měla 

tendenci poskytovat studentkám hodně informací, což někdy mělo za následek delší a rychle 

pronesené projevy, které mohly být ve výsledku obtížně srozumitelné. V první hodině jsme 

zaznamenali 4 dlouhé promluvy (50-80 sekund, srov. ukázka 11.9), s funkcí instrukce a 

vysvětlení slova; ve druhé hodině došlo k jejich zkrácení na 30-60 sekund, z toho 2krát jako 

instrukce a 3krát jako vysvětlení slova. Ve třetí hodině se vyskytlo opět 5 delších promluv 

lektorky, které v tomto případě, díky jednoduššímu jazyku a častějším pauzám, lze skutečně 

považovat za srozumitelný input (srov. ukázka 11.2, ř. 13). 

Lektorce zpočátku činilo potíže zjednodušit svůj jazykový projev strukturně i 

lexikálně. Jak se s tímto problémem vypořádala, ukážeme v kap. 11.3. Následující ukázka 

(11.1) je příkladem efektivního zadání instrukce ke cvičení, které bylo standardem ve třetí 

vyučovací hodině. 

Ukázka 11.1 (3. hodina, ř. 194-210, 17:00-18:20)  

1 It’s beard 

2 

So this is beard and moustache is just one part of it … just moustache … … a beard … … (…) is it … is 
everything clear? … Marta (…) … Now I’ll show you some more pictures of handsome men … some of 
them are more handsome … some of them are less handsome … let’s (…) … look at the pictures … and 
here … work in groups again … 

3 Ehm 
4 here are the questions with answers ...   
5 ježiš to je 

6 
you have to match the answers with the question ... and all these … questions describe one of these 
actors … 

7 (…) 
8 You have answers here …  
9 aha 

10 
aha … you don’t have to guess … you have answers here … yeah, just match them and guess … who 
is described here … from all of them 

 

V ř. 2 lektorka nejprve reaguje na odpověď studentky v předchozí fázi, ve které se 

kontrolovala slovní zásoba, a celou fázi uzavře (is everything clear?). Po pauze je zařazen 

jasný členící signál (now) a informace o materiálu, se kterým se bude pracovat v další fázi 

(some more pictures of handsome men), doplněná o osobní komentář, který zůstal ze strany 
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studentek bez odezvy (some of them are more handsome … some of them are less handsome). 

Lektorka dále popisuje materiál (ř. 4 – here are the questions and answers) a úkol pro 

studenty (ř. 6 – you have to match the answers with the questions) a doplní informaci a 

smyslu a významu vět, se kterými budou studentky pracovat (ř. 6 – questions describe one of 

these actors). V ř. 10 lektorka stručně zopakovala základní pokyny. Alternativou, na kterou se 

lektorka chce do budoucna zaměřit (srov. kap. 11.3), by bylo zkontrolovat porozumění 

instrukcím otázkou a udělat společný příklad.  

Ze třetí hodiny je také ukázka 11.2, která ilustruje efektivní prezentaci slovní zásoby, 

v tomto případě vyžádanou studentkami. V celé vysvětlovací sekvenci se objevilo několik 

slov a lektorka pro každé z nich využila jinou, zcela přiměřenou techniku. V následující 

ukázce se vysvětlují výrazy ‚in his forties‘ (ř. 2-15) a ‚tidy‘ (ř. 16-34). Oba příklady dobře 

ilustrují schopnost lektorky reagovat na otázky a odpovědi studentů, i když ona sama tuto 

dovednost považovala za málo rozvinutou (srov. kap. 11.1, dovednosti 10 a 13). 

Ukázka 11.2 (3. hodina, ř. 115-163, 11:10-14:20) 

1 L It goes under figure … yes … exactly … so, what else? 
2 S1 He is … he is in his forties 
3 L He is in his forties. You didn’t have that … as a problematic expression here. Where do you … 

where did you put it? … He is … 
4 S1 (…) 
5 L Aha, ok (…), so he is in his forties … … (…) Let’s explain the forties first …It means forTY … that’s …  

it’s a number  … 
6 S2 Aha 
7 L Forty … 
8 S2 Ehm 
9 L and forties means  
10 S2 Čtyřicet 
11 L So if you say he is forty …what do we say about 
12 Ss [Štyricet 
13 L [the person … he is forty years old … but if we don’t know exactly how old is he, we say … he can 

be … I don’t know … forty-two, maybe forty-six … so in his forties he is between … forty … to forty-
nine, anywhere in between those two numbers … yeah? … … so if he … if I say my brother is in his 
forties, how old can be … he can be? 

14 S3 Forty-five 
15 L Forty-five, forty-eight even forty-nine … ok ... another expression? … … you don’t have any? … 
16 S4 Tidy 
17 L Tidy … Where did you put tidy? 
18 S3 General look… 
19 L In general look … so you probably know what tidy means … so explain it to the other group what 

tidy is … what does it mean? … to be tidy 
20 S2 When I am … I have … shoes… skirt … I haven’t good … if I’m schmutzig ((smích)) 
21 Ss schmutzig ((smích)) 
22 L You mean this one? Aren’t schmutzig (…) connected with this? 
23 S2 Ne, to neni schmutzig  
24 L This one is schmutzig?  
25 S2 Ehm … schmutzig 
26 L So probably it doesn’t fit … but this one … one of them is tidy and one of the them is untidy … ((L 

ukazuje obrázky)) … 
27 S2 Ehm 
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28 L so which one is tidy and which is untidy? … 
29 S (…) 
30 L tidy and untidy … ehm ((L ukazuje obrázky)) … so schmutzig would be dirty? 
31 S2 Yes ((smích)) 
32 L But this is not very dirty … it’s not perfect … … so general look … yes … (…) it’s a nice example … 

tidy and untidy ((L ukazuje obrázky)) … 
33 S Ehm 
34 L The same person can look really tidy and on the other hand not … a little bit untidy  

 

V obou případech lektorka výraz po studentech zopakuje (echo v ř. 3 a v ř. 17), čímž 

signalizuje přijetí dotazu a soustředí pozornost ostatních studentek. V obou případech také 

před vlastním výkladem zjistí znalosti ostatních (ř. 3, ř. 17-18). V případě slova ‚tidy‘ se 

obrátí na studentku, která slovo v předchozí aktivitě zařadila správně a požádá ji o vysvětlení 

(what does it mean, ř. 19). Ač slovo svým významem není komplikované, pro studenty na 

úrovni A2 je vysvětlení složité. Studentka použije příklad, jak vypadá člověk, který je ‚untidy‘ 

(tedy opak vysvětlovaného slova) a jako vysvětlující ekvivalent, patrně i s cílem udělat vtip, 

použije německé slovo, které se v českém kontextu používá (schmutzig, ř. 20). Lektorka vtip 

přijme (ř. 22, 24), ale pokračuje ve zpřesňování významu všech slov (schmutzig, tidy, untidy) 

s využitím obrázků, které měla předem připravené. Efektivně využila vzniklou problémovou 

situaci jako příležitost k učení (ř. 26, 28, 30, 32) a zapojila do odkrývání významu slov i 

studentky a výběrem ze dvou obrázků efektivně zkontrolovala porozumění. 

V případě výrazu ‚in his forties‘ lektorka také využila názornosti (ř. 5, 13 - opora o 

časovou osu na tabuli) a dialogizace výkladu, i když v ř. 13 uvedla jazykově srozumitelné 

logické zdůvodnění výrazu, které uzavřela kontrolní otázkou (if I say my brother is in his 

forties, how old can be … he can be?), na kterou studentka správně zareagovala. V poslední 

replice této sekvence (ř. 15) lektorka uplatní elaborující echo a rozšíří odpověď studentky v ř. 

14 a plynule přejde k dalšímu slovu (ok … another expression … do you have any?). Tato 

sekvence, typická pro třetí hodinu Lektorky A6, ostře kontrastuje s výkladem slova ‚feature 

film‘ v ukázce 11.9, ř. 1-3 (srov. kap. 11.3), zejména pokud jde o lektorčinu gradaci vlastního 

jazyka a vytváření příležitostí k učení.  

11.2.3 Příležitosti k řečové produkci 

V první vyučovací hodině Lektorky A6 převažovalo frontální vyučování, proto příležitostí ke 

spontánní řečové produkci nebylo mnoho, což lektorka reflektovala ve svém sebehodnocení. 

V průběhu hodiny zaznělo několik otevřených otázek (When was the last time you saw a 

movie? Why do you like …? What is the main story? aj.), ale pouze otázka ‚What is your 

favourite movie? byla určena pro krátkou párovou práci. Otázky, které lektorka kladla, byly 

dostatečně specifické, ale ve frontálním uspořádání měly jen limitovaný efekt. Lektorka se 
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většinou spokojila s jednoslovnou odpovědí (ukázka 11.3) a komunikační potenciál 

elicitačních otázek dál nerozvíjela. 

Ukázka 11.3 (1. hodina, ř. 80-107, 5:50-8:20) 

1 L Hmm. So look at the board now. Er … look at posters and each poster represents one type of 
movie. … Can you say ... can you tell me what kind of movie each represents? (… ) Mamma mia. 

2 S1 It’s funny, crazy. 
3 L Musical? 
4 S Ehm 
5 L Musical ((L píše na tabuli)) Another is easy. 
6 S2 (...)  
7 L Very scary ((L šeptem napovídá, reakce na předchozí šeptání studentek))  
8 S2 Frightened. 
9 L People are frightened when they when they watch it. Who is ...famous..? … … Pretty woman … 
10 S3 Romantic? ((L píše na tabuli)) 
11 L This one is quite difficult. Can you … can you guess? What is this one about? … Bonnie and Clyde? 
12 S (...) 
13 L OK, we’ll come to this later. This one is easy. 
14 S4 Historic? 
15 L Historical. ((L píše na tabuli)) It’s the same in Czech. … … Come to the board please. … Come to 

the board. Come here. … And here are some expression (…) here are some expressions 
describing … or very typical for certain genre … film genre. 

16 S Ehm. 
17 L So try to match them with the posters. There are three descriptions or three expressions for each 

poster. 
18 S Ehm. 
19 L Ok. ((L monitoruje a na požádání radí)) 

 

Pokud lektorka pracovala přímo s materiálem z učebnice, vedla studentky k rozvitějším 

odpovědím, např. požadovala zdůvodnění odpovědi vyhledané v textu (ukázka 11.4, ř. 9, 11). 

Studentky mohly odpovědi přečíst, a tak mít jistotu, že jejich jazykový projev bude správný 

(ř. 6, 12). V ř. 13 je pro první hodinu typická informativní replika lektorky, poznámka 

k obsahu textu.  

Ukázka 11.4 (1. hodina, ř. 204-221, 18:50-20:10) 

1 L Are you ready? It wasn’t that difficult. Was it? Was it difficult, to find it?  
2 S1 No. 
3 L Tereza, can you tell me what’s the correct answer for question A? 
4 S1 Er … 1906 
5 L 1906. Can you read it? Can you find it in the text? Can you read the sentence? Or part of the 

sentence because we don’t have full sentences, because there are some empty spaces we are 
going to work on it later on. Yeah. Read the part where it said that it was … (…) 

6 S1 History of the Kelly gang in 1906. 
7 L Yes. Good. Patricie, how about B? 
8 S2 About B … er … … Australia. 
9 L Ehm, Where did you find it? 
10 S2 Here. 
11 L Ehm. Can you read it? 
12 S2 The film … the film … was (?) the true story of Ned Kelly, a famous Australian gangster. 
13 L Ehm. It doesn’t say it was set in Australia, it was made in Australia. It’s about Australian gangster. 

Where … where is the … part … which says that it was … an Australian movie? 
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Ve druhé vyučovací hodině byla zastoupena velmi řízená mluvená produkce ve formě 

drilování výslovnosti výrazů pro vyjádření žádosti a sedm minut tvoření a předvádění 

situačních dialogů. V průběhu této aktivity lektorka aktivně monitorovala činnost studentů a 

poskytovala přiměřenou dopomoc. Tyto interakce se bohužel nepodařilo zaznamenat. 

Ve třetí vyučovací hodině bylo spontánní řečové produkce studentů méně, protože 

cílem bylo rozšíření slovní zásoby, jejíž procvičování následovalo v další vyučovací hodině 

Lektorky A1. V prvotním procvičení s Lektorkou A6 studentky správně četly všechny výrazy 

a dokázaly spojit otázky a odpovědi. 

11.2.4 Replika F 

Využití zpětnovazební repliky se ve výuce Lektorky A6 v čase proměňovalo, zejména 

s ohledem na cíle vyučovacích hodin. V první hodině byla nejčastěji zastoupena akceptace 

výrazem ‚yes/yeah‘ (celkem 20krát) a ‚ehm‘ (19krát); vyskytovalo se i echo (tomu se 

věnujeme v kap. 11.3). Jiné výrazy akceptace se vyskytovaly zřídka, jednou se vyskytlo 

‚exactly‘ a ‚fine‘. Rozvíjející zpětné vazby bylo málo a měla povahu spíš jazykovou, než že 

by skutečně rozvíjela diskusi, a zpravidla byla pokračováním korektivní zpětné vazby (ukázka 

11.5). Studentky v této situaci předvídají na základě plakátu obsah filmu. 

Ukázka 11.5 (1. hodina, ř. 247-252, 22:00-22:10) 

1 No. Probably not. 
2 It is horrible scene with gangster, with gun, with die … died people. 
3 Dead people. ((L opravuje výslovnost)) 
4 Dead people. 
5 Yeah, lot of dead people. Lot of killing. 
6 Killing, yes. 

 

Lektorka v ř. 1 reaguje na předchozí studentku a její komentář o gangsterských filmech. V ř. 2 

další studentka přidává svůj nápad a v závěru je zjevné, že jí chybí přesný výraz. Lektorka ho 

v ř. 3 doplní (opraví chybu studentky), studentka ho v ř. 4 zopakuje, načež lektorka v ř. 5 její 

výraz potvrdí, zasadí do širšího výrazu a přidá další vhodné slovo (rozvíjející zpětná vazba). 

Z reakce studentky v ř. 6 lze usuzovat, že slovo ‚killing‘ pro ni nebylo nové, a lektorka tak 

přispěla k aktivaci její slovní zásoby. Podobný korektivní zásah je v ukázce 11.3 (ř. 14-15, 

‚historical‘). 

Učivo druhé hodiny se zdálo obtížné a lektorka využila mnohem širší rejstřík 

vyjadřování pozitivní zpětné vazby (zejména ve fázi procvičování intonace zdvořilých 

žádostí), když se snažila studentky povzbudit: ‚super, perfect, excellent, exactly‘ (každý výraz 

4krát), opakovaně se vyskytovaly standardní výrazy ‚good‘, ‚right‘, a objevily se také 

komplexnější pochvalné výrazy jako ‚It was a good attempt‘, ‚It’s nice. You’re trying‘. 
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Rozvíjející zpětná vazba se objevila jako doplněk pochvaly, kdy lektorka zdůrazňovala 

význam správné intonace. Nejčastější akceptací bylo i nadále ‚yea/yeah‘ (37krát). Explicitní 

korekce jazykových prostředků se ve druhé hodině nevyskytla. 

Třetí vyučovací hodina byla z hlediska zpětné vazby celkově velmi vyrovnaná. 13krát 

se objevilo akceptující echo, 9krát ‚yes‘ a 8krát ‚ehm‘, 3krát akceptující ‚ok‘. V hodině 

zaměřené na slovní zásobu lektorka spontánně reagovala na potíže studentek při použití 

nepočitatelného substantiva ‚hair‘ a počitatelného ‚eye‘ ve větě. Korekci gramatické chyby 

podpořila krátkým výkladem (srozumitelný input a příležitost k učení – ukázka 11.6). 

Ukázka 11.6 (3. hodina, ř. 258-263, 24:50-25:40) 

 His hair … his hair …his hair is always it IS … we never use hairs… like they ARE grey or they’re brown 
… his hair it’s always IT IS… because it’s just singular … yeah … so be careful …’cos  it’s completely 
white … it’s completely white … yeah they are grey … because you have two eyes … they ARE grey … 
so it’s not about hair … be careful… grey eyes, it’s not about hair 

 

V dalším cvičení bylo jasné, že studentky výklad pochopily a v této hodině se výše zmíněné 

chyby nedopouštěly.  

11.2.5 Jiné individuální charakteristiky 

Zvláštní charakteristikou vyučovacího stylu Lektorky A6 je její porozumění pro studenty a 

snaha podporovat je, která může být podle našeho názoru až kontraproduktivní v tom, že 

předem signalizuje obtížné učivo, čímž může zvyšovat tzv. afektivní filtr (srov. kap. 2.4.1.3). 

Příkladem je ukázka 11.9, ř. 5, kdy lektorka dvakrát použila frázi ‚don’t worry‘, a 

znovu v ř. 9 (zvýrazněno tučně a kurzívou). Fráze ‚don’t worry‘ se v první hodině vyskytla 

celkem 6krát, společně s dalšími výrazy, kterými lektorka signalizovala možné obtíže a 

vyjadřovala pochopení v ukázce 11.3, ř. 5, 11, 13 (zvýrazněno – easy/difficult) a v ukázce 

11.4, ř. 1; takových komentářů se v první hodině objevilo také šest. Bylo by možné 

spekulovat, že lektorka tímto způsobem v začátcích praxe vyjadřovala vlastní obavy 

z průběhu výuky, protože podobné věty z jejího projevu postupně vymizely. Ve třetí hodině 

se objevilo pouze ‚don’t worry‘ při zadání cvičení, kdy měly studentky třídit slova na 

kartičkách na známá a neznámá, a lektorka slibovala, že neznámá slova posléze vysvětlí. 

Za příklad nadměrné podpory lze považovat žádost lektorky o překlad do češtiny ve 

druhé hodině (ukázka 11.7). Studentky čtou věty, které vytvořily, a lektorka chce 

zkontrolovat, zda vědí, jakou funkci věty vyjadřují. Snaží se elicitovat označení ‚žádost‘ 

(request) nebo ‚svolení‘ (permission). Z předchozího vývoje hodiny nemá jistotu, že 

studentky rozdíl mezi těmito dvěma funkcemi pochopily, proto žádá o překlad do češtiny, což 

studentku překvapí, a jak se ukáže, překlad nebyl zapotřebí. Studentky vše dostatečně 
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pochopily, jen bylo nad jejich síly vysvětlit porozumění v angličtině. Vhodná by tedy byla 

kontrola porozumění jednoduchými otázkami v angličtině. 

Ukázka 11.7 (2. hodina, ř. 265-275, 21:20-22:00) 

1 Jana, read one sentence for us.  
2 Do you mind if I change seats? 
3 Ehm … ehm, so do you mind if I change seats? You are asking, if you ... translate it into Czech. 
4 Co to znamená v češtině? ((studentka je překvapená)) 
5 Ehm.  
6 No, že, že se dovoluje, jestli si může vyměnit místo.  
7 Ehm. To by bylo to český jestli JÁ můžu, … můžu si, dovolíte mi, abych já …  
8 A čeká to … 
9 Ehm, a čeká, jestli dostane povolení. … … Marta …  
10 Could you lend me some money?  

 

Za velmi pozitivní podporující prvek lze považovat nápovědu, kterou lektorka studentkám 

poskytovala ve všech hodinách ve fázích volnější produkce. Pečlivě naslouchala smyslu 

vyjádření a dokázala doplnit vhodné slovo nebo poskytnout překlad českého slova, které 

studentky řekly (ukázka 11.8).  

Ukázka 11.8 (1. hodina, ř. 282-297, 24:50-25:30) 

1 Have you seen any gangster movie? 
2 I don’t like it. 
3 You don’t like it? Why don’t you like it? Why don’t you like it? 
4 I don’t like ...it’s very ... very...blut … blut je německy tak...bold...ne... 
5 Shooting? 
6 Shooting, killing,  
7 Killing, yes  
8 dead people  
9 Ehm 
10 and when … … no, teče krev … blut?  
11 Blood. 
12 Blood blood 
13 There is a lot of blood. 
14 Ehm. 
15 Ehm. Yeah. 

 

Tyto intervence lze označit jako scaffolding a lze předpokládat, že reakce na aktuální 

komunikační potřebu studentky pro ni byla dobře využitou příležitostí k učení. 

Dalším specifickým prvkem, který se objevil v hodinách Lektorky A6 je využití slova 

‚yeah‘ ve funkci kontroly porozumění na konci jejích informativních vět (srov. kap. 2.4.1.5 – 

comprehension check). Nejvíce se jich vyskytlo ve druhé hodině, celkem 14, v jejích 

dlouhých výpovědích (long turn) při objasňování učiva. V první hodině se ‚yeah‘ v této 

funkci vyskytlo 5krát, ve třetí hodině 7krát (srov. ukázka 11.1, ř. 10, ukázka 11.6, ř. 6). 
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11.3 Práce lektorky s audiozáznamem 

Práce s audiozáznamem vlastní výuky byla pro Lektorku A6 efektivní. Cíle, které si postupně 

kladla, se jí v následujících hodinách dařilo plnit, zejména ve vztahu k verbální komunikaci. 

Aspekty více lingvodidaktické povahy budou zřejmě potřebovat více času. 

Z první hodiny si lektorka přepsala čtyřminutový úsek ze střední části hodiny, v němž 

zadávala instrukce ke cvičení a vysvětlovala klíčové slovo ‚feature film‘ (ukázka 11.9). 

V rozboru správně identifikovala pedagogické funkce jednotlivých úseků a navrhla 

zjednodušení některých struktur. Nekomentovala však rozsah jednotlivých promluv (ř. 1 trval 

80 sekund, ř. 3 trval 55 sekund, ř. 5 trval 60 sekund). 

Ukázka 11.9 (1. hodina, ř. 153-181, 12:40-16:50) 

1 Today we are going to read an article about the first feature movie. Do you remember? … do you 
know what was the first movie made in the world? … the first movie … or when was it approximately … 
when … or where? … first movie ever made … How about? … …Lumiére brothers? … ok, they made a 
first movie ever. It was a twenty minute … ehm … performance. It was very short performance for 
people… that was the first time people saw a moving picture on the screen. And we are going to 
read about the first feature movie. The difference between these movie and the feature movie, we 
are going to read about, is that feature movie is a FULL length, so … when you go to the movie how 
long do you usually sit there? How long is the movie now, when you go to the movie theatre? 

2 Two hours. 
3 One and a half-two hours … yes, so it's a FULL length movie … feature movie ((L píše na tabuli)) Full 

length and tell the story …it's the movie which tells the story … when we compare feature movie with 
the short type of movies, for example, cartoon … animated cartoons, these are different they are not 
feature movies …documentaries … these are not feature movies. What … what else? What’d you say 
is a short movie … can you think about some other? When you watch TV? … It's very short … shorter 
than two hours. 

4 News. 
5 News, maybe, yeah … What else? TV serial, yeah, exactly. That's not feature movie. But before we 

read the article, there is an exercise number two, it's the short quiz about this movie. Read the 
questions and try to guess the correct answer. Don't worry if you don't know. Don't worry about it … 
just guess … give it a try …you can talk to each other … you can talk to each other and discuss … what 
do you think … if you cannot come up with anything. Ok circle … if you think  

6 ((studenti pracují a šeptají)) 
7 it was USA then … we will check it later on … we will find out ... 
8 ((pauza 10 sekund)) 
9 The Lumiere brothers? Their first film was made in 1859 … maybe it'll help … Don't worry, just guess … 

so what do you think the first question … is answer … 1916 … 1926 … 06 … 06 … 
10 Ok. What about … how about the question … B? … Tereza, can you read it? 

 

S ohledem na další fáze hodiny, které zmínila v analýze, si Lektorka A6 dala do příští hodiny 

tento cíl: 

V příštím výstupu bych ráda vynechala učitelské echo a při zadávání instrukcí bych se ráda vyhnula 
opakování stejné věty několikrát s mírně pozměněným slovosledem, doplněním nebo upřesněním 
gramatiky, což se mi stávalo často. Budu se snažit formulovat zadání jasně a jednoznačně. Dále bych 
se chtěla víc soustředit na formulaci kontrolních otázek pro porozumění. Také bych měla dbát na to, 
aby zadávané instrukce byly jasně slyšitelné - mluvit víc nahlas. (Zvýraznění DH) 

Opakování stejné věty je v ukázce 11.9 patrné ve všech třech dlouhých promluvách 

(zvýrazněno tučně). V ř. 1 se z hlediska instrukcí týkají čtení, v ř. 3 jsou násobné otázky a až 
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v ř. 5 se lektorka dostává k vlastní instrukci pro bezprostředně následující cvičení. V této 

ukázce je patrný typický rys první a druhé hodiny Lektorky A6, a sice dlouhé promluvy, ve 

kterých studenty informuje a jen málo rozvíjí výukovou interakci.  

Opakování vět a ne zcela přesné zadání je patrné také v dalších ukázkách z 1. hodiny 

Lektorky A6 (srov. ukázka 11.3, ř. 15, 17, ukázka 11.4, ř. 5; zvýrazněno tučně). 

Pokud jde o echo, vyskytovalo se v hodině poměrně často: 29krát jako akceptace, 

2krát jako korekce výslovnosti, 7krát jako jazyková elaborace a jednou jako elaborace 

diskurzní v první části hodiny, když studentky mluvily o svých návštěvách kina.  

V jiné části analýzy si lektorka také všimla návazností fází hodiny: „Většina aktivit 

byla zřetelně zahájena, ale kromě jedné („Ok. Thank you very much. Very well!“) nebyly 

aktivity slovně ukončeny.“ Tato neuzavřenost fází vedla k tomu, že lektorka měla potíže se 

soustředěním studentek na instrukce k nové činnosti. Ač to v analýze explicitně nezmiňuje 

jako cíl, z ukázek 11.1, ř. 2 je zjevné, že tento aspekt své výukové komunikace také 

zlepšovala. 

V ukázce 11.10 je část lektorčina přepisu 2. vyučovací hodiny. Dlouhá promluva 

lektorky v ř. 1 sice trvá 50 sekund, ale informace a instrukce ke cvičení jsou mnohem 

kompaktnější a lépe strukturované než v první hodině (i když lektorka sama byla toho názoru, 

že „nezadala instrukce přesně“). Lektorka nejprve informuje o cíli aktivity (practice request 

and permission), popíše pracovní list, rozdělí studentky do dvojic a potom popíše aktivitu. 

Instrukce jsou přerušeny rozdáváním pracovního listu a mezitím si studentky česky kontrolují, 

zda správně porozuměly pokynům (ř. 2, 3). Lektorka v ř. 4 ještě hlavní pokyny zopakuje a 

studentka S3 se v ř. 5 utvrdí, že zadání pochopila správně. 

Ukázka 11.10 (2. hodina, ř. 157-171, 9:20-10:50) 

 1 L We are going to practice request and permission in different situations. I'm going to give you this 
handout … and here in the box is the beginning of the sentence ... there is always the beginning 
... part of it you have on the board but there are some more ... and here is the list of different 
situations. So, work in pairs ... I'm going to work with Tereza as a pair … and you ... Patricie with 
Marta, Jana with … Stáňa and try to make sentences ... the whole, complete sentences and write 
them down ... yeah? Is it clear? … If there is some word you don't understand …… … ((L rozdává 
papíry)) 

2 S1 … si máme něco vymyslet 
3 S2 … tady máme přiřadit větu … 
4 L ... ehm ... match ... here are the situations ... and here are the (…) you have the beginning of the 

sentence and you finish it with a … ... with the rest. … Write down … You will be writing down … 
and I will (…) 

5 S3 May I open the window? 
6 L Yes, you can. Yes … open the window (…) one sentence 
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V ukázce 11.10 je zřetelný vývoj směrem ke zjednodušení jazyka – lektorka používá 

jednoduché věty (ne souvětí) a častý je imperativ (work in pairs, try to make sentences) 

s přiměřenými pauzami (srov. ukázka 11.4, ř. 5, ukázka 11.9, ř. 5 – zvýrazněno). 

Ve svém komentáři k analýze hodiny lektorka mj. napsala: 

Co se týče návaznosti jednotlivých fází hodiny, myslím že přechody byly zřetelné i vzhledem k tomu, že 
součástí výstupu byly pouze tři větší aktivity (…) Většinu aktivit jsem zahájila mírně zvýšeným hlasem 
nebo kratší pauzou. 

V příštím výstupu se budu snažit zadávat instrukce v krátkých, jednoduchých větách. Pořád mám 
tendenci jednotlivé instrukce několikrát zopakovat buď s pozměněným slovosledem, nebo opravou 
gramatiky. (…) Budu se snažit svůj verbální projev zjednodušit a připravit předem jednotlivé repliky. 
Další věc, na kterou se budu snažit soustředit je uvádění modelových příkladů místo sáhodlouhých 
popisů instrukcí. V tomto výstupu se vyskytly dvě situace, kde jsem mohla jednoduše uvést příklad věty 
a napsat ji na tabuli (práce s handoutem) nebo vytvořit modelový dialog, napsat ho na tabuli a Ss by 
měli jasno, co mají dělat. (Zvýraznění DH) 

Výsledek tohoto snažení lektorky je patrný v ukázce 11.1 výše (včetně komentáře). Lektorka 

zřetelně uzavřela předchozí fázi hodiny a hladce přešla k instrukcím pro další fázi. Zvládla 

také udržovat kontakt se studenty (ř. 3, 5, 7, 9) a tak sledovat, zda instrukci rozumějí.  

Sama lektorka nebyla se svými instrukcemi zcela spokojená a do dalšího semestru si 

jako cíl stanovila aktivní ověřování, že studenti rozumějí instrukcím a využívání modelových 

vět: „Také ukázka modelové věty jako příkladu, při zadávání instrukcí v předposlední fázi 

výstupu (…) by mi pomohla zjednodušit jinak komplikované a zdlouhavé vysvětlování, po 

kterém Ss stejně neměli jistotu, co mají dělat.“ I přes tyto výhrady lektorky a souhlas se 

zařazováním příkladu jako součásti instrukcí je možné konstatovat, že Lektorka A6 tento 

aspekt své výuky v průběhu tří vyučovacích hodin výrazně zkvalitnila a dokázala také 

přiměřeně hlasitě mluvit (viz sebekritický komentář po první hodině).  

Po první hodině si lektorka mj. předsevzala odstranit učitelské echo. V této oblasti 

také zaznamenala významný úspěch. Ve druhé hodině se vyskytlo 4krát echo akceptující. 

Malý výskyt echa souvisí patrně s obsahem hodiny, jejíž značnou část zabral nácvik 

výslovnosti frází, na které lektorka reagovala pochvalou (srov. kap. 11.2.4). Třetí hodina měla 

obvyklejší obsah i průběh, a tak bylo echo častější, ale ne nadměrné. Celkem 13krát šlo o 

akceptaci, z toho 6krát lektorka zopakovala výraz, o jehož vysvětlení žádaly studentky (srov. 

kap. 11.2.2); dvakrát bylo spojené s korekcí výslovnosti a dvakrát s elaborací odpovědi 

studentky. 

Závěrem je možné konstatovat, že Lektorce A6 se podařilo efektivně využít 

informace, které jí poskytl audiozáznam vlastní výuky, ke zkvalitnění svého výkonu. Při 

prvním poslechu se zaměřila spíš na svůj verbální projev, ale k dalším poznamenala:  

Druhý a třetí výstup jsem už vnímala spíše jako sled instrukcí, reakce studentů a jak asi studenti vnímají 
můj projev. 
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Sama lektorka vnímala práci s audiozáznamem vlastní výuky jako užitečnou, i když si byla 

vědoma zvýšené sebekritičnosti:  

Jednoznačný přínos vidím v tom, že poslech vlastního projevu mi pomáhá uvědomovat si chyby příp. 
povedené části a dává mi možnost vidět sebe sama jako nezávislý pozorovatel. Zatím ne moc 
objektivní, ale doufám, že dospěji do fáze, kdy budu schopná se hodnotit, aniž bych negovala svou 
každou vyslovenou větu. 

Také doufáme, že v průběhu další praxe získá Lektorka A6 na svou výuku pozitivnější 

náhled. 

11.4 Vytváření příležitostí k učení 

Lektorce A6 se postupně dařilo vytvářet pro studentky stále více příležitostí k učení. 

Zařazováním častější párové a skupinové práce se rozšiřovaly možnosti interakce mezi 

studentkami navzájem a také mezi lektorkou a studentkami, kdy lektorka poskytovala 

individualizovanou zpětnou vazbu a dokázala informace zobecnit pro celou skupinu (srov. 

ukázka 11.6). Interakci mezi studenty lektorka ve 3. hodině podporovala i adaptací materiálu 

z učebnice. 

Lektorka cílenou prací na modifikaci svého verbálního projevu přiměřeně úrovni 

studentek také rozvinula svou dovednost vytvářet srozumitelný input: používala jednoduché 

syntaktické struktury a kratší věty. 

Do budoucna chce lektorka více vnímat studenty a vytvářet prostor pro jejich větší 

řečovou produkci. Toho může dosáhnout zlepšenými instrukcemi s využitím příkladů činnosti 

a rozvíjející zpětnou vazbou. 

11.5 Shrnutí případu 

Lektorka A6 se propracovala k poznání, které můžeme označit jako ‚telling is not teaching‘ 

(srov. kap. 6) a postupně omezovala své projevy informativní povahy ve prospěch interakce 

se studenty a ve prospěch činnosti studentů. Tomu přizpůsobovala také učební materiály a 

aktivity / cvičení z učebnice. I když lektorka sama nebyla se svým profesním pokrokem 

v tomto semestru spokojená, detailní analýza jejích vyučovacích hodin ukázala přesvědčivý 

rozvoj ve všech sledovaných aspektech komunikativní a lingvodidaktické kompetence. Za 

zvláště silnou stránku tohoto pokroku lze pokládat to, že byl vědomý a řízený lektorkou 

samotnou. To je důležitým předpokladem pro její další profesní rozvoj v rámci studia na AC, 

ale i v profesním životě po ukončení studia. 

Rámcový rozvoj jednotlivých sledovaných dovedností u Lektorky A6 naznačuje tab. 

11.2. V závěru prvního semestru výukové pedagogické praxe lektorka prokázala, že 

s přihlédnutím k začátku profesní kariéry lektora angličtiny pro dospělé, dokáže připravit 
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logicky strukturovanou vyučovací hodinu s jasným výukovým cílem, dokáže modifikovat 

vyučovací postupy s ohledem na potřeby konkrétní skupiny studentů, dokáže poskytovat 

konstruktivní zpětnou vazbu kolegům, dokáže přijmout a zpracovat zpětnou vazbu z různých 

zdrojů a dokáže reflektovat svou vlastní výukovou praxi s ohledem na stanovené cíle 

vyučovací hodiny a svůj vlastní výkon. Jedním z důležitých cílů do budoucna je zvýšit 

objektivitu náhledu na vlastní činnost a zaměřit se více i na pozitivní stránky vlastního 

výkonu. 

Sledovaná činnos
128

t 1. hodina 2. hodina 3. hodina 

Kontextualizace v rámci hodiny    

Kontextualizace ‚k životu‘    

Návaznost fází    

Personalizace    

Gradace řeči    

Prezentace    

Kontrola porozumění (CCQ)    

Scaffolding    

Instrukce    

Kontrola porozumění instrukcím (ICQ)    

Otázky skutečné    

Otázky elicitační (ke znalostem)    

Otázky kontrolní (ke cvičením)    

Korektivní zpětná vazba    

Diskurzivní zpětná vazba    

Echo
129

 , ,  , ,  ,  

Pauzy – čas pro studenty    

Pozitivní zpětná vazba    

Tab. 11.2: Přehled výskytu sledovaných činností ve výuce Lektorky A6 

                                                           

128 Vysvětlivky: činnost se vyskytla jen jednou nebo nebyla plně efektivní , činnost se vyskytla několikrát a 

byla efektivní , efektivita předčila očekávání v této fázi praxe. Výskyt některých kategorií závisí na typu 

hodiny, např. v poslechové hodině považujeme predikční otázky podle povahy textu za skutečné, nikoliv za 

elicitační. 
129

 V případě echa  znamená echo doplněné o elaboraci,  je echo doplněné o korekci,  je echo na 

potvrzení správnosti odpovědi studenta. 
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12 Případová studie č. 4 - Lektorka B2 

 

… dokázala jsem vymyslet aktivitu k zaplnění posledních pěti minut. 

(z písemného sebehodnocení lektorky po 3. vyučovací hodině) 

 

 

Lektorka B2 je bezprostředně po maturitě a ke studiu na AC nastoupila bez jakékoliv 

předchozí praxe s výukou angličtiny. Její angličtina je v horním pásmu úrovně C1. 

12.1 Stručná charakteristika lektorky  

Z dotazníku implicitní teorie učení a vyučování vyplývá, že pro Lektorku B2 je zvláště 

důležitá motivace a aktivita studentů, spolupráce a interakce studentů navzájem a interakce 

s lektorem. Rozvinutější komunikace se studenty je pro lektorku jedním z cílů do budoucna 

(otázka č. 13 při druhé administraci). I když lektorka chápe studenta a lektora jako partnery, 

podle jejího názoru je za motivaci a aktivizaci zodpovědný hlavně lektor: „Aby vyučovací 

proces byl účinný, je třeba, abych (…) u svých studentů vzbudila a dokázala udržet motivaci, 

udržet energii ve třídě, střídala různá aktivizační cvičení.“ Tento postoj mezi první a druhou 

administrací dotazníku ještě posílil a ve druhé administraci se v dotazníku objevuje v několika 

obměnách, doplněný o konkrétní doporučení, jak studenty aktivizovat a jak jejich motivaci 

udržet, např. vhodnými otázkami.  

Větší konkretizace, patrně vlivem absolvované praxe, se objevuje také ve větě č. 12 

(srov. Příloha 13). Podle lektorčina názoru při první administraci dotazníku by se tvořivý 

učitel měl projevovat tím, že „dokáže improvizovat, uplatňuje různé metody výuky a udělá 

hodinu zábavnou“. Při druhé administraci tvořivý učitel „dokáže nasbírat materiály i mimo 

učebnice nebo dokázat (sic) vyčerpat cvičení (více aktivit na jedno cvičení).“ 

Pokud jde o rozvoj pedagogických dovedností, z grafu na obr. 12.1 je zjevné, že před 

začátkem výukové pedagogické praxe měla Lektorka B2 největší obavy z dovedností, kterým 

subjektivně přisuzovala největší význam při první administraci dotazníku učitelovy implicitní 

teorie učení a vyučování. Úroveň osvojení na hodnotě 2 očekávala u dovednosti motivovat 

studenty, používat aktivizující metody (č. 1, 17) a individuálně komunikovat se studenty (č. 

20). S vlastní výukou angličtiny potom souvisí dovednost analyzovat učivo pro potřeby výuky 

(č. 3) a vysvětlit ho (č. 5), klást studentům různě náročné otázky (č. 9) a propojovat aktivity 

(č. 14).  

Jak naznačilo sebehodnocení lektorky po třetí vyučovací hodině, většina původních 

obav se nepotvrdila a lektorka dokázala přiměřeně motivovat i aktivizovat studenty (posun na 
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hodnotu 4 v dovednostech č. 1 a 17), vykládat učivo (č. 5) i klást různě náročné otázky (č. 9), 

v podstatě při zachování stejných hodnot důležitosti i náročnosti na osvojení při obou 

administracích dotazníku. Určitý rozpor se objevuje v dovednosti individuálně komunikovat 

se studenty (č. 20). Očekávaná i dosažená úroveň jsou na hodnotě 2, ale důležitost se v závěru 

semestru zvýšila z hodnoty 3 na 5, aniž by se toto zvýšení odrazilo v subjektivně vnímané 

vyšší náročnosti této dovednosti na osvojení – i po výukové praxi zůstává na úrovni 3. 

Podobný vývoj jsme zaznamenali v dovednosti zpracovat přípravu na vyučovací 

hodinu (č. 4), s tím rozdílem, že dosažená úroveň osvojení je nižší než očekávaná. Subjektivní 

potřeba pečlivější přípravy je patrná ze sebehodnocení lektorky po 3. vyučovací hodině (v 

příští hodině by se zaměřila na „instrukce – jednodušší, kratší věty“) a v dotazníku užitečnosti 

práce s audiozáznamem, příprava je těsně propojená se zadáváním instrukcí („dělat pečlivější 

přípravy – instrukce!“), a zdá se, že i s problémem návaznosti jednotlivých aktivit v průběhu 

hodiny (dovednost č. 14).  

 

 

Obr. 12.1: Lektorka B2 - Posouzení důležitosti, náročnosti a úrovně osvojení pedagogických dovedností 

 

Z našeho pohledu je překvapivé označení dosažené úrovně hodnotou 2 u dovedností č. 6 a 12, 

které se vztahují ke kombinaci užívání češtiny a angličtiny v průběhu výuky, protože lektorka 

se k použití češtiny uchýlila pouze jednou ve třetí hodině. Lektorka velmi kriticky vnímala 

vlastní jazykové chyby, které byly způsobeny nervozitou. Jako překvapivý vnímáme také 

pokles o dva body v kategorii osvojení dovednosti u dovedností č. 13 (reagovat na dotazy 
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studentů) a 16 (používat didaktickou techniku). V obou dovednostech byl výkon lektorky 

zcela přiměřený, pokud jde o začínajícího lektora a efektivitu výuky.  

Celkově i u Lektorky B2 je patrný podobný trend jako u ostatních lektorek – hodnoty 

dosažené úrovně osvojení většiny pedagogických dovedností zaostávají za hodnotami 

očekávanými. Určitým rozdílem v porovnání s ostatními lektorkami je buď stejná úroveň 

náročnosti jednotlivých dovedností na osvojení (č. 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22), 

nebo dokonce její snížení v závěru semestru (č. 2, 5, 7, 12, 14).130 To by bylo možné 

interpretovat jako větší sebedůvěru lektorky, že s další praxí budou tyto dovednosti 

zvládnutelné, a celkově vyšší sebejistotu, která vychází z úspěšných hodin a postupně se 

zlepšujícího výkonu lektorky, která neměla žádné předchozí zkušenosti s výukou, a tak 

nevěděla jasně, co může od praxe očekávat. Zvýšení náročnosti na osvojení je uvedeno u 

dovednosti analyzovat učivo (č. 3; ovšem provázené poněkud překvapivým poklesem 

důležitosti), u dovednosti klást různě náročné otázky (č. 9), u dovednosti reagovat na různé 

odpovědi studentů (č. 10), což může souviset s přáním více s nimi komunikovat, u dovednosti 

uplatňovat aktivizující metody (č. 17) a u dovednosti uplatňovat skupinovou výuku (č. 18), 

které se také projevují jen v přímém kontaktu se studenty, kdy lektor je v roli organizátora. 

V této roli se Lektorka B2 pravděpodobně kvůli rozdílu mezi věkem svým a věkem studentek 

necítí zcela pohodlně. 

Zajímavý je vývoj dovednosti hodnotit vlastní pedagogickou činnost (č. 22). 

Z pohledu lektorky poklesla v závěru semestru jak její důležitost, tak i lektorkou vnímaná 

úroveň osvojení. Lektorka B2 však podle našeho názoru přesně postihla jak silné, tak slabé 

stránky jednotlivých vyučovacích hodin a dokázala navrhnout cestu k budoucímu zlepšení, 

což je klíčová dovednost pro autonomní profesní rozvoj. Je možné, že lektorka v tomto bodě 

reaguje na svou zvýšenou sebekritičnost. 

Přehled vyučovacích hodin Lektorky B2 v průběhu prvního semestru výukové 

pedagogické praxe na AC je uveden v tab. 12.1. První vyučovací hodina zahrnovala 

procvičení gramatiky bezprostředně po její prezentaci v předchozí hodině jiného lektora. 

Procvičení bylo spojené s poslechem a tématem školního vzdělávání ve Velké Británii, což 

byly pro studentky komplikující faktory. Třetí hodina byla prostřední ze tří hodin (celkem 90 

minut), které pokrývaly materiál z jedné stránky učebnice: poslechové cvičení a přípravu na 

poslech, což kladlo na lektory vyšší nároky z hlediska koordinace a provázanosti jednotlivých 

pedagogických výstupů. 

                                                           
130

 Převažujícím trendem je subjektivní zvýšení náročnosti na osvojení u většiny pedagogických dovedností. 
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Pořadí 

hodiny 
Datum Pořadí 

v rámci dne 
Materiál z učebnice Výukový cíl 

1 1.11. 2/6 

(25 minut) 

SB, s. 24, Practice, cv. 1, 2 Řízené procvičení modálních sloves can/can’t, 

have to/don’t have to 

2 22.11. 4/6 

(27 minut) 

WB, s. 23, cv 2, s. 24, cv. 3 Zopakování přítomného času prostého a 

průběhového. 

Prezentace a procvičení stavových a dějových 

sloves. 

3 13.12. 5/6 

(34 minut) 

SB p. 50, Listening and 

Speaking, cv. 3a, cv. 4, Part 1 

Rozvoj poslechových dovedností, mluvení; 

téma ‚dovolená‘ 

Tab. 12.1: Přehled vyučovacích hodin Lektorky B2 

12.2 Vývoj vybraných složek lingvodidaktické a komunikativní kompetence 

V případě Lektorky B2 spojíme popis týkající se srozumitelného inputu s popisem vytváření 

příležitostí k řečové produkci, protože jejich vývoj probíhal svým způsobem komplementárně. 

Podobně jsou těsně provázané instrukce s kontextualizací, proto je pojednáme společně 

v kapitole o práci s audiozáznamem, neboť lektorka ve svých hodnoceních opakovaně 

označila instrukce za oblast, na kterou se potřebuje více zaměřit. Přesto se jistému přesahu 

mezi kapitolami a diskutovanými tématy nevyhneme. V ukázkách jsou tučně zvýrazněny 

určité části projevu lektorky; některé prvky však jsou v textu pojednány až později, podle 

tematického zaměření jednotlivých kapitol.  

12.2.1 Příprava na vyučování 

Lektorka B2 připravovala své vyučovací hodiny zcela samostatně, s přiměřeně detailním 

popisem postupu a klíčovými úvodními instrukcemi pro každou fázi hodiny, promýšlela i 

způsob podání zpětné vazby. Jednotlivé fáze na sebe logicky navazovaly a tato návaznost byla 

patrná i v praktickém provedení vyučovacích hodin, které metodicky směřovaly k dosažení 

stanoveného cíle. Jak v hodnotícím semináři po první hodině poznamenal jiný lektor, „zapadá 

to a jde se dál“. Pokud Lektorka B2 potřebovala nějaké specifické informace (např. o 

britském vzdělávacím systému v první hodině), předem si je podrobně připravila. Písemnou 

přípravou se však nenechala svázat a dokázala reagovat na vývoj situace v hodině, např. 

vznikla-li potřeba vysvětlit neznámé slovo, udělala to. 

S průběhem hodin byla lektorka spokojená, zejména s tím, že studentky 

spolupracovaly a komunikovaly (srov. kap. 12.1). Významným krokem v jejím profesním 

rozvoji byl pravděpodobně improvizovaný závěr 3. hodiny, kdy bylo třeba vyplnit zbývající 

čas. Čas vzniknul adekvátní reakcí na vývoj v předchozí hodině kolegy, na kterou obsahově 

navazovala. V průběhu její hodiny se ukázalo, že není třeba znovu procvičovat specifickou 
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slovní zásobu, tak jedno plánované cvičení vynechala. Improvizovaný postup se vydařil a 

vedl k personalizovanému cvičení a výrazné řečové produkci studentek. 

12.2.2 Srozumitelný input a příležitosti k řečové produkci 

Lektorka B2 postupně rozvíjela svou dovednost vytvářet srozumitelný input. V každé další 

hodině zjednodušovala svůj verbální projev, aby byl přiměřený úrovni studentů (viz instrukce 

v kap. 12.3) a efektivněji vytvářela kontext pro jednotlivé aktivity v rámci vyučovací hodiny. 

V první vyučovací hodině byla spíše organizátorkou a informátorkou, ale v dalších hodinách 

se jí dařilo výuku více dialogizovat. 

V ukázce 12.1 je patrná převaha promluv lektorky nad rozsahem projevu studentek a 

dva výrazné rysy v jejím projevu: hodně informace (ř. 1, 9, 15), malá elicitace a úsporná 

zpětná vazba (ř. 7, 9, 15 – zvýrazněno). Lektorka se o elicitaci pokouší a postupně zpřesňuje 

své otázky (ř. 11, 13), ale neposkytuje studentkám dost času na promyšlení a formulaci 

odpovědi. Lektorka v této ukázce připravuje studentky na poslechové cvičení a zjišťuje jejich 

znalosti o britském systému školství. Toto téma má sloužit k následnému procvičení 

modálních sloves can/can’t, have to/don’t have to. 

Ukázka 12.1 (1. hodina, ř. 90-113, 11:40-13:50) 

1 So now, we are going to talk about the British education system. Do you know something about it? … 
Do you remember something? 

2 About education system in [Britain. 
3                                                  [In Britain 
4 Our education system (…) I don’t know. 
5 Just anything. For example, when children have to go to school. At what age do they actually start 

school? 
6 Six. 
7 Actually it’s less than six years. It’s five. 
8 Five. 
9 Five years. And do you know, for example, what subjects they have at primary schools? And they have, 

for example, every day, for at least one hour … so which  subjects,  do you think it’s in Britain so … 
obviously English and the second subject is … it’s the same in here in the Czech Republic 

10 (…) 
11 every children have to take the this course 
12 Ehm 
13 when you learn to I don’t know divide or … plus minus, it’s 
14 Math 
15 Math, yes. And … do you know the sixth form? What is? … Have you heard about it? The sixth form. … 

It’s when you are sixteen you don’t have to go to school any more and if you want to … you go to the 
sixth form it’s called you know the two years, it’s called the sixth form … but you don’t have to you 
know just for (…) for now. 

 

Lektorka si malé aktivity studentek byla vědoma a v sebehodnocení po vyučování navrhla 

vhodný postup, kterým by studentky podpořila; jedním z návrhů je i delší čas poskytnutý 
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studentům k přemýšlení a přípravě před mluvením. Elicitace v jejích následujících 

vyučovacích hodinách byla mnohem úspěšnější, jak je patrné z ukázek 12.2 a 12.3 níže. 

Dovednost lektorky přiměřeně strukturovat výklad gramatiky (informovat) je patrná 

v ukázce 12.2. Cílem hodiny je prezentovat a procvičit vybraná stavová slovesa (state verbs) 

v kontrastu se slovesy dějovými (action verbs). V tomto úryvku z druhé vyučovací hodiny se 

jí daří prezentaci dialogizovat a opakovanými otázkami doplněnými nápovědou elicitovat 

vhodná slovesa. Mezi první a druhou otázkou (ř. 1) je delší pauza, kdy lektorka čekala na 

odpověď. Druhá otázka zpřesňuje požadavek a je přímá, to znamená, že je pro studenty snáze 

interpretovatelná a pravděpodobně i zodpověditelná. Otázku bylo třeba opakovat patrně kvůli 

užití slovesa ‚come up with‘, které se řadí k tzv. frázovým slovesům a pro studenty na nízké 

úrovni pokročilosti je obtížné (srov. též kap. 12.3).  

Ukázka 12.2 (2. hodina, ř. 135-154, 11:50-13:30)  

1 Now we have verbs that express things that always stay the same, they don’t have the progressive 
form, the -ing form, and they’re called … state verbs, they are, for example, hate, understand, and can 
you come up with anything else? … Verbs that don’t have the –ing form? 

2 Know … know 
3 Know … anything else? … … Do I say I’m loving you? Or I love you? 
4 Boyfriend? 
5 No. Do I say I … I’m loving you? Do I use that? 
6 No. 
7 No. So … 
8 Like. 
9 Like … What about believe? 
10 (ehm, also …) 
11 Also. So these words are verbs of feeling or verbs of thinking and we don’t use the –ing form. Ok? And 

we have the action verbs and they express things that happen quickly, and they can be used either in 
… the simple form or the continuous form … for example … 

 

Lektorka je i v tomto úryvku poměrně úsporná ve zpětné vazbě. Při potvrzení odpovědi se 

omezí na echo (ř. 3, 7, 9, 11), a pokud nedostane požadovanou odpověď, dá to studentce 

zřetelně najevo a modifikuje otázku (ř. 5). 

Vlastní komunikativní kompetence Lektorky B2 se v této ukázce projevuje v plynulém 

projevu při vysvětlování i v závěrečném shrnutí pravidel; myšlenky i věty jsou jasně 

strukturované a podávané v přiměřeném tempu, navíc doplněné přehledným zápisem na 

tabuli. 

Rozvinutá dovednost klást vhodné otázky a vytvářet podmínky pro přiměřený output 

studentů je patrná v následující ukázce ze třetí hodiny Lektorky B2. Ukázka 12.3 obsahuje 

část tematické sekvence spojené s predikcí před poslechovým cvičením. Lektorka studentkám 

po přiměřené přípravě klade mnoho otevřených otázek (ř. 1, 3, 9, 11, 17, 27, 31 – zvýrazněno 

tučně), které vyžadují víc než jen jednoslovnou odpověď, přijímá myšlenky studentek a u 
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každé myšlenky se snaží dosáhnout i formální jazykové správnosti. Příkladem je opravná 

sekvence v ř. 12-16, podpořená informací o morfologii slova (tj. implicitní metajazyková 

informace, srov. kap. 6.2.4.1); a sekvence v ř. 18-24, kdy si podporu vyžádala sama studentka 

(svou myšlenku vyjádřila česky) a lektorka ji pomohla po částech větu sestavit. Tyto dvě 

opravné sekvence můžeme zařadit do kategorie ‚scaffolding‘ (srov. kap. 7. 3);131 stejně tak 

jako doplnění slova ‚overcrowded‘ v ř. 25, které bylo prezentováno v předchozí hodině, a 

lektorka využila vhodnou příležitost k jeho zopakování. 

Ukázka 12.3 (3. hodina, ř. 61-105, 7:40-11:00) 

1 L OK, thank you. Could you please tell me your ideas? 
2 S1 E? 
3 L Could you tell me your ideas? What could happen to them? (…) What did you say in your group? 
4 S1 The plane was delayed … er … 
5 L For how long, do you think? 
6 S1 Four hours 
7 L But four hours is not so … long. 
8 S2 No, it’s not long. It’s normal ((smích)) (…) Two days … Two days … yes … delayed … they must sleep 

in the airport hotel. It was uncomfortable. 
9 L And what do YOU think? 
10 S3 The food in the hotel was disgusting.  
11 L It was disgusting. What else? 
12 S2 The staff was unhempful  ((nesprávná výslovnost)) 
13 L Unhelpful ((L opravuje výslovnost)) 
14 S2 Unhempful 
15 L Help … unhelpful ((L opravuje výslovnost)) 
16 S2 Unhelpful and rude. 
17 L Thank you. What about your … ideas? 
18 S4 Their hotel where we paying was another … ne … we že jsme nedostali ten hotel, kterej jsme si 

zaplatili … We don’t 
19 L We didn’t 
20 S4 We didn’t stay the hotel 
21 L At hotel ((člen ‘the’ je téměř nerozpoznatelný)) 
22 S4 At hotel where we paying 
23 L Where we paid, pay – paid – paid - 
24 S4 In another hotel … where we paid. … This hotel was very far from the sea … the beach of the sea 

is very dirty and and full of the people 
25 L Ehm, so it was overcrowded 
26 S4 Ehm ((L píše na tabuli)) 
27 L Is there anything else? 
28 S5 And from airport … they … they went by bus 
29 L They went by bus 
30 S5 For three hours to hotel … and they arrived at night and they … they were hungry and thirsty and 

… the weather is cold, wet and windy. 
31 L Anything else? … So now you can listen to the recording and … there is a list of problems and you 

can underline … some problem they mention. Ok? 

 

Komunikace ve třetí hodině Lektorky B2 má již výrazně dialogický charakter a je zjevné, že 

lektorka dokáže přiměřeně a s potřebnou dávkou sebejistoty reagovat na promluvy studentů 
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 Podobný případ je zaznamenán v ukázce 12.8, ř. 16-19 (repeated). 
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ve smyslu zpřesňování a rozvíjení jazykové formy. V této ukázce je také jeden z mála 

příkladů diskurzní zpětné vazby v ř. 7, na kterou studentka S2 reagovala pokusem o vtip.  

Ze třetí vyučovací hodiny je také následující ukázka, která je ve značném kontrastu 

s první ukázkou 12.1. Ukázka 12.4 je ze samého závěru hodiny, který byl výsledkem 

improvizace vynucené předchozí hodinou. Studentky si měly zapsat několik bodů ke své 

ideální dovolené (dream holiday) a v této části hodiny své představy prezentovaly.  

Ukázka 12.4 (3. hodina, ř. 262-294, 30:40-33:40)  

1 L Please stop writing … and … Jano, where would you like to go? 
2 S1 Err, my dream holiday must be on the place where is a hot weather. The hotel must be near the 

beach. 
3 L Near the beach. 
4 S1 The food must be good and hotel staff must be polite. 
5 L And what food do you like? 
6 S1 I like fish. 
7 L Fish … also seafood. 
8 S1 Seafood. 
9 L Marta, what would you like? 
10 S2 My dream holiday is with my good friends and (…) good I like people (…) and is very importable 

importat 
11 L Important ((L opravuje výslovnost)) 
12 S2 It’s very important for me … dream holiday is … is with cruise ship on river … I like relax and 

sightseeting … seesighting 
13 L Relaxing and sightseeing … sightseeing 
14 S2 Sightseeing 
15 L Sight - seeing 
16 S2 I like comfortable hotel with polite staff … and with delicious food … … but I prefer … good … 

people and in this fall … cože? už má být konec, tak nic, ((reakce na upozornění následujícího 
lektora na čas)) 

17 L Ne ne ne, ok 
18 Ss ((smích)) 
19 L Because we don’t have much time so … 
20 S3 I’m going … my dream holiday is when I’m going to Santiago de Compostela with my husband 

from the Czech Republic. My holiday will be very long that we … enough the time for the way. 
And … 

21 L Sorry. 
22 S2 Tys to měla tak hezky připravený. ((ke studentce S3)) 
23 S4 I would like to go to Mexico but I would like go with cruise ship … sail with … in Norway … is … 

island across Atlantic to America and … to Mexico. 
24 L Ehm. 

 

Lektorka nechala studentky mluvit, efektivně opravovala vybrané chyby (relevantní 

v kontextu vyučovací hodiny) ve výslovnosti a lexiku (ř. 11, 13, 15), ale dál příspěvky 

studentek nerozvíjela komunikačně, zachovala si odstup od smyslu sdělení. Důvodem tohoto 

postupu mohla být časová tíseň (ř. 16-19) a snaha, aby se v co nejkratším čase mohly vyjádřit 

všechny studentky. Lektorka si tohoto problému byla vědoma a v sebehodnocení a plánu na 

zlepšení byl reflektován jako potřeba „více komunikovat se Ss při motivaci, elicitaci apod.“ 
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Specifickým prvkem iniciačních replik učitele je vyvolávání studentů. V první hodině 

lektorka tuto techniku použila jen jednou, a v sebehodnocení po vyučovací hodině si jako 

krok pro zlepšení napsala, že by „více oslovovala Ss jménem“. Ve druhé hodině lektorka 

vyvolávala studentky zcela pravidelně, zejména při kontrole gramatických cvičení. 

Vyvolávání pomohlo soustředit studenty na konkrétní cvičení, zaručilo rychlou zpětnou vazbu 

a zapojení všech studentek. Lektorka použila přímé oslovení celkem 19krát, někdy 

v kombinaci s imperativem, někdy v kombinaci se žádostí (can you …?). Pokyny často 

změkčovala použitím slova ‚please‘ (ve druhé hodině celkem 13krát). Jako příklad takového 

uspořádání uvádíme ukázku 12.5 (opakované užití ‚please‘ při zadávání instrukcí je patrné 

v ukázce 12.9), ve kterém je patrná jasná IRF struktura (srov. kap. 6.1.2). Studentky měly 

předem čas na přípravu cvičení, ve kterém měly odhalit chyby ve formě stavových sloves. 

Ukázka 12.5 (2. hodina, ř. 213-234, 20:30-21:50) 

1 Are you done? So can we check? Tereza, please read the second sentence. 
2 Do you like coffee? 
3 Is it correct? 
4 Is it …It is correct. 
5 Jana 
6 I’m not believing you, it’s wrong. 
7 Ehm, and what should we have? 
8 I don’t believe you. 
9 It’s correct. Patricie, the fourth please? 
10 We want a tree. It’s the correct. 
11 Marta. 
12 I don’t understand him. It’s correct. 
13 Patricie, six. 
14 I hate … but 
15 Ehm. And Katka? 
16 I understand … That’s correct 
17 And Tereza 
18 I’m knowing her name. I don’t know her name. 
19 So we use I am … the people with -ing  and if we can … if we want to say it in the negative form we 

use don’t. It’s not, I’m not believe you. Ok? So now everybody understands. Ok. … Can you please 
work in your threes … work in three … and … 

 

Na základě průběhu tohoto cvičení mohla lektorka v závěru oprávněně konstatovat 

„Everybody understands“, i když v průběhu kontroly některé odpovědi přijala bez 

explicitního potvrzení jejich správnosti (ř. 10-11, 12-13, 16-17, 18-19)132. V malé skupině, 

kde na sebe aktéři dobře vidí, stačí vyjádření souhlasu neverbálními prostředky, které zde 

Lektorka B2 efektivně uplatnila. 

Ve více komunikativně zaměřených aktivitách lektorka poskytovala studentkám 

vhodnou dopomoc, aby jim pomohla zpřesnit vyjádření vlastní myšlenky. Ve druhé i třetí 
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 Šeďová et al. (2012, s. 115) v takových případech mluví o zamlčeném hodnocení. 
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hodině se objevilo několik příkladů rozvíjející zpětné vazby, ale ve třetí hodině se objevily 

případy ‚scaffoldingu‘, nad rámec pouhé korektivní a rozvíjející zpětné vazby.  

V přípravě na poslechové cvičení studentky předvídaly možné problémy na dovolené 

a v průběhu párové práce a monitorování lektorky vznikla tato situace, kdy studentka hledala 

přesný výraz (ř. 2) a lektorka poskytla správnou předložku (ř. 3). 

Ukázka 12.6 (3. hodina, ř. 47-49, 5:40-5:50) 

1 What do you want to say ((L monitoruje a poslouchá)) 
2 Their hotel is very far of the sea 
3 Far from the sea … 

 

Ve zpětné vazbě po následujícím poslechovém cvičení studentka správný výraz spontánně 

použila – srov. ukázka 12.3, ř. 24 (zvýrazněno tučně; srov. koncept ‚uptake‘ in Mackey, 

2012).  

12.2.3 Replika F 

Již dříve jsme zmínili, že pozitivní zpětná vazba, kterou Lektorka B2 poskytovala studentům, 

byla zpočátku velmi úsporná a jakoby jen posouvala hodinu vpřed. Tento výchozí stav 

dokumentuje ukázka 12.7. 

Ukázka 12.7 (1. hodina, ř. 16-40, 2:30-4:10) 

1 Do you know what means foreign language? … 
2 What is it? 
3 Foreign language? What’s it?  Do you know the word foreign? 
4 Mluvit cizím jazykem 
5 Ehm (…) Er do you know what means erm subtitles? Yeah. It’s in … movie.  Do you know? Can you 

tell us? 
6 Err… 
7 Can you explain what it is? 
8 Subtitles? 
9 Yeah 
10 It’s film with (national) language … with …. In this film is describe or nebo is translate origin films 
11 Yes (…) 
12 For example film is in English … but titles are in Danish, Tschechisch … 
13 Yeah. Do you know the word comprehension? It’s in f (…) And … the word alphabet? ... I think it’s in 

d… (…) It’s … d … yeah? 
14 (…) 
15 Yeah 
16 (…) 
17 So it’s clear now. So now … you can fill in the gaps, yeah, fill in the gaps with can, can’t, have, have 

to, don’t have to. 

 

Reakce lektorky se omezila na přijetí odpovědi ‚yes‘ / ‚yeah‘ / ‚ehm‘. Tato komunikační 

struktura je zřetelná i v dalších ukázkách (12.5). Často se také vyskytuje učitelské echo jako 

forma potvrzení a přijetí odpovědi (srov. ukázky 12.1, 12.2). 
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Ve druhé hodině zaměřené na gramatiku lektorka využila svou repliku k potvrzení 

správnosti odpovědí (ehm, yes) a zároveň vedla studentky k odůvodňování správných 

odpovědí (rozvíjení explicitní/deklarativní znalosti pravidel – srov. kap. 2.4.3). V ukázce 12.8 

studentky měly z nabídky rozpoznat správný čas (přítomný průběhový nebo přítomný prostý) 

a podle kontextu replikové dvojice upravit větu, aby měla odpovídající formu (instrukce 

k tomuto cvičení jsou uvedeny v ukázce 12.9).  

Ukázka 12.8 (2. hodina, ř. 91-119, 8:30-10:20) 

1 L Ok, Katka, could you read the second … sentence please … and tell, … tell us why please … you 
choose, chose 

2 S1 What’s the matter? What are you doing? 
3 L Ehm, and why? 
4 S1 Because something happen now. 
5 L Because it’s happening now. … 
6 S2 What’s the song you are listening to? 
7 L Yes, and why? 
8 S2 Because it’s now 
9 L Ehm, someone came into the room and hear the song he is listening to and ask why … what are 

you listening to. Marta, could you please? 
10 S3 What are you reading? It’s a book about holidays in Switzerland. 
11 L So it’s … 
12 S3 In  moment, in moment 
13 L At the moment, yes. (Patricie…) 
14 S4 Do you smoke? No, thank you. I stopped smoking two years ago. 
15 L And do you know why? … Do you know why? It’s … 
16 S4 Why? Because smoking is … … it’s stopped, no, it’s the  … recycled – opakující se 
17 L Repeated 
18 S4 Repeated 
19 L Repeated … here … 
20 S4 He is … 
21 L Here he asked do you smoke 
22 S4 He is stopped … průběhovej 
23 L I mean in the situation there are two people and he is, he doesn’t know if the other one is 

smoking so he is offering the cigarette and he doesn’t know if it’s smoking so he asked: do you 
smoke, and the other one says no thank you … still … two years ago … 

 

V ř. 3 a 7 je přímé vybídnutí ke zdůvodnění odpovědi, v ř. 11-12 studentka správně 

interpretuje neukončenou větu lektorky jako žádost o vysvětlení odpovědi. V ř. 13 lektorka 

použije korektivní echo (recast) na opravu předložky a vzápětí odpověď přijímá. V ř. 9 a v ř. 

23 lektorka přibližuje studentům specifický kontext minidialogů v učebnici, čímž studentům 

poskytuje další srozumitelný input. V ukázce jsme zvýraznili také oslovování studentek – 

srov. ukázka 12.5 výše. 

Ukázka 12.9 ilustruje již rozvinutou zpětnou vazbu v aktivitě, jejímž cílem je popsat 

obrázek (lektorka elicituje od studentů) a zároveň zopakovat použití a formu přítomného času 

průběhového před nadcházejícím cvičením, kde bude kontrastován s přítomným časem 

prostým (viz ukázka 12.8). V ukázce jsou patrné tři příklady implicitní korektivní zpětné 
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vazby (recast, srov. kap. 6.2.4.1), které jsou zasazené v komunikačním rámci popisu obrázku 

– viz ř. 3, 9, 13 (zvýrazněno tučně). V ř. 9 a 13 lektorka ještě doplňuje vysvětlující informaci 

(vytváří srozumitelný input). 

Ukázka 12.9 (2. hodina, ř. 38-70, 3:10-5:10) 

1 L Now look at this picture. … … 
2 S1 The student sleep … s. 
3 L The student fall … fell asleep. 
4 S1 Sleep 
5 L Fall – fell - fell … 
6 S2 Fall asleep. 
7 L Fell asleep. The student fell asleep. And what is the professor saying … to him? 
8 S1 What do you do? 
9 L What ARE you doing? Because it’s now. You see (the student is …) that the student is falling 

asleep. So he says: what are you doing? 
10 S1 What are you doing? 
11 L Why do you think the student fall … fell asleep? 
12 S1 All night, he’s learn. He is learning all night. 
13 L He WAS learning all night so he was tired. 
14 S1 Ehm. 
15 L Did this happen to you?  That you fall sleep ... fell asleep during a lesson? … 
16 S2 ((smích)) 
17 L No? 
18 S2 No. 
19 L Never? 
20 S2 Never ((smích)), never. ((smích)) 
21 L Ok … ok … Now look at the … the exercise number two but don’t unfold the paper please … Šárka, 

could you read the example for us please? 
22 S3 A?  
23 L Ehm. 
24 S3 What languages are you speaking? Do you speak English, French and (…)? 
25 L And which what is the correct one? Could you please read the correct one? 
26 S3 Which languages do you speak? 
27 L Now please do the exercise number two, underline or circle the correct form. 

 

Ukázka 12.9 je zajímavá také přítomností personalizace a skutečnou otázkou (ř. 15), ze 

kterých studentky společně s lektorkou vytvořily vtip (ř. 15-20). Lektorka už situaci dále 

nerozvinula a poněkud striktně ji ukončila opakovaným ‚ok‘ a posunula hodinu k další 

aktivitě (ř. 21). 

V porovnání s první hodinou a ukázkou 12.1, kde jde také o dvouminutovou sekvenci, 

je možné konstatovat, že ukázka 12.9 nabízí mnohem rozmanitější a živější výukovou 

interakci s prvky skutečné komunikace. Lektorka také déle čekala na odpovědi studentek, což 

vedlo k jejich komplexnější řečové produkci – studentky mluvily ve větách spíše než 

v jednotlivých slovech. Určitou roli zde s největší pravděpodobností hraje i téma a materiál: 

v ukázce 12.9 jde o každodenní situace názorně podpořené obrázkem. 

Za silnou stránku výuky Lektorky B2 lze považovat korektivní zpětnou vazbu, 

zejména pokud jde o slovní zásobu a výslovnost. Lektorka používala různé techniky od echa 
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až po poskytování metajazykové informace a konsistentně vybírala k opravě jevy relevantní 

pro téma a kontext příslušné vyučovací hodiny. Nepouštěla se do dlouhých výkladů, které by 

narušily plynulý průběh hodiny. Příklady jsou patrné v ukázkách 12.3 (ř. 12-16, 20-21), 12.4 

(ř. 10-11, 12-15), 12.8 (ř. 4-5, 16-19) a 12.9 (ř. 3-7). Lektorka nevybízela (v komunikačních 

situacích) studenta k opakování, ale pokud student správnou verzi zopakoval, zpravidla 

potvrdila správnost (nejčastěji formou echa).  

Za zmínku stojí zjevný rozdíl mezi deklarativní a procedurální znalostí133 studentky 

v ukázce 12.8, ř. 2 a ř. 4. Zajímavé je, že studentka v odpovědi na otázku ke zdůvodnění 

formy slovesa udělala chybu v procvičovaném čase, který v řízeném cvičení použila správně 

(přítomný čas průběhový). Lektorka zareagovala správně a odůvodňující větu opravila (ř. 5) s 

využitím techniky reformulace (recast). 

Pozitivní zpětná vazba, kterou Lektorka B2 poskytovala studentům, byla výrazně 

méně rozvinutá. Velmi časté bylo zamlčené hodnocení, v prvních dvou hodinách bylo časté 

potvrzující učitelské echo (srov. kap. 6.2.4), viz např. ukázka 12.1, ř. 9, 15; ukázka 12.2, ř. 3, 

7, 9, 11. Napříč všemi hodinami nejčastější pozitivní zpětnou vazbou bylo ‚ehm‘, ‚yes‘ a 

‚yeah‘, jak je patrné v ukázkách uvedených výše. Pokud lektorka ‚chválila‘ explicitně, použila 

(ve všech třech hodinách) jednou výraz ‚exactly‘ (v první hodině), jednou ‚It’s correct‘, 

jednou ‚That’s right‘ (ve druhé hodině). Ve druhé hodině se vyskytla dvakrát kombinace echa 

+ ‚ok‘ a ve druhé a třetí hodině se vždy jednou vyskytlo ‚So now it’s clear‘, ale spíše jako 

shrnutí fáze a příprava na přechod k fázi následující. 

12.2.4 Jiné individuální charakteristiky 

Specifickým rysem verbálního projevu Lektorky B2 je způsob, jakým vytvářela návaznost 

mezi jednotlivými fázemi svých vyučovacích hodin.  

Přechod k nové fázi je téměř konsistentně uváděn výrazem ‚now‘, nebo ‚so now‘ 

(framing move, srov. kap. 6.1.2), častý je také členící signál ‚so‘. Plynulý tok řeči je 

zajišťován spojkou ‚and‘, která uvozuje mnohé otázky a jako by je řetězila, i když mezi ně 

jsou vloženy odpovědi studentů a zpětná vazba lektorky. Přehled zastoupení těchto členících 

signálů v jednotlivých hodinách je uveden v tab. 12.2, pro informaci jsou členící signály 

zvýrazněny i v předchozích ukázkách. 
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 Srov. kap. 2.4.3. 
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Členící signál 1. hodina 2. hodina 3. hodina 

now 1 5 4 

so now 3 1 3 

so 11 8 2 

and
134

 9 10 11 

ok 1 6 3 

Tab. 12.2: Členící signály v hodinách Lektorky B2 

 

Pro zajímavost jsme spočítali i použití výrazu ‚ok‘ ve formě členícího signálu (uvedeno 

v tabulce). V porovnání s ostatními lektorkami Lektorka B2 užívala ‚ok‘ relativně málo. 

Zaznamenali jsme 3 další užití jako potvrzení správné odpovědi a 8 užití se stoupavou 

intonací jako otázku ke kontrole porozumění (comprehension check, srov. kap. 6.2.2). 

Základním rysem verbálního projevu Lektorky B2 je jeho úspornost a zaměření na cíl. 

Všechny hodiny plynuly bez významných odboček podle původního plánu. 

12.3 Práce lektorky s audiozáznamem 

Lektorka B2 uvedla, že se při poslechu audiozáznamů zaměřila na důležité fáze hodin a spíše 

na ty části hodin, se kterými nebyla spokojená. Lektorka k poslechu a přepisu přistoupila 

velmi pečlivě a z první hodiny získala mnoho užitečných informací, které bezprostředně 

provázala s návrhy na alternativní postup ‚příště‘. Na formuláři navrhuje efektivní alternativní 

řešení, nejen na úrovni verbálního sdělení, ale spojené i s alternativním výukovým postupem. 

V tomto případě se komunikativní kompetence organicky spojuje s kompetencí 

lingvodidaktickou. Plány na zlepšení se lektorce dařilo v praxi realizovat. Jedním 

z doporučení, které dala sama sobě, bylo psát slova a otázky na tabuli a dát studentům před 

mluvním cvičením čas na rozmyšlenou (v první hodině lektorka tabuli vůbec nepoužila). Ve 

druhé hodině byla práce s tabulí velmi efektivní.  

Dalším bodem, kterého si Lektorka B2 všímala, byla elicitace, tj. kladení přesněji 

formulovaných otázek, které by nebylo třeba opakovat. V této oblasti se lektorce také dařilo, 

násobných otázek bylo ve druhé a třetí hodině málo, a pokud se vyskytly, měly povahu 

nápovědy, a tak vedly ke snazší produkci studentů (srov. ukázka 12.2, ř. 3, 5; ukázka 3.3, ř. 3; 

ukázka 12.4, ř. 5, 9). 
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 Pouze jako tzv. ‚discourse marker‘, tedy členící signál. ‚And‘ použité jako spojka (v souvětí či mezi 

násobnými větnými členy) tabulka nezahrnuje. 
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Lektorka B2 byla velmi vnímavá k jazykové formě svých promluv a případným 

komplikacím, které mohly způsobit studentům. Po druhé hodině (výklad a procvičení 

gramatiky) zaznamenala: 

V téhle fázi jsem měla říct “Can I say – Would it be correct if I say ...” místo “Do I say / Do I use...”, 
protože můžu říkat všechno a přitom to nemusí být správně. 

Lektorka B2 si byla vědoma také důležitosti správné terminologie a jejího konsistentního 

používání, což značí velmi vysokou úroveň sebereflexe a lingvistické kompetence. 

Měla jsem se soustředit na jeden pojem pro –ing form. Studentky byly možná zmatené, když jsem 
použila výrazy: -ing form, progressive form a continuous form. Nebo jsem měla dodat, že se používají 
tyto tři názvy. 

Ve třetí hodině nebylo třeba metajazyk používat, nebylo tedy možné v této oblasti zaznamenat 

nějaké zlepšení. 

Klíčovou složkou vlastního verbálního projevu, které si Lektorka B2 všímala ve všech 

audiozáznamech, byly instrukce. Po první vyučovací hodině napsala: 

Instrukce: „Now, can you look at the exercise number 1, read through it and let’s see if you know all the 
words.”  
Ss měli za úkol projet text a najít slovíčka, pro ně neznámá. Přestože byly mé instrukce jasné, byla tu 
studentka, která nepochopila, co má dělat.  

Nepochopení studentky mohlo být způsobeno zařazením frázového slovesa (read through) a 

podmínkovou větou v nepřímém pokynu (let’s see if you know all the words), což od 

studentek na úrovni A2 vyžadovalo interpretaci nepřímého mluvního aktu, která mohla být 

nad jejich síly.  

V první hodině se vyskytl ještě jeden podobný případ, který však lektorka 

nezaznamenala: 

Ukázka 12.10 (1. hodina, ř. 120-126, 14:30-15:10) 

1 So now we’re going to listen to anyone talking about the British education system … What you have 
to do is take a paper and you will write notes, just notes, no details and no sentences, ok? After 
that you have time to make sentences. So do you write sentences or not?  

2 No. 
3 Yeah. And what do you write? 
4 (…) 
5 Just notes. Ok? Listen. 

 

Tučně zvýrazněná věta je opět strukturně komplikovaná a první část (What you have to do) je 

v podstatě nadbytečná, jen uvozuje popis požadované činnosti, a tak klade nadměrné nároky 

na pozornost studentů. Za pozitivní prvek v ukázce 12.10 lze považovat otázky na kontrolu 

porozumění instrukci (poslední věta v ř. 1, ř. 3).  

V dalších vyučovacích hodinách lektorka své instrukce zjednodušila v tom smyslu, že 

začala používat jednoduché pokyny, vyjádřené imperativem, které změkčila použitím slova 
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‚please‘ (ve druhé vyučovací hodině se vyskytlo 13krát). Také ve druhé hodině začala 

studentky vyvolávat jménem (19krát), oproti jedinému přímému vyvolání v první hodině. Ve 

třetí hodině zaměřené na poslech a mluvení potom studentky měly větší prostor, oslovení 

jménem se vyskytlo 7krát, pokyn změkčený ‚please‘ se objevil 6krát (srov. ukázka 12.9, ř. 

21-27). 

Zjednodušené instrukce ke gramatickému cvičení ve druhé vyučovací hodině byly 

ještě doplněny o příklad, prvek, který v první hodině Lektorky B2 zařazen nebyl, ale o němž 

se mluvilo ve společném ústním hodnocení (ukázka 12.11). 

Ukázka 12.11 (2. hodina, ř. 177-188, 15:50-16:20) 

1 Now you can unfold your paper, unfold your paper, please ... And there is exercise number three, 
Marta, can you please read the example 

2 Ehm 
3 and tell us if it’s wrong or not? 
4 This? 
5 The first one. The example. 
6 Are you liking coffee?  Coffee liking? 
7 Liking coffee 
8 Are you liking coffee? Do you like coffee? Tak jasně. 
9 So the first one was wrong, do you like, because we don’t use liking in this (…) 
10 Ehm 
11 You can do the exercise number three. 

 

Podobný způsob zadání instrukcí je patrný v dalších ukázkách z druhé hodiny lektorky B2: 

ukázka 12.5 (ř. 19), ukázka 12.9 (ř. 21, 27). Po druhé vyučovací hodině lektorka navrhla jako 

krok ke zlepšení zjednodušení otázek – přímé otázky místo nepřímých. Místo  

But first, can you look at the picture? And tell me what is happening. 

navrhuje zjednodušení na: 

What can you see in this picture? (...) What is happening? 

Lektorka B2 si instrukce ke cvičení a kontrolu porozumění instrukcím vybrala jako kategorii 

ke zlepšení v příští hodině. Potřebné kroky shrnula do pěti bodů: 

a) Krátké a výstižné instrukce, jednoduché, krátké věty 
b) Ukázat na hand-outu cvičení (před celou třídou) 
c) Poprosit jednoho žáka, aby zopakoval instrukce 
d) Elicitovat „How many times do you have? / Do you circle the correct or wrong sentences?“ 
e) Dát modelovou větu 

Po třetí vyučovací hodině zůstal tento akční plán téměř beze změny, jen k bodu c) přibyla 

možnost „přeložit do ČJ, v případě ‚nouze‘“ a potřeba podrobněji popsat materiál, se kterým 

se bude pracovat („říct nahlas stranu a cvičení a přitom ukázat na papíře (před celou třídou)“).  

Lektorka si v případě instrukcí všimla správného postupu podávání informací, všimla 

si jazykové formy instrukcí a potřeby jasně označit materiál (text, cvičení), se kterým se bude 

pracovat, nevěnovala však explicitní pozornost zasazení jednotlivé aktivity či cvičení do 
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celkového kontextu vyučovací hodiny. To znamená, že neobjasnila (nebo nezkontrolovala, že 

studenti vědí), jak aktivita navazuje na předchozí aktivitu, co přesně se bude dít a proč. Např. 

v ukázce 12.11, ř. 1 by bylo na místě cvičení popsat, aby se studenti rychleji zorientovali 

(studentka se v ř. 2 a 4 ujišťovala, zda správně rozumí). Popis by mohl být formulován: ‚… 

there is exercise number three. There are eight sentences with state verbs. Some sentences are 

correct and some are wrong. Find the correct sentences and write a tick next to them. … 

Marta, can you read the example please?’ Takový postup je pro studenty zdrojem 

srozumitelného inputu a pomáhá jim pochopit logickou návaznost jednotlivých učebních 

činností.  

Ve třetí hodině byly instrukce lektorky poněkud nevyvážené, patrně kvůli vynucené 

improvizaci proti původnímu plánu. Identický ‚akční plán‘ po poslechu audiozáznamu třetí 

hodiny může souviset i s určitou únavou po přepisování záznamu, což naznačuje lektorčin 

komentář v dotazníku hodnocení užitečnosti audiozáznamu. Vzhledem k tomu, že lektorka 

sama už se dál ve své sebereflexi neposunula (tj. nevšimla si další složky instrukcí, která v její 

výuce chyběla), otevřel se zde patrně prostor pro explicitní a direktivní zpětnou vazbu 

supervizora. 

Z hlediska supervizora a výsledků výzkumného šetření se práce Lektorky B2 

s audiozáznamem vlastní výuky jeví jako produktivní, tím víc, že pro lektorku to byly vůbec 

první pedagogické pokusy. Přesto, poněkud překvapivě, Lektorka B2 považuje práci 

s audiozáznamem spíše za neužitečnou, protože  

vše, co jsem psala do ‚shrnutí’ audiozáznamu, jste nám v podstatě řekla na hodině hodnocení.  

Lektorka má za to, že supervizorka všechny ‚chyby‘ zapsala na hodnotící formulář nebo plán 

hodiny, společně s návrhem na alternativní řešení.  

Otázkou je, čeho všeho by si lektorka všimla sama, bez vstupních poznámek 

supervizorky, i když její vlastní sebehodnocení bezprostředně po vyučování naznačuje 

poměrně vysokou úroveň sebereflexe. Zajímavé je, že ve druhé a třetí hodině si 

v audiozáznamu ‚všimla‘ otázek a elicitace, tedy oblastí, o kterých se supervizorka zmínila 

jak v písemném, tak i ústním hodnocení (viz kap. 13 – tab. 13.1), ale ani v lektorčině 

sebehodnocení, ani v hodnocení ostatních lektorů se otázky explicitně neobjevily. Je možné, 

že posluchači mohou otázky považovat za součást instrukcí, nebo je řadit do kategorie 

‚studenti se rozmluvili‘, aniž by přesně pojmenovali, co k onomu rozmluvení vedlo. 

Z poznámek Lektorky B2 lze vyvozovat, že za práci s audiozáznamem považovala 

jeho částečný přepis, ne tolik vlastní reflektivní proces:  

Poslechnu si svoji hodinu, ale přepisovat to, co jsem říkala, je zbytečné. 
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Zdá se však, že písemný úkol Lektorce B2 pomohl zformulovat určitý ‚akční plán‘ pro 

zlepšení. Po první vyučovací hodině byl formulován ve vztahu k jednotlivým zaznamenaným 

složkám jako „příště bych (udělala) …“; po druhé vyučovací hodině dostal konkrétní podobu 

návodu, který se lektorce dařilo v praxi uplatnit. Také jeden z celkových závěrů práce 

s audiozáznamem (viz Příloha 12, otázka č. 8), tj.  

více komunikovat se Ss při motivaci, elicitaci apod., dělat pečlivější přípravy – instrukce! 

se pravděpodobně objevil díky práci lektorky s audiozáznamem, protože k tomuto tématu se 

nevyjádřila ani v písemné, ani v ústní sebereflexi bezprostředně po výuce.  

12.4 Vytváření příležitostí k učení 

Souhlasíme se závěrem Lektorky B2, že rozvinutější interakce se studenty s diskurzní zpětnou 

vazbou (kap. 6.2.4), kdy lektorka bude reagovat na obsah sdělení studentů a dále ho rozvíjet, 

přispěje k vyšší efektivitě jejího vyučování. Vzhledem k tomu, že lektorka si je slabší 

interakce se studenty vědoma, a vzhledem k tomu, že několikrát diskurzní zpětnou vazbu ve 

svých hodinách již uplatnila, můžeme předpokládat, že se v této oblasti bude dále rozvíjet a 

vytvářet pro studenty příležitosti k implicitnímu učení a komunikativnímu užívání jazyka. 

Lektorka také prokázala schopnost vytvářet pro studenty srozumitelný input, pokud 

jde o podávání informací o učivu, zejména při objasňování slovní zásoby. Vysvětlování bude 

efektivnější, pokud se zvýší kontextové propojení jednotlivých učebních činností (návaznost 

aktivit) a spojí se více s potřebami studentů a jejich životem (personalizace). 

Za jednoznačně silnou stránku Lektorky B2 lze považovat korektivní zpětnou vazbu, a 

to jak přímou, tak i nepřímou. V poslední hodině se objevily také prvky scaffoldingu, tj. větší 

pozornost věnovaná také obsahu sdělení studentů, lze tedy předpokládat další pozitivní vývoj 

ve směru vytváření příležitostí pro řečovou produkci studentů. 

Celkově lze říci, že efektivita hodin Lektorky B2 vykazovala jasně vzestupnou 

tendenci. 

12.5 Shrnutí případu 

Souhrnná tabulka (tab. 12.3) vychází z přepisů audiozáznamů výuky a zúčastněného 

pozorování supervizora/výzkumníka. Efektivita je hodnocena z pohledu vytváření příležitostí 

k učení pro studenty.135  

                                                           

135 Vysvětlivky: činnost se vyskytla jen jednou nebo nebyla plně efektivní , činnost se vyskytla několikrát a 

byla efektivní , efektivita předčila očekávání v této fázi praxe. Výskyt některých kategorií závisí na typu 

hodiny, např. v poslechové hodině považujeme predikční otázky podle povahy textu za skutečné, nikoliv za 

elicitační. 
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První a druhá hodina Lektorky B2 byly podobné v tom, že obě procvičovaly 

gramatické učivo, konkrétně specifické skupiny sloves, jejich význam a syntax. Porovnáním 

těchto dvou hodin vynikne pokrok, který lektorka mezi první a druhou hodinou zaznamenala, 

zvláště s ohledem na to, že to byla její vůbec první pedagogická zkušenost. Výuková 

komunikace a interakce ve druhé vyučovací hodině je mnohem variabilnější a efektivnější. 

Třetí hodina sledovala rozvoj řečových dovedností poslechu s porozuměním a mluvení, a 

tomu odpovídá větší pokrok v oblasti kontextualizace a personalizace výuky. Ve třetí hodině 

nejsou zastoupeny elicitační otázky, protože lektorka nezjišťovala žádné faktické znalosti 

světa, ani explicitní znalosti studentů o jazyce. 

Sledovaná činnost 1. hodina 2. hodina 3. hodina 

Kontextualizace v rámci hodiny    

Kontextualizace ‚k životu‘    

Návaznost fází    

Personalizace    

Gradace řeči    

Prezentace    

Kontrola porozumění (CCQ)    

Scaffolding    

Instrukce    

Kontrola porozumění instrukcím (ICQ)    

Otázky skutečné    

Otázky elicitační (ke znalostem)    

Otázky kontrolní (ke cvičením)    

Korektivní zpětná vazba    

Diskurzivní zpětná vazba    

Echo
136

   ,  

Pauzy – čas pro studenty    

Pozitivní zpětná vazba    

Tab. 12.3: Přehled výskytu sledovaných činností ve výuce Lektorky B2 

 

Analýza audiozáznamů vyučovacích hodin Lektorky B2 prokázala, že lektorka v prvním 

semestru výukové pedagogické praxe přiměřeně rozvinula dovednosti, které odpovídají 

požadavkům na komunikativní a lingvodidaktickou kompetenci lektora angličtiny pro dospělé 

(srov. kap. 6.4) v těchto aspektech: 

                                                           
136

 V případě echa  znamená echo doplněné o elaboraci,  je echo doplněné o korekci,  je echo na 

potvrzení správnosti odpovědi studenta. 
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1. vytváří jasnou komunikační strukturu celé vyučovací hodiny; 

2. zapojuje studenty do výukového dialogu, akceptuje jejich příspěvky; 

3. klade studentům skutečné otevřené otázky, čímž vytváří příležitost k řečové produkci 

(otputu);  

4. zapojuje studenty do prezentace nových jazykových jevů a rozvíjí jejich předchozí 

znalosti,  

5. poskytuje studentům přiměřenou a efektivní korektivní zpětnou vazbu; 

6. podává přesné a logicky seřazené instrukce k činnosti, podpořené příklady; 

7. používá pro sdílení zamýšlených významů vhodné jazykové prostředky. 

Na základě analýzy dat z výzkumného šetření se můžeme domnívat, že práce 

s audiozáznamem vlastní výuky lektorce pomohla cíleně rozvíjet dovednosti v bodech 2 až 7, 

což můžeme v prvním semestru výukové pedagogické praxe považovat za pozoruhodný 

výsledek. 
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13 Porovnání případů 

 

Students learn what they choose to learn, not what we choose for them to learn. 

That means we need to figure out how to get them to choose to learn the same things 

we choose to teach them. That is the critical challenge all teachers must face.
137

 

(McCroskey et al., 2006, s. 57)  

 

 

Citát v úvodu této kapitoly naznačuje dvojí směřování našeho výzkumného šetření. V rámci 

pedagogické praxe v AC jde o to, aby se posluchači lektorství naučili, jak přimět své studenty, 

aby se chtěli učit angličtinu, a zároveň, z pohledu studijního programu a pregraduální 

přípravy lektorů jde o to, aby se jako studenti lektorství chtěli učit nové věci a zlepšovat svůj 

profesní výkon. Máme za to, že objektivní náhled, který posluchačům zprostředkuje 

audiozáznam vlastní výuky, může být vhodnou pobídkou, aby se chtěli dále rozvíjet, a to 

zcela samostatně, ale i v těch oblastech, které naznačí vzdělavatel učitelů / supervizor 

pedagogické praxe. 

V našem výzkumném šetření jsme si položili tři výzkumné otázky: 

1. Jak se utváří lingvodidaktická a komunikativní kompetence lektora angličtiny pro 

dospělé v průběhu prvního semestru výukové pedagogické praxe na AKCENT 

College? 

2. Jaké prvky lingvodidaktické kompetence a verbální komunikace lektora ovlivňuje 

práce s audiozáznamem vlastní výuky? 

3. Považují posluchači AC využití audiozáznamu vlastní výuky za užitečné? 

V této kapitole porovnáme zjištění čtyř případových studií (kap. 9-12) a pokusíme se na 

výzkumné otázky najít odpovědi, které by umožňovaly určité zobecnění pro potřeby výukové 

pedagogické praxe v AC, případně poskytly informace o počátečním profesním vývoji lektora 

angličtiny pro dospělé studenty, které by byly využitelné i v programech vzdělávajících 

učitele angličtiny pro jiné vzdělávací kontexty.  

V odpovědi na první tři části první výzkumné otázky zmíníme Lektorku A1, která do 

studijního programu nastoupila s rozsáhlou předchozí zkušeností a lingvodidaktickou i 

komunikativní kompetencí na vysoké úrovni, jen okrajově. Soustředíme se na Lektorky A3, 

A6 a B2, které s institucionální výukou angličtiny v roli učitele/lektora předchozí zkušenost 
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 Studenti se naučí to, co se rozhodnou naučit, ne to, co jim k naučení vybereme my. To znamená, že 

potřebujeme vymyslet, jak je přimět k tomu, aby se rozhodli naučit právě to, co je chceme naučit my. Toto je 

zásadní problém, se kterým se musí vypořádat každý učitel. (Přeložila DH) 
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neměly. To nám umožní posoudit jejich profesní rozvoj ve vztahu ke vzdělávacímu programu 

AC. 

13.1 Jak se utváří lingvodidaktická a komunikativní kompetence lektora angličtiny pro 

dospělé v průběhu prvního semestru výukové pedagogické praxe na AKCENT College? 

V kap. 3.2.1 jsme v souladu s Hanušovou (2005) definovali lingvodidaktickou kompetenci 

„jako optimálně rozvinutý individuální vyučovací styl učitele jako sebe-reflektujícího 

profesionála s vyváženými teoretickými znalostmi a praktickými zkušenostmi, které učiteli 

umožní flexibilně a efektivně anticipovat a reagovat na situace ve výuce“. V kap. 7.3 jsme 

s odkazem na teorii vzdělávání dospělých (srov. kap. 1), teorii osvojování druhého jazyka 

(srov. kap. 2.3 a 2.6), teorii vzdělávání učitelů (kap. 4-5) a teorii výukové komunikace (kap. 

6) prezentovali vybrané konkrétní znalosti a dovednosti, které by si učitel/lektor cizího jazyka 

měl osvojit a rozdělili jsme je do čtyř kategorií, které se staly podkladem pro dílčí výzkumné 

otázky: 

1.1  Jak lektor zajišťuje srozumitelný input? 

1.2  Jak lektor vytváří prostor pro řečovou produkci studentů? 

1.3  Jak lektor využívá ‚repliku F‘? 

1.4  Jaké jsou specifické individuální charakteristiky verbálního projevu lektora? 

Funkční komunikativní kompetence lektora v cizím jazyce organicky prolíná všemi výše 

uvedenými kategoriemi, a pokud je výuka vedena v cílovém jazyce, nelze ji od 

lingvodidaktické komunikace zcela oddělit (srov. Freeman, 2002, Freeman et al., 2009 a 

kritiku konceptu didaktické znalosti obsahu, kap. 3.2.2). V dalším textu porovnáme vývoj 

jednotlivých lektorek / případů. Čísla odstavců odkazují k číslům dílčích výzkumných otázek. 

13.1.1.1  

Lektorky jasně členily své vyučovací hodiny s využitím vhodných členících signálů 

v souladu s plánem vyučovací hodiny. Zpočátku nevěnovaly pozornost uzavření předchozí 

fáze, ale struktura hodiny byla postupem času stále zřetelnější. Lektorce A6 a Lektorce B2 se 

v závěru semestru dařilo navazovat aktivity a cvičení v rámci vyučovací hodiny s oporou o 

učebnici a dobře kontrolovaly porozumění studentů. Všem lektorkám se také dařilo 

prezentovat nové učivo / gramatiku a vysvětlit ho studentkám srozumitelným způsobem. Tuto 

část výuky si lektorky pečlivě připravovaly předem, nebyla tedy tak závislá na okamžité 

interakci se studentkami. Lektorka A3 i vzhledem k vlastnímu učebnímu stylu upřednostnila 

deduktivně pojatý výklad gramatiky, ale v jeho průběhu reagovala dobře na dotazy studentek. 

Lektorky A6 a B2 úspěšně své prezentace dialogizovaly. V tomto smyslu se lektorkám dařilo 

zajišťovat srozumitelný input. 
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Větší rozdíly jsme zaznamenali v modifikaci řečového projevu lektorek, kde se podle 

očekávání projevovala jejich aktuální úroveň angličtiny; všechny lektorky ve svém 

sebehodnocení zmínily také hlasitost svého projevu, kterou do třetí hodiny zvýšily na 

přiměřenou úroveň. Lektorky A6 a B2 pracovaly na zjednodušení svého projevu z hlediska 

syntaktického (kratší věty, jednodušší gramatické struktury) a lexikálního (méně frázových 

sloves), zařazovaly také více pauz; řešily tedy podobné problémy jako rodilí mluvčí. Lektorka 

A6 pracovala také na objemu svého řečového projevu (zkrácení svých promluv), Lektorka B2 

si naopak chtěla se studentkami více povídat a klást víc otázek. 

Lektorky samy byly často nespokojené se svými instrukcemi k činnosti. V omezené 

míře šlo o problém jazykový (nepřesně zvolené slovo pro popis materiálu či popis 

požadované činnosti), častěji šlo o problém strukturování informací (co je třeba studentům 

říci, v jakém pořadí) a problém anticipace (jak budou studenti na pokyn reagovat). V oblasti 

instrukcí docházelo ke zlepšování jen pomalu, patrně kvůli zatím málo rozvinutým 

teoretickým znalostem, které ztěžují pochopení materiálu z učebnice, a kvůli omezeným 

zkušenostem, což lektorkám neumožňuje předem odhadnout průběh konkrétní aktivity.  

13.1.1.2 

Prostor pro spontánní řečovou produkci studentek byl v hodinách lektorek A3, A6 a 

B2 zatím poměrně omezený. Všechny lektorky se soustředily víc na materiál z učebnice a 

s několika výjimkami se nezamýšlely nad tím, jak ho vztáhnout k reálnému životu studentek 

(personalizace). Kladly jen málo skutečných a otevřených otázek, a pokud to udělaly, cílem 

byl zpravidla nějaký gramatický jev, tak lektorky nereagovaly adekvátně na obsah promluvy 

studentky, ale soustředily se spíš na formu jejího sdělení. V této dovednosti byl největší rozdíl 

mezi začínajícími lektorkami a Lektorkou A1, které se dařilo vytvářet dostatečné příležitosti 

ke spontánní řečové produkci i při procvičování gramatiky.  

Lektorkám A6 a B2 se postupně dařilo zpřesňovat otázky a elicitovat to, co chtěly a 

potřebovaly pro další průběh hodiny. Lektorka A3 zvolila jinou strategii, která pro ni byla 

efektivní: zvýšila počet velmi obecných otevřených otázek, na které studentky přiměřeně své 

úrovni reagovaly. Podobně otevřené otázky efektivně využila při kontrole poslechového 

cvičení i Lektorka B2, dokázala tedy dotazování modifikovat podle nároků výukové situace.  

Lektorka A1 často používala násobné otázky, které postupně zužovala a v závěru 

nabídla alternativní odpovědi. V hodinách Lektorky A1 jsme zaznamenali také příklady 

scaffoldingu. Tento typ podpory studentské produkce lze považovat za pokročilý prvek 

výukové interakce. Objevuje se při spontánní produkci, kdy lektor dokáže adekvátně reagovat 

zároveň na obsah i formu studentova projevu. V úplných počátcích pedagogické praxe u 
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začínajících učitelů tuto dovednost není možné předpokládat, i když v pozdějších hodinách 

Lektorky A6 a Lektorky B2 se objevovaly náznaky podpory, která do scaffoldingu mohla 

vyústit, pokud by lektorky dále rozvíjely i obsah sdělení studentek. 

13.1.1.3 

Realizace ‚repliky F‘ velmi závisela na typu vyučovací hodiny a na nárocích, které 

kladlo na studentky učivo. Při obtížnějších cvičeních lektorky mnohem více chválily, při 

kontrole porozumění textům a při kontrole gramatických cvičení byla akceptující zpětná 

vazba lektorek zpravidla velmi stručná. Postupně lektorky nacházely v produkci studentek 

odpovědi, které mohly elaborující zpětnou vazbou dále rozvinout; zvyšovala se také jejich 

jistota v poskytování korektivní zpětné vazby na úrovni výslovnosti, lexika i syntaxe, i když 

mezi lektorkami byly patrné značné rozdíly. Roli zde patrně hrála individuální úroveň 

komunikativní a lingvistické kompetence. Diskurzní zpětná vazba se u začínajících lektorek 

vyskytovala málo; je zde zjevná souvislost s typem otázek které kladly, s úrovní personalizace 

jejich výuky a s celkovým soustředěním na vlastní činnost a dodržení plánu hodiny, spíš než 

na studentky a jejich učební procesy. 

13.1.1.4 

Individuální rysy verbálního projevu lektorek byly úzce spojené s jejich pokročilostí 

v angličtině, typem osobnosti a způsobem interakce se studentkami, např. s její spontánností. 

Verbální projev Lektorky A3 a Lektorky B2 byl poměrně úsporný, mluvily málo, i když 

Lektorka B2 využívala prvky spontánní komunikace rodilých mluvčích angličtiny (I mean, 

actually). Obě lektorky, patrně kvůli většímu věkovému rozdílu proti studentkám, často 

využívaly explicitní zdvořilostní vyjádření, kterých ovšem postupně ubývalo, pravděpodobně 

díky pokračující identifikaci lektorek s rolí učitele. Lektorka A6 měla zpočátku tendenci 

předem hodnotit úkoly z hlediska obtížnosti, a tak studentky jakoby uklidňovat, ale postupně 

se naučila poskytovat podporu studentům efektivněji, např. nápovědou slova, které chtěly 

vyjádřit; rozvinula také dovednost využívat vizuální názornosti – obrázky a tabuli – a tak 

studentkám častěji učení skutečně usnadnit (srov. hypotéza zaznamenávání, kap. 2.4.1.7). 

Lektorky A1 a A6 v první hodině častěji používaly učitelské echo, ale v průběhu semestru se 

jim ho podařilo omezit. 

 

Odpověď na první výzkumnou otázku je možné shrnout do konstatování, že 

lingvodidaktická a komunikativní kompetence lektorek se průběžně rozvíjela nerovnoměrně:  

a) Největší pokrok byl patrný v oblasti prezentace (a objasňování) gramatiky a slovní 

zásoby, tedy v oblastech, které se tradičně považují za klíčové pro osvojení cizího 
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jazyka (dovednost 5 z dotazníku pedagogických dovedností – Příloha 7). Tomu 

odpovídal vývoj v akceptující a korektivní zpětné vazbě. Lektorkám se dařilo do 

výuky zařazovat ‚jazykové formule‘ (srov. kap. 2.6). 

b) Za pozitivní vývoj lze považovat i vedení hodin v angličtině (jako součást 

srozumitelného inputu (srov. kap. 2.4.1.3) a autentické výukové komunikace), což byl 

pro lektory původně jeden z mnoha zdrojů obav (dovednost 12 v dotazníku 

pedagogických dovedností). Lektorky samy použily češtinu jen výjimečně a efektivně 

reagovaly na češtinu ze strany studentek, využily ji jako jeden z mnoha nástrojů, které 

má lektor k dispozici. K míšení kódů tedy docházelo zřídka a lektorkám se dařilo 

rozvíjet efektivní výukovou komunikaci (srov. Cullen, 1998, kap. 6.2.1). 

c) Přiměřený vývoj jsme zaznamenali i v kontextualizaci a návaznosti učiva vzhledem 

k výukovému materiálu a stanovenému cíli vyučovací hodiny, což vedlo k dobrému 

kontaktu se studentkami a udržení jejich motivace (dovednosti 1, 2 a 14 z dotazníku 

pedagogických dovedností). Tomu odpovídaly přiměřené kontrolní otázky.  

d) Pomaleji se rozvíjela dovednost zadávat adekvátní instrukce k učební činnosti, což 

vnímaly jako problém všechny tři začínající lektorky. Instrukce zpočátku nebyly 

dostatečně konkrétní a bylo třeba je průběžně upřesňovat. Postupně si lektorky 

zvykaly zahrnovat do instrukcí také popis pracovního materiálu a příklady, ale postup 

zatím není možné označit jako zautomatizovaný. 

e) Zatím jako nedostatečnou můžeme u začínajících lektorek označit personalizaci, 

zastoupení skutečných otázek, diskurzní zpětnou vazbu a interakci ve smyslu 

spontánní komunikace a diskuse, které by vedly k dalšímu zvýšení motivace a 

kontaktu se studentkami (dovednosti č. 1 a 2 z dotazníku pedagogických dovedností; 

srov. kap. 2.4.1.5, 2.4.1.6). Lektorky A3, A6 a B2 byly v prvním semestru výukové 

praxe zcela podle očekávání závislé na svých písemných přípravách a soustředily se 

v průběhu hodiny na dosažení předem stanoveného cíle a provedení všech 

naplánovaných činností ve stanoveném čase, i když v několika případech prokázaly 

schopnost adekvátně reagovat na neočekávanou situaci a svůj postup přiměřeně 

modifikovat (srov. kap. 5.5). 

f) Problém se objevil také při práci se vstupním textem k prezentaci gtamatiky a jeho 

zpracováním (srov. kap. 2.4.1.8). 
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13.2 Jaké prvky lingvodidaktické kompetence a verbální komunikace lektora ovlivňuje 

práce s audiozáznamem vlastní výuky? 

Odpověď na druhou výzkumnou otázku prezentuje souhrnná tabulka 13.1. Pro každou 

lektorku zastoupenou v případových studiích a každou její vyučovací hodinu jsou zahrnuty 

informace o tématech, tj. o dílčích lingvodidaktických dovednostech, která se objevila 

v některém ze zpětnovazebních mechanismů. Tyto zdroje informací jsou pro každou 

dovednost a hodinu uvedeny chronologicky. Oranžově ve sloupci SH je zaznamenáno 

písemné a ústní sebehodnocení lektorky bezprostředně po výuce a témata, která sama zmínila 

v průběhu hodnotícího semináře. Žlutě ve sloupci L jsou zaznamenány ústní komentáře 

ostatních lektorů v semináři. Zeleně ve sloupci SV je souhrn komentářů supervizora (z 

písemného i ústního hodnocení hodiny a z reakce na sebehodnocení lektora). Ve sloupci A 

jsou červeně označeny komentáře lektorky v její analýze audiozáznamu. Znaménko ‚plus‘ 

v barevném poli označuje pozitivní komentář, značka ‚plus/mínus‘ zahrnuje pozitivní i 

negativní hodnocení v rámci jedné kategorie, barevné pole bez značky znamená převážně 

kritický komentář. V kategorii ‚jiné‘ jsou zaznamenány další aspekty výuky, kterým lektorky 

věnovaly pozornost. Vysvětlivky symbolů jsou uvedeny pod tabulkou 13.1. 

Pro hodnocení efektivnosti práce s audiozáznamem hledáme odpověď na tři dílčí 

výzkumné otázky: 

2.1 Kterých složek verbální komunikace si lektoři v audiozáznamu všímají? 

2.2 Kterých složek verbální komunikace si všímají nad rámec jiných zpětnovazebních 

mechanismů používaných ve výukové pedagogické praxi na AC? 

2.3 Které prvky vybrané ke zlepšení se lektorům skutečně daří zlepšit? 

Do odpovědi na druhou výzkumnou otázku zahrnujeme data získaná od všech čtyř lektorek 

zahrnutých v případových studiích. 

13.2.2.1 

V rozložení červených polí (sloupce A) v tab. 13.1 je zřetelný rozdíl mezi množstvím 

a rozložením komentářů založených na audiozáznamu mezi Lektorkou A1 a ostatními 

lektorkami. Začínající lektorky (A3, A6, B2) si všímaly menšího počtu jevů, které se více 

týkaly ‚jejich‘ činností a verbálního projevu v tom, smyslu, že byly jejich vlastní produkcí a 

iniciací (kontextualizace, gradace řeči, prezentace, instrukce a částečně otázky) a nebyly 

reakcí na produkci studentek. Začínající lektorky tak věnovaly relativně menší pozornost 

poskytování zpětné vazby.  

Nejvíc komentářů se objevilo v kategorii ‚kontextualizace a návaznost‘, kam řadíme i 

personalizaci. Komentářů bylo celkem 10, z toho ale bylo 5 pozitivních (3 u Lektorky A1).  



232 

 

L
ek

to
rk

a 
B

2
 

3
. 

h
o

d
in

a 

A
 

+
           

T
ab

. 
1

3
.1

: 
P

o
ro

v
n

án
í 

d
at

 n
ap

ří
č 

p
ří

p
ad

y
 

Z
k

ra
tk

y
: 

S
H

 –
 s

eb
eh

o
d

n
o

ce
n
í 

le
k

to
ra

 p
o

 v
ý

u
ce

 (
p

ís
em

n
é 

i 
ú

st
n
í)

, 
L

 –
 ú

st
n
í 

h
o
d

n
o
ce

n
í 

o
st

at
n
íc

h
 l

ek
to

rů
, 

S
V

 –
 h

o
d
n
o

ce
n
í 

su
p
er

v
iz

o
ra

 (
p

ís
em

n
é 

i 
ú

st
n

í)
, 

A
 –

 p
rá

ce
 l

ek
to

ra
 s

 a
u
d

io
zá

zn
am

em
; 

 

Z
V

 –
 z

p
ět

n
á 

v
az

b
a,

 C
C

Q
 –

 c
o
n

ce
p
t 

ch
ec

ki
n
g

 q
u
es

ti
o
n

s,
 I

C
Q

 –
 i

n
st

ru
ct

io
n
 c

h
ec

ki
n
g

 q
u

es
ti

o
n

s;
  

+
 z

ře
te

ln
ě 

p
o
zi

ti
v

n
í 

h
o
d
n

o
ce

n
í;

  
+

/-
 d

o
b

ré
 i

 s
la

b
é 

st
rá

n
k

y
 z

ár
o
v

eň
, 
b

ar
ev

n
é 

p
o

le
 b

ez
 z

n
ač

k
y
 –

  
k

ri
ti

ck
ý

 k
o

m
en

tá
ř 

K
ó

d
y
 v

 k
a

te
g
o

ri
i 

‚j
in

é
‘ 

(+
 v

e 
sl

o
u
p

ci
 z

a 
čí

sl
ic

í 
n
eb

o
 z

n
ač

k
o

u
 z

n
am

en
á 

p
o
zi

ti
v

n
í 

k
o
m

en
tá

ř 
k

 d
an

é 
k

at
eg

o
ri

i)
: 


 -

 p
ří

k
la

d
 j

ak
o

 s
o

u
čá

st
 

in
st

ru
k

cí
 


 -

 a
d

ap
ta

ce
 u

če
b
n

ic
e 

S
V

 

+
  +
  

+
/-

 

  +
   3
 

9
 

L
 

+
 

*
+

 

        9
 

S
H

 

+
          7
 

8
  

9
 

2
. 

h
o

d
in

a 

A
 

+
  +
   +
  +
    

S
V

 

+
/-

 

 +
  

+
/-

 

+
 

+
/-

 

    

L
   +
         

S
H

 

  +
   +
     7
 

1
. 

h
o

d
in

a 

A
           3
 

S
V

 

          4
 

5
 

¶ 
- 

p
o

zd
n

í 
p

ří
ch

o
d

y
 s

tu
d

en
tů

 


 -

 v
at

o
v

á 
sl

o
v

a 


 -

  
m

o
ti

v
ac

e 

L
 

+
          

6
+

 

S
H

 

          1
 

2
 

L
ek

to
rk

a 
A

6
 

3
. 

h
o

d
in

a 

A
           

0
+

 

S
V

 

  +
  +
      

9
+

 


+

 


+

 


  

L
   +
  +
      

9
+

 


+

 

  

S
H

 

  

+
/-

 

 

+
/-

 

     

6
+

 

0
 


  

2
. 

h
o

d
in

a 

A
 

+
 

+
/-

 

        
 

0
 

7
 

S
V

 

  

+
/-

 

       
  

L
   

+
/-

 

        

0
 –

 č
as

o
v

ý
 p

rů
b

ěh
 

‖ 
- 

p
ro

b
lé

m
 s

 d
id

ak
ti

ck
o
u

 

te
ch

n
ik

o
u
 


 -

 u
ži

tí
 t

ab
u

le
 

S
H

 

+
          
  

1
. 

h
o
d
in

a 

A
 

+
/-

 

*
    

+
/-

 

     

S
V

 

+
    

+
/-

 

     3
 

9
 


  

L
            

S
H

 

          6
 

2
 

9
 


  

L
ek

to
rk

a 
A

3
 

3
. 

h
o
d
in

a 

A
   +
        

0
+

 

2
 

8
 ‖  

S
V

 

  

+
/-

 

       

¶
+

 


   

L
           0
 

S
H

 

  +
        0
 

7
 –

 v
la

st
n

í 
ja

zy
k
o

v
é 

ch
y

b
y

 

8
 –

 p
o
u

ži
tí

 č
eš

ti
n
y
 

9
 –

 z
ap

o
je

n
í 

st
u
d

en
tů

 

2
. 

h
o
d
in

a 

A
     

+
/-

 

     0
 

7
 

S
V

 

  

+
/-

 

   +
     

L
            

S
H

 

  +
  +
      

0
+

 

1
. 

h
o
d
in

a 

A
  *
         

0
+

 

S
V

 

           

L
            

S
H

 

 +
          

L
ek

to
rk

a 
A

1
 

3
. 

h
o
d
in

a 

A
 

+
/-

 

    +
 

+
  +
   

4
 –

 p
o

zi
ce

 v
e 

tř
íd

ě 

5
 –

 p
o
d

p
o

ra
 (

m
o
n

it
o

ro
v

án
í)

 

6
 –

 p
ří

p
ra

v
a 

n
a 

h
o
d

in
u
 

S
V

 

    +
  +
  +
   

L
            

S
H

 

    +
    +
  
 

2
. 

h
o

d
in

a 

A
 

+
 

+
 

+
/-

 

 +
 

+
 

+
     

S
V

 

   +
 

+
 

+
  +
    

L
    +
 

+
      


 +

 
9
  

S
H

 

 +
  +
 

+
      

9
+

 


 

1
. 

h
o

d
in

a 

A
 

+
     +
  

+
/-

 

   

S
V

 

+
  

+
/-

 

 +
 

+
  +
    

1
 –

 o
sl

o
v

o
v

at
 j

m
én

em
 

2
 –

 s
tr

es
, 
za

p
o

m
ín

án
í 

či
n

n
o

st
í 

v
 p

lá
n
u
 

3
 –

 p
ro

d
lo

u
ži

t 
‚w

a
it

 t
im

e‘
 

L
 

+
       +
    

S
H

 

 +
   +
 

+
 

+
/-

 

   
 

S
le

d
o
v

an
é 

 

d
o

v
ed

n
o

st
i 

K
o

n
te

x
tu

al
iz

ac
e,

 

n
áv

az
n

o
st

 

G
ra

d
ac

e 
 

(h
la

si
to

st
 

) 

P
re

ze
n

ta
ce

, 
C

C
Q

 

S
ca

ff
o

ld
in

g
 

In
st

ru
k

ce
, 

IC
Q

 

O
tá

zk
y

, 
el

ic
it

ac
e
 

Z
V

 k
o

re
k

ti
v

n
í 

Z
V

 d
is

k
u

rz
n

í 

E
ch

o
 

P
o

zi
ti

v
n

í 
Z

V
 

Ji
n
é
 



233 

Druhou nejpočetněji zastoupenou kategorií byly instrukce (včetně jejich kontroly), celkem 

9krát, z toho pouze jeden komentář byl pozitivní (Lektorka A1) a jeden zahrnoval pozitivní i 

negativní prvky. Je zjevné, že pro začínající lektorky instrukce představují problém, který 

vnímají i při poslechu audiozáznamu. Třetí nejčastěji zastoupenou kategorií byly otázky a  

elicitace. Celkem se jí lektorky zabývaly 8krát, ale 4 komentáře byly zcela pozitivní, jeden byl 

pozitivní částečně.  

Dále si lektorky 6krát všimly aspektů gradace vlastní řeči (1 pozitivní komentář a 1 

částečně pozitivní) a prezentace (včetně kontroly porozumění; 2 pozitivní komentáře a 1 

pozitivní částečně). Ostatní sledované dovednosti byly zastoupeny jen okrajově (tab. 13.1). 

Do přehledu jsme zařadili i kategorii ‚jiné‘. Lektorky v písemné analýze nejčastěji 

komentovaly časový průběh svých hodin (5krát, z toho 3krát pozitivně), zejména ve vztahu 

k instrukcím, a vlastní jazykové chyby (2krát). Další detaily jsou v tab. 13.1. 

Porovnáním s daty a závěry k první výzkumné otázce lze konstatovat, že lektorky si 

nejvíce všímaly kategorií, které jako problematické ukázaly také detailní analýzy záznamů 

vyučovacích hodin a záznamy ze zúčastněného pozorování supervizora / výzkumníka (srov. 

výzkumná otázka č. 1). 

13.2.2.2 

Tab. 13.1 naznačuje, že čtyři základní mechanismy zpětné vazby, které jsme 

v průběhu pedagogické praxe využívaly, se vyskytovaly v různých kombinacích. Časté byly 

kombinace všech zdrojů k jednomu tématu, i když některé mohly zdůraznit pozitivní a jiné 

negativní aspekty téže kategorie. Příklady ‚čtyřkombinace‘ jsou patrné u Lektorky A1 u 

instrukcí ve 2. hodině, v kategorii prezentace v 2. hodině Lektorky A3, u Lektorky A6 

v kategorii prezentace a opakovaně v kategorii instrukce, u Lektorky B2 opakovaně 

v kategorii kontextualizace/ návaznost a v kategorii instrukce. Za pozornost stojí rozdíly 

mezi sebehodnocením Lektorky A6 a hodnocením ostatních (prezentace ve 2. hodině, 

instrukce ve 3. hodině) – opět naznačují vyšší sebekritičnost Lektorky A6. 

Častou kombinací je sebehodnocení lektorky bezprostředně po výuce (SH) potvrzené 

audiozáznamem (A), např. Lektorka A1, 2. hodina – gradace; Lektorka A3, 1. hodina – 

gradace; Lektorka A6, 1. hodina – echo, 2. hodina – kontextualizace. Audiozáznam sloužil 

pro objektivní potvrzení původního sebepozorování. 

Samotný audiozáznam jako zdroj zpětné vazby není častý, vyskytl se celkem jen 9krát. 

Lektorka A1 2krát komentovala kontextualizaci a návaznost svých hodin, jednou se vyjádřila 

k prezentaci a jednou k otázkám, v podstatě převládalo pozitivní hodnocení. Lektorka A6 si 

samostatně všímala hlasitosti svého projevu a gradace řeči, ve třetí hodině se kriticky 
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vyjádřila ke kontextualizaci a návaznosti, které považovala za slabší než v předchozí hodině. 

Lektorka B2 se po druhé hodině vyjádřila kriticky ke gradaci vlastního projevu, ale byla 

spokojená s diskurzní zpětnou vazbou. Lektorka A3 z práce s audiozáznamem vlastní závěry 

nevyvodila. Pokud jde o individuální zaznamenávání prvků sledovaných kategorií 

v audiozáznamu, není možné u těchto čtyř lektorek vypozorovat žádnou pravidelnost. 

Konkrétní hodnocení záviselo na průběhu dané vyučovací hodiny. 

Celkem 8krát se v tabulce vyskytuje kombinace hodnocení supervizora a lektora 

odvozeného z audiozáznamu. Bylo by zajímavé zjistit, zda by si lektorky vybraných činností 

všimly i bez komentáře supervizora. V případě Lektorky A1 se tato kombinace objevila 

v první hodině v kategorii echo a ve druhé a třetí hodině v kategorii otázky a korektivní 

zpětná vazba. Komentář supervizora pravděpodobně zaměřil pozornost lektorky na postupy, 

které už mohou být v jejím vyučovacím stylu rutinní. Pozitivní hodnocení ve vztahu 

k otázkám lektorka přenesla i do třetí hodiny, bez explicitního komentáře supervizorky. 

Zajímavý je rozdíl v hodnocení korektivní zpětné vazby ve druhé hodině, kde se supervizorka 

a lektorka neshodly. Lektorka ‚zevnitř‘ dění považovala poskytovanou zpětnou vazbu za 

odůvodněnou a efektivní a tento názorový rozdíl mohl pozornost obou zaměřit na korekci i 

v další hodině. Opačný případ se objevil ve druhé hodině Lektorky B2, kdy hodnocení 

supervizorky bylo pozitivnější než hodnocení lektorky.  

13.2.2.3 

Souhrnná tabulka 13.1 obsahuje ve vztahu ke sledovaným kategoriím mnoho 

pozitivních hodnocení (+). Potěšitelné je, že jich s postupem praxe přibývalo u všech 

účastníků výzkumného šetření, a to jak na straně hodnocených, tak i hodnotitelů. Každá 

lektorka si ke zlepšení vybírala kategorie podle vlastního uvážení. 

Lektorka A1 si po první hodině uvědomila nadužívání výplňových slov a na základě 

doporučení supervizorky i používání echa. Na oba aspekty svého ústního projevu se 

v průběhu semestru zaměřila a v obou oblastech dosáhla zlepšení, se kterým byla spokojená. 

Lektorka A3 se po první hodině chtěla zaměřit na zlepšení instrukcí, ale v průběhu 

semestru se její pozornost přesunula na zvládnutí práce s učebnicí. V zadávání instrukcí 

významného pokroku nedosáhla, ale dařilo se jí v oblasti prezentace jazykových jevů a 

dosáhla hlasové jistoty, kterou označila po první hodině jako problém. Jak tomuto zlepšení 

napomohla práce s audiozáznamem, není možné určit. 

Lektora A6 poslouchala své nahrávky opakovaně a detailně je analyzovala. Po první 

hodině se chtěla zaměřit na zlepšení instrukcí a zjednodušení vlastního verbálního projevu. 

V obou oblastech se jí dařilo, pokud šlo o použité jazykové prostředky. Aby její instrukce 
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byly skutečně efektivní, potřebuje do nich zařazovat příklady. Lektorce A6 se po první hodině 

také podařilo minimalizovat učitelské echo. 

Lektorka B2 se také zaměřila na zlepšení instrukcí, zjednodušení vlastního verbálního 

projevu a rozvinutí interakce se studentkami. V prvních dvou oblastech se jí dařilo, ale 

interakce se studentkami vyžaduje i jiné dovednosti než jen lingvistické a kladení vhodných 

otázek. Interakce se studenty je tedy oblast, která ještě skýtá prostor k většímu zlepšení. 

 

Souhrnně je možné konstatovat, že lektorky se zaměřovaly víc na jazykové prvky 

svého verbálního projevu a ty se jim dařilo zlepšovat. Může to souviset s tím, že v prvním 

semestru výukové pedagogické praxe začínající lektorky spoléhaly na své prekoncepty a 

zkušenosti s výukou angličtiny, které získaly v roli studentek. S lingvodidaktickou teorií se 

v tomto semestru teprve začínaly seznamovat. U Lektorky A1 byla situace jiná a dovolila jí 

zaměřit se zcela na jazykový kód a do určité míry přehodnotit svou roli v poskytování zpětné 

vazby. 

13.3 Považují posluchači AC využití audiozáznamu vlastní výuky za užitečné? 

V ústních diskusích v seminářích lektorky uváděly, že práce s jedním záznamem (přepis jeho 

části a následná analýza) jim zabrala 4-6 hodin, byla tedy časově značně náročná. Na tomto 

místě uvádíme názory pouze čtyř studentek, jejichž výsledky jsme zahrnuly do této práce ve 

formě případových studií. Souhrn odpovědí v Dotazníku hodnocení užitečnosti audiozáznamu 

je uveden v Příloze 12. Zde se pokusíme o jejich interpretaci, s odkazem na každou otázku 

jednotlivě (následující čísla odstavců odkazují k číslům položek v dotazníku). 

13.3.1 Všechny posluchačky považovaly práci s audiozáznamem za technicky 

jednoduchou. 

13.3.2 Přednost videozáznamu by dala jedna posluchačka, protože „poslouchat pouze 

[svůj] hlas bylo pro [mne] nudné a nezáživné. Navíc [jsem si] tolik nevybavila nastalou 

situaci ve třídě.“ Pro začínající lektorku bylo zřejmě obtížné vnímat jednotlivé prvky výukové 

situace, anebo u ní silně převažuje vizuální styl vnímání, který by jí pomohl snáze si výukové 

situace vybavit s podporou videozáznamu. Jedna posluchačka videozáznam zamítla jako příliš 

stresující (vidět a slyšet se zároveň). Dvě posluchačky považovaly za výhodu audiozáznamu 

možnost soustředit se právě na verbální projev, video by považovaly za užitečné, kdyby bylo 

třeba věnovat pozornost „body language“ a pohybu po třídě. 

13.3.3 Časový odstup hodiny a poslechu záznamu se výrazně lišil. Jedním extrémem 

(po 1. hodině) byl poslech „ihned, pak jsem cca 10 dní čekala a odhodlávala se na druhý 

poslech“, druhým extrémem byly všechny tři poslechy bezprostředně před následující 
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hodinou, tedy s odstupem dvou až tří týdnů. Roli zde mohlo hrát zaujetí pro výuku a vlastní 

profesní rozvoj, popř. vnímaná potřeba splnit nepříjemný školní úkol. Odložený poslech 

samozřejmě u začínajících lektorek s malou didaktickou citlivostí mohl ovlivnit kvalitu 

vybavování a hodnocení jednotlivých výukových situací. 

13.3.4 Pocity lektorek z poslechu záznamu vlastní výuky byly spíše negativní. 

V jednom případě kvůli ‚nehezkému hlasu‘ (srov. Macek, 1997, kap. 7.1), na který si ale 

lektorka časem zvykla; jiné lektorky uváděly smíšené pocity, nechuť, zděšení, nervozitu a až 

zoufalství před nadcházející hodinou, ale bez bližšího určení příčiny. Jedna lektorka byla 

překvapena nesourodostí svého verbálního projevu, kterou v průběhu výuky nevnímala. Tento 

pocit mohl být způsoben absencí vizuální složky výukového procesu v záznamu, kdy obraz a 

slovo teprve společně vytvářejí srozumitelný a smysluplný celek. Jedna lektorka jako 

pozitivum na tomto místě zmínila, že si potvrdila, že nemluví příliš rychle a nepoužívá 

komplikovanou slovní zásobu. 

13.3.5 Všechny posluchačky uvedly, že se při poslechu soustřeďovaly na to, co se 

nepovedlo, a na své chyby. Neuvedly však, zda myslí chyby jazykové nebo didaktické. Na 

tomto místě jedna lektorka napsala: „Je to asi zdlouhavější proces, než si člověk začne 

uvědomovat a sám regulovat, co vlastně hledá.“  

13.3.6 Dvě lektorky volily k přepisu a rozboru část hodiny, kterou považovaly za 

nevydařenou, a uvažovaly, jak příště postupovat jinak. Jedna lektorka přepisovala pouze 

začátky hodin, v dalších částech byla „příliš odpuzená od práce a poslechu“. Jedna lektorka 

použila jako východisko ‚zajímavé místo‘ označené supervizorkou v pozorovacím záznamu a 

k tématu se opakovaně vracela. 

13.3.7 Všechny lektorky považovaly instrukce k práci s audiozáznamem (Příloha 11) 

za užitečné. Pro dvě lektorky bylo snadné zařadit své promluvy do jednotlivých kategorií, pro 

dvě to bylo obtížné. Překvapivá je záporná odpověď u Lektorky A1, vysvětlením by mohlo 

být, že díky své zkušenosti vnímá rozmanitost funkcí u jednotlivé promluvy. 

13.3.8 Závěry, které studentky učinily po poslechu audiozáznamu, se vztahovaly 

k vlastnímu užití jazyka (zejména syntaxi), k interakci a komunikaci se studenty (udržení 

motivace), i k přípravě na vyučování (obtížnost materiálu, instrukce). Pro každou lektorku 

jsou závěry konsistentní s tím, co se objevovalo v jejím hodnocení jednotlivých vyučovacích 

hodin. V jednom případě se lektorka zamýšlela nad tím, jak její verbální projev působí na 

studenty. 

13.3.9 Tři lektorky považovaly způsob hodnocení ústního projevu za dostačující 

(jedna zmínila jako užitečné písemné upozornění supervizora na jazykové chyby na 
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písemném záznamu z hodiny). Jedna lektorka by ráda pracovala se správnými formulacemi 

instrukcí. 

13.3.10 Tři lektorky by uvítaly praktický seminář zaměřený na verbální výukovou 

komunikaci. Pro zkušené lektory by to bylo potvrzením, že dělají a říkají věci správně. Jedna 

lektorka považuje za důležitější věnovat více času adaptaci cvičení z učebnice. 

13.3.11 Tři lektorky považovaly stručné instrukce k výuce (srov. Příloha 5) za 

užitečné. Daly jim strukturu jejich hodiny a vědomí souvislosti v rámci dne. Jedna lektorka se 

vyjádřila nejednoznačně: „Jsou až příliš stručné. Na jednu stranu dávají volnost, ale ne tolik, 

abych se nebála nenaplnění vašich očekávání.“138 

13.3.12-13 Dvě lektorky považovaly práci s audiozáznamem vlastní výuky za spíše 

neužitečnou. V jednom případě bylo důvodem snížení sebejistoty při konfrontaci s chybami, 

na které se při poslechu zaměřila, ve druhém případě měla lektorka pocit, že poslech 

audiozáznamu už jí nepřinesl další informace, které by neměla z předchozích 

zpětnovazebních mechanismů, zejména nepotřebné se jí zdálo přepisování části hodiny. Dvě 

lektorky považovaly práci s audiozáznamem za užitečnou. V jednom případě je užitečnost 

zdůvodněna objektivitou záznamu a možností „vidět sebe sama jako nezávislý pozorovatel“.  

 

Závěr, který by bylo možné vyvodit z reakce čtyř lektorek – případů zastoupených 

v této studii – tedy není jednoznačný. Odpovědi lektorek jsou odrazem aktuálního stavu jejich 

profesního rozvoje, úrovně angličtiny a úrovně sebereflexe a celkové zralosti osobnosti. 

Lektorky se záznamem pracovaly podle instrukcí (Příloha 11). Tři lektorky skutečně 

přepisovaly několikaminutové části hodin, které jim umožnily analyzovat nějakým způsobem 

zajímavá místa v širších souvislostech. Většinou se soustředily na své chyby a hledaly, co 

způsobilo problém a možnosti jeho nápravy. Jedna lektorka přepisovala jednotlivé 

věty/promluvy, které zařazovala do kategorií podle návodu, ale dále s nimi nepracovala.  

Pokud je možné posoudit konkrétní využití audiozáznamu z pohledu výzkumu, lze 

konstatovat, že každá lektorka v audiozáznamu své výuky alespoň jednou identifikovala 

oblast, o které se explicitně nemluvilo v ostatních zpětnovazebních mechanismech, a 

v několika případech práce s audiozáznamem zpřesnila původní dojem lektorky z hodiny či 

z její části. Tedy i v případech, kdy lektorky považovaly práci s audiozáznamem za spíše 

neužitečnou, měla nějaký konkrétní efekt. 

                                                           
138

 S tímto názorem ostře kontrastuje odpověď Lektorky A2, jejíž případovou studii jsme do této práce 

nezařadili: „Určitě ano. Pokud nevím, jak bych si s danou látkou poradila, je skvělé mít nějakou kostru. Ale je 

výborné, že můžeme zvolit i vlastní cestu.“ Myslím, že tento komentář velmi výstižně vyjadřuje rozdíl mezi 

začínajícím učitelem a učitelem s nějakou zkušeností, a také mezi osobnostmi s různou úrovní (sebe)reflektivity. 
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13.4 Shrnutí závěrů výzkumného šetření 

Výzkumné šetření prohloubilo naše poznání ve dvou oblastech: 

a) jak se utváří lingvodidaktická kompetence začínajících lektorů angličtiny; 

b) jak lze tento proces podpořit využitím audiozáznamu vlastní výuky lektorů. 

Naše šetření potvrdilo, že rozvoj jednotlivých složek lingvodidaktické kompetence probíhá 

nerovnoměrně (srov. Píšová, 2005). Začínající lektoři měli potíže v oblastech, se kterými se 

typicky potýkají začínající učitelé (Šimoník, 1995, s. 34): odhad přiměřeného množství 

poznatků, které lze v hodině probrat, volba vhodného postupu, správnost, návaznost a 

přiměřenost jazykového projevu, obtíže při formulování otázek, nepřesně formulované 

požadavky na studenty, nedostatečná kontrola porozuměni aj.  

Za pozitivní zjištění považujeme snahu lektorů dialogizovat vyučování (konsistentně 

v angličtině) a rozvíjet interakci se studenty. Lektorky používaly různé strategie pro zvládnutí 

malé skupiny dospělých studentek. Ty mladší se opíraly zejména o zdvořilostní strategie, ty 

s větší životní zkušeností vytvořily podporující a/nebo téměř partnerskou atmosféru.  

Z hlediska výukového obsahu lektorky potřebují rozvíjet dovednosti v oblasti 

didaktické transformace učiva, aby jejich kompetence k výukové interakci (srov. Walsh, 

2006, kap. 6.2.2) byla skutečně efektivní. V této oblasti je třeba zaměřit se na propojení praxe 

s teorií, zejména s ohledem na hypotézy osvojování druhého jazyka (srov. kap. 2.4). Lektorky 

aktivně pracovaly s ‚afektivním filtrem‘ a vnímaly potřebu správného dávkování inputu, 

postupně zvyšovaly názornost výuky (srov. noticing hypothesis, kap. 2.4.1.7). Velký prostor 

pro prohloubení porozumění je zejména v oblasti teorie interakce, srozumitelné řečové 

produkce a teorie zpracování inputu. 

Práce s audiozáznamem vlastní výuky umožnila lektorkám cíleně rozvíjet individuální 

aspekty své výukové komunikace. Za výhody audiozáznamu považujeme, že 

- je technicky jednoduché pořídit nahrávku a pracovat s ní, 

- je možné jej přehrát opakovaně, vcelku nebo po částech,  

- zaměřuje pozornost studenta právě na verbální komunikaci, 

- umožňuje snadno vyhledat zajímavá místa podle plánu hodiny nebo poznámek kolegů 

či supervizora, 

- poskytuje objektivní informace, 

- je zdrojem individualizované zpětné vazby založené na důkazech, 

- umožňuje lektorovi porovnání vlastního výkonu s určitou cílovou kategorií, a tak 

usnadňuje hledání alternativních řešení problémových situací, 
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- může být prostředkem svépomoci (self-help, srov. Walsh, 2002) v budoucím 

profesním životě, 

- může být zdrojem informací pro akční výzkum v budoucí profesní praxi. 

Porovnání výsledků tohoto výzkumného šetření s pilotním šetřením ukázalo, že pokud je 

práce posluchačů s audiozáznamem nějakým způsobem strukturovaná, procesy 

(sebe)pozorování a všímání si jsou intenzivnější a posluchači věnují více pozornosti detailům 

(srov. též van Es, Sherin, 2002). Všechny výhody zmíněné výše se vztahují jak k začínajícím, 

tak i ke zkušeným učitelům/lektorům (srov. Lektorka A1). 

Za negativní stránky práce s audiozáznamem vlastní výuky lze považovat 

- nepříjemné pocity lektorek a případnou frustraci z vlastního výkonu, který zaostává za 

očekáváním, 

- časovou náročnost poslechu, přepisu částí hodiny a následné analýzy, 

- potřebu určité vstupní míry sebereflexe a otevřenosti lektora – bez nich je poslech a 

další činnosti ztrátou času. 

Celkově je možné konstatovat, že pozitiva využití audiozáznamu vlastní výuky převažují. 

V poslední kapitole se pokusíme navrhnout úpravu, která by pomohla překonat negativa. 

13.5 Doporučení pro další využití audiozáznamu vlastní výuky lektora 

Z hlediska cílů výzkumného šetření jsme zatím nedokázali odpovědět na otázku, zda se 

lektor, který má k dispozici audiozáznam vlastní výuky a cíleně s ním pracuje, skutečně vyvíjí 

profesně rychleji než lektor, který tento zdroj zpětné vazby k dispozici nemá. Výsledky této 

části výzkumu budeme po zpracování všech dat prezentovat v budoucnosti. Předběžné 

výsledky naznačují, že stejně velkou roli jako audiozáznam mohou hrát individuální motivace 

lektora, jeho učební styl a úroveň sebereflexe. 

Na základě dosavadních výsledků považujeme za vhodné práci s audiozáznamem 

vlastní výuky jako součást výukové pedagogické praxe zachovat a modifikovat ji s hledem na 

reakce účastníků výzkumného šetření následujícím způsobem: 

1. Zařadit práci s audiozáznamem vlastní výuky až do druhého semestru výukové 

pedagogické praxe. Posluchači by již měli mít zvládnuté základní mechanismy řízení 

výukového procesu (classroom management) a práce s učebnicí, byla by tedy šance, 

že na záznamu své výuky uslyší méně ‚chyb‘ a poslech by byl méně frustrující. 

2. Pořídit pouze záznam první a třetí vyučovací hodiny. Posluchač by podle doporučení 

(srov. Příloha 11), ale bez přepisování souvislého úseku textu, vybral aspekt(y) své 

výukové komunikace, na jejichž zlepšení by se chtěl ve zbytku semestru zaměřit. Po 

třetí hodině by v písemné reflexi zhodnotil svůj vývoj (500 slov). Při zachování 
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efektivity by se takto snížila časová zátěž pro posluchače. Pro zájemce by byla 

možnost poslechnout si i záznam prostřední hodiny.  

3. Navyknout posluchače na svůj hlas a práci s diktafonem jako zdrojem užitečné zpětné 

vazby. Toho lze dosáhnout tak, že budeme do lingvodidaktických seminářů zařazovat 

praktická cvičení, při kterých posluchači budou analyzovat didaktický potenciál 

mluvních cvičení. Např. pro výuku řečové funkce ‚pozývání‘ a ‚přijetí/odmítnutí 

pozvání‘ mohou ve skupinách sehrát scénku, kterou zaznamenají na diktafon. 

Následně budou společně ve skupinách svůj záznam analyzovat z hlediska použitých 

exponentů řečových funkcí a hodnotit efektivitu učební aktivity pro specifickou 

skupinu studentů, např. zda skutečně umožňuje komunikativní procvičení 

požadovaných výrazů. V takové aktivitě by se posluchači nezaměřovali na svůj hlas, 

ale na to, co říkají, a obsah by sledovali z pohledu hodnocení cvičení, nikoliv 

hodnocení svých vlastních výkonů. 

4. Zařadit do seminářů práci s ‚formulemi‘ pro zadávání instrukcí apod., procvičovat 

adaptaci zadání aktivit z učebnice, seznámit studenty s literaturou k tomuto tématu 

(Betáková, 2006, Willis, 1981 aj.). 

5. Práci s audiozáznamem více individualizovat, dát zájemcům možnost poslechnout si 

své hodiny už v prvním semestru výukové pedagogické praxe bez navazujících 

strukturovaných úkolů, nabídnout možnost konzultace se supervizorem při řešení 

individuálních problémů. 

6. Kombinovat práci s audiozáznamem vlastní výuky s analýzou krátkých úseků 

videozáznamu výuky jiných učitelů s cílem zaměřit se na specifické situace, zvyšovat 

didaktickou citlivost a rozvíjet rejstřík alternativních řešení (Janík et al., 2013, s. 218). 

7. Věnovat výukové komunikaci i teoretický seminář. 

Za užitečné považujeme pořizovat pro posluchače audionahrávky průběžně, ve všech 

semestrech výukové praxe, aby se ke své hodině mohli v případě zájmu nebo potřeby vrátit. 

Pokud si průběžně zvyknou na svůj hlas, nebude pro ně velkým šokem videozáznam vlastní 

výuky, který pořizujeme v 5. semestru, a budou schopni si zachovat určitý odstup a 

objektivitu při sebehodnocení. 

Dovednost a ochota pracovat s audiozáznamem vlastní výuky může lektorovi 

angličtiny pomoci v jeho profesním životě, aby předcházel rutině, ověřoval efektivitu nových 

výukových postupů a samostatně nacházel řešení problémových situací, pokud by se v jeho 

výuce vyskytly. 
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Závěr 

Learning should be pleasurable. There is no rule against hard work being fun.
139

 

(Ramsden, 1992, s. 102) 

 

 

Ústředním tématem této práce je profesní příprava lektora angličtiny zaměřeného na 

vzdělávání dospělých. Objektivní potřeba vzdělávat takto profilované vzdělavatele dospělých 

vyplývá z výsledků mezinárodních šetření: procento české populace, které má komunikativně 

funkční znalost angličtiny, je stále nízké, a nedostatečné cizojazyčné kompetence českých 

zaměstnanců a podnikatelů mají nepříznivý dopad na jejich pracovní výsledky.  

Tato disertační práce prezentuje výsledky výzkumného šetření, které proběhlo v rámci 

profesní přípravy lektorů angličtiny v AKCENT College. Vedle důkladné teoretické přípravy 

lingvistické a pedagogicko-psychologické studijní program již od prvního semestru zařazuje 

průběžnou náslechovou pedagogickou praxi, od 3. semestru pak praxi s přímou výukou 

skupiny dospělých studentů. Cílem této disertační práce je prostřednictvím mnohonásobné 

případové studie čtyř studentek lektorství angličtiny odpovědět na tři výzkumné otázky: 

1. Jak se utváří lingvodidaktická a komunikativní kompetence lektora angličtiny pro 

dospělé v průběhu prvního semestru výukové pedagogické praxe na AKCENT 

College? 

2. Jaké prvky lingvodidaktické kompetence a verbální komunikace lektora ovlivňuje 

práce s audiozáznamem vlastní výuky? 

3. Považují posluchači AC využití audiozáznamu vlastní výuky za užitečné? 

Disertační práce je svým charakterem interdisciplinární a promítá se do ní šest témat, z nichž 

každému je věnována samostatná kapitola, která představuje základní teoretická východiska 

pro výzkumné šetření: 

1.  vzdělávání dospělých,  

2. komunikativní jazykové vyučování a osvojování druhého jazyka,  

3. profesní kompetence učitele a lektora cizího jazyka, 

4. pregraduální příprava učitele/lektora, 

5. pedagogická praxe v přípravném vzdělávání učitelů, 

6. pedagogická / výuková komunikace a její výzkum.  

                                                           
139

 Učení by mělo přinášet potěšení. Neexistuje žádný předpis, podle kterého by pilná práce nemohla být 

zábavou. (Přeložila DH) 
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Všemi tématy se prolínají prvky kognitivní psychologie a sociokonstruktivistické perspektivy 

vedení vzdělávacího procesu, a to jak ve vztahu k výuce a osvojování cizího jazyka, tak i ve 

vztahu ke vzdělávání učitelů/lektorů cizího jazyka.  

Sedmá a osmá kapitola práce podávají metodologické informace. Výzkumné šetření je 

v zásadě kvalitativní, i když některá data jsou prezentovaná pomocí základní popisné 

statistiky. Ke sběru dat pro jednotlivé případové studie bylo využito zúčastněné pozorování 

vyučovacích hodin studentek lektorství, kvalitativní experiment s pořizováním audiozáznamu 

jejich vyučovacích hodin, dotazníkové šetření a shromažďování dokumentů. Přepisy 

audiozáznamů výuky byly analyzovány s využitím postupů konverzační analýzy a analýzy 

diskurzu, u ostatních zdrojů dat byla využita kvalitativní analýza textů. 

Výsledky výzkumného šetření jsou prezentovány ve formě čtyř případových studií 

čtyř studentek lektorství angličtiny (jedné zkušené a tří začínajících); každé studii je věnována 

samostatná kapitola (kap. 9-12). Případové studie jsou strukturovány s ohledem na vývoj 

dílčích lingvodidaktických dovedností, které byly identifikovány v teoretických kapitolách na 

základě studia odborné literatury, a zabývají se také využitím audiozáznamu jednotlivými 

lektorkami jako nástrojem sebereflexe. Třináctá kapitola prezentuje výsledky souhrnně a 

předkládá odpovědi na výzkumné otázky. 

Výsledky empirické části práce potvrzují, jak složitý a mnohostranný je proces 

profesního vývoje učitele/lektora cizího jazyka. Každá z lektorek ve své výuce zaznamenala 

jiné silné a slabé stránky, s ohledem na předchozí zkušenost s výukou angličtiny, s ohledem 

na vlastní úroveň pokročilosti v angličtině, i vzhledem k individuálním charakteristikám 

osobnosti; každá lektorka také s audiozáznamem pracovala poněkud jinak. Výsledky studie 

ukázaly, že práce s audiozáznamem vlastní výuky pomohla lektorkám určit oblasti pro další 

rozvoj a byla pro studenty lektorství nejvíce přínosná, pokud jde o zlepšení jazykových 

charakteristik jejich verbálního projevu. Vliv audiozáznamu lze patrně zesílit současným 

využitím jiných mechanismů zpětné vazby. 

Věříme, že závěry našeho výzkumného šetření přispějí k hlubšímu poznání průběhu 

profesního rozvoje učitele/lektora cizího jazyka v počátcích jeho profesní přípravy. Informace 

mohou být užitečné pro oborové didaktiky, pokud jde o přípravu studentů na výukovou praxi 

ve školách, případně mohou sloužit jako námět pro praktická cvičení a mikrovyučování 

v rámci didaktických a lingvodidaktických seminářů.  
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Resumé 

This dissertation presents the results of a study conducted within the framework of 

professional training of English teachers at AKCENT College in the course of the first term of 

their teaching practice with a group of adult students. The study aims to answer, by means of 

a multi-case study of four student teachers, three research questions: 

1. How do the language teaching competence and communicative competence of student 

teachers develop in the course of the first term of their teaching practice at AKCENT 

College?  

2. What aspects of language teaching competence and verbal communication 

competence can be affected through reflective tasks based on audio recordings of the 

student teachers’ own lessons?  

3. Do AKCENT College students consider working with their audio recordings useful? 

In essence, the thesis is interdisciplinary and it covers six areas, each of them in a separate 

chapter which introduces the key theoretical principles that form the bases for the present 

research: 1. adult education, 2. communicative language teaching and second language 

acquisition, 3. professional competencies of a school teacher and an English teacher for 

adults, 4. pre-service teacher education, 5. teaching practice in pre-service teacher education, 

6. classroom communication and its research. All the topics share common grounds derived 

from cognitive psychology and sociocultural perspective of teaching. 

Qualitative analysis of transcripts of audio recordings of the student teachers’ own 

lessons (supported with participant observation, a qualitative experiment, questionnaires and 

text analysis) confirmed positive professional development although individual differences 

were apparent. The study showed that audio recordings helped the teachers to identify areas 

for their further professional development and that they proved most useful in addressing 

linguistic aspects of the student teachers’ classroom communication. Two student teachers 

considered the work based on audio recordings useful, two considered it not very useful. 

The outcomes of this research study will contribute to deeper understanding of the 

processes underlying second language teacher development at the very start of their 

professional preparation. The information may also be of some use to language teaching 

methodology teachers and teaching practice supervisors as preparation for teaching practice in 

schools. Last but not least the outcomes suggest that audio recordings of one’s own lessons 

may be a useful tool for self-reflection for experienced teachers as well. 
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Příloha 1: Hodnotící kritéria v kurzu Cambridge CELTA 

Převzato z Cambridge English for Teaching CELTA. Syllabus and Assessment Guidelines. Third 

Edition. Cambridge: UCLES, 2010. 

 

Component One: Planning and teaching 
By the end of the six hours’ assessed teaching practice, successful candidates at Pass level should 
show convincingly and consistently that they can: 

- prepare and plan for the effective teaching of adult ESOL learners by: 
4a identifying and stating appropriate aims/outcomes for individual lessons 
4b ordering activities so that they achieve lesson aims/outcomes 
4c selecting, adapting or designing materials, activities, resources and technical aids appropriate for 
the lesson 
4d presenting the materials for classroom use with a professional appearance, and with regard to 
copyright requirements 
4e describing the procedure of the lesson in sufficient detail 
4f including interaction patterns appropriate for the materials and activities used in the lesson 
4g ensuring balance, variety and a communicative focus in materials, tasks and activities 
4h allocating appropriate timing for different stages in the lessons 
4i analysing language with attention to form, meaning and phonology and using correct terminology 
4j anticipating potential difficulties with language, materials and learners 
4k suggesting solutions to anticipated problems 
4l using terminology that relates to language skills and subskills correctly 
4m working constructively with colleagues in the planning of teaching practice sessions 
4n reflecting on and evaluating their plans in light of the learning process and suggesting 
improvements for future plans. 

- demonstrate professional competence as teachers by: 
1a teaching a class with an awareness of the needs and interests of the learner group 
1b teaching a class with an awareness of learning styles and cultural factors that may affect learning 
1c acknowledging, when necessary, learners’ backgrounds and previous learning experiences 
1d establishing good rapport with learners and ensuring they are fully involved in learning activities 

2a adjusting their own use of language in the classroom according to the learner group and the 
context 
2b identifying errors and sensitively correcting learners’ oral and written language 
2c providing clear contexts and a communicative focus for language 
2d providing accurate and appropriate models of oral and written language in the classroom 
2e focusing on language items in the classroom by clarifying relevant aspects of meaning and form 
(including phonology) for learners to an appropriate degree of depth 
2f showing awareness of differences in register 
2g providing appropriate practice of language items 

3a helping learners to understand reading and listening texts 
3b helping learners to develop oral fluency 
3c helping learners to develop writing skills 

5a arranging the physical features of the classroom appropriately for teaching and learning, bearing 
in mind safety regulations of the institution 
5b setting up whole class and/or group or individual activities appropriate to the lesson type 
5c selecting appropriate teaching techniques in relation to the content of the lesson 
5d managing the learning process in such a way that lesson aims are achieved 
5e making use of materials, resources and technical aids in such a way that they enhance learning 
5f using appropriate means to make instructions for tasks and activities clear to learners 
5g using a range of questions effectively for the purpose of elicitation and checking of understanding 
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5h providing learners with appropriate feedback on tasks and activities 
5i maintaining an appropriate learning pace in relation to materials, tasks and activities 
5j monitoring learners appropriately in relation to the task or activity 
5k beginning and finishing lessons on time and, if necessary, making any relevant regulations 
pertaining to the teaching institution clear to learners 
5l maintaining accurate and up-to-date records in their portfolio 
5m noting their own teaching strengths and weaknesses in different teaching situations in light of 
feedback from learners, teachers and teacher educators 
5n participating in and responding to feedback. 
 
Component Two: Classroom-related written assignments 
Assignment 2.1 Focus on the learner 
Assignment 2.2 Language related tasks 
Assignment 2.3 Language skills related tasks 
Assignment 2.4 Lessons from the classroom 
 

Základní informace ke kurzu Cambridge CELTA 

Kurz zahrnuje 120 hodin kontaktní výuky. Účastníci si v průběhu kurzu osvojí principy efektivního 

vyučování a získají praktické dovednosti pro výuku dospělých. Vzdělávací obsah je rozdělen do pěti 

tematických celků: 

1. Studenti a učitelé, vzdělávací kontext. 

2. Analýza jazyka a rozvoj jazykových znalostí. 

3. Řečové dovednosti: čtení, poslech, mluvení, psaní. 

4. Zdroje a příprava na vyučování v různých vzdělávacích kontextech. 

5. Rozvoj vyučovacích a dalších profesních dovedností. 

Na celém světě existují desítky center, které tento kurz s jednotným obsahem a organizací nabízejí. 

Srovnatelná úroveň absolventů je zaručena jednotným zaškolením tutorů (vyučujících v kurzu) a 

účastí externího hodnotitele v závěrečné fázi kurzu. V rámci průběžného interního i závěrečného 

externího hodnocení účastníků se používají jednotná, přesně stanovená kritéria. Jak tutoři (vyučující 

v kurzech CELTA), tak i externí hodnotitelé se každoročně celosvětově standardizují, aby byla 

zajištěna jednotná interpretace hodnotících kritérií a tím i stálý standard absolventů kurzů.  

Závěrečné hodnocení absolventa je souhrnem dvou složek hodnocení: 

1. Výukové praxe, ve které má absolvent prokázat  

a) schopnost zjistit vzdělávací potřeby studentů a připravit a vést výuku s ohledem na 

potřeby studentů a jejich učební styly; 

b) schopnost správně užívat jazyk (tj. angličtinu) a užívat přiměřené vyučovací postupy; 

c) znalosti o řečových dovednostech a jejich nabývání; 

d) schopnost připravit vyučovací hodiny, které vedou k rozvoji jazykových kompetencí 

studentů; 

e) odpovídající rozsah vyučovacích dovedností pro tuto úroveň, profesionalitu a 

zodpovědnost (Cambridge English for Teaching CELTA…, s. 2). 

2. Čtyř písemných prací zaměřených na různé oblasti teorie a praxe vyučování angličtiny 

v rozsahu 750 – 1000 slov.  

Na základě výkonů v průběhu kurzu absolventi obdrží hodnocení Pass, Pass B, Pass A, které 

odpovídají českým klasifikačním stupňům 3, 2, 1
140

. 

                                                           
140

 Požadovaná úroveň znalostí a dovedností pro každý stupeň je popsána v příručce Cambridge English for 

Teaching, s. 13-14. 
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Příloha 2: Hodnotící kritéria pro kurz Cambridge Delta Modules – Module Two 

Převzato z Cambridge Delta Module 1, Module 2, Module 3. Handbook for tutors and candidates. Cambridge: 

UCLES, 2010.  

Pro informaci uvádíme pouze kritéria, která se přímo vztahují k vyučování a jeho plánování, tedy 

kategorie 5-10 (ibid., s. 58-59). Pomíjíme kategorie hodnocení 1-4, které se vztahují hodnocení písemných prací, 

jež prezentují teoretická východiska pro jednotlivé vyučovací hodiny (2 500 slov pro jednotlivou vyučovací 

hodinu). 

 
The lesson (planning, teaching and evaluation) - Assessment criteria 

Planning and evaluation – Assessment category 5 
Successful candidates design and present a lesson plan and supporting documentation which: 
• includes: 
(i) a brief general overview of the group of learners and the course (5ai) 
(ii) information about individual learners relevant to the lesson (5aii) 
• sets out clear and appropriate overall aims and learning outcomes for the lesson in relation to language 
systems and/or language skills and learner needs (5b) 
• provides relevant analysis of target language in terms of form, meaning/use and phonology in the case of 
language systems, and in terms of linguistic, discoursal and communicative features and/or subskills in the case 
of skills (5c) 
• outlines any relevant link(s) between this lesson and relevant aspects of preceding and subsequent lessons, 
and if relevant the course as a whole (5d) 
• states assumptions made about the learners’ knowledge, abilities and interests relevant to the aims and 
learning outcomes of the lesson (5e) 
• anticipates and explains potential problems in relation to the lesson’s aims and learning outcomes, the 
learners and the learning context, and the equipment, materials and resources to be used (5f) 
• suggests appropriate solutions to the problems outlined (5g) 
• describes suitably sequenced procedures and activities appropriate to achieving the stated overall aims and 
stage aims (5h) 
• states materials and/or resources to be used, which are appropriate to the teaching and learning context, the 
learners, the lesson aims and learning outcomes, and the time available, and includes a copy/copies of suitably 
presented materials, sourced where necessary (5i) 
• assigns realistic and appropriate timing for each stage and/or group of stages in the procedure (5j) 
• includes a commentary, of between 500 and 750 words, which provides a clear rationale for the lesson plan 
with reference to learner characteristics and needs and the candidate’s reading and research in the background 
essay (5k). 

Assessment criteria – Teaching 
Creating and maintaining an atmosphere conducive to learning – Assessment category 6 
Successful candidates demonstrate that they can effectively: 
• teach the class as a group and individuals within the group, with sensitivity to the learners’ needs and 
backgrounds, level and context, providing equal opportunities for participation (6a) 
• purposefully engage and involve learners (6b) 
• vary their role in relation to the emerging learning and affective needs of learners during the lesson (6c) 
• listen and respond appropriately to learner contributions (6d). 

Understanding, knowledge and explanation of language and language skills – Assessment category 7 
Successful candidates demonstrate that they can effectively: 
• use language which is accurate and appropriate for the teaching and learning context (7a) 
• adapt their own use of language to the level of the group and individuals in the group (7b) 
• give accurate and appropriate models of language form, meaning/use and pronunciation (7c) 
• give accurate and appropriate information about language form, meaning/use and pronunciation and/or 
language skills/subskills (7d) 
• notice and judiciously exploit learners’ language output to further language and skills/subskills development 
(7e). 

Classroom, procedures and techniques – Assessment category 8 
Successful candidates demonstrate that they can effectively: 
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• use procedures, techniques and activities to support and consolidate learning and to achieve language and/or 
skill aims (8a) 
• exploit materials and resources to support learning and achieve aims (8b) 
• deliver a coherent and suitably varied lesson (8c) 
• monitor and check students’ learning and respond as appropriate (8d). 

Classroom management – Assessment category 9 
Successful candidates demonstrate that they can effectively: 
• implement the lesson plan and where necessary adapt it to emerging learner needs (9a) 
• manage the classroom space, furniture, equipment, materials and resources (9b) 
• set up whole class and/or group and/or individual activities, as appropriate (9c) 
• ensure the learners remain focused on the lesson aims and the learning outcomes (9d). 

Assessment criteria: Reflection and evaluation – Assessment category 10 
Successful candidates demonstrate that they can effectively: 
• reflect on and evaluate their own planning, teaching and the learners’ progress as evidenced in this lesson 
(10a) 
• identify key strengths and weaknesses in planning and execution (10b) 
• explain how they will (would) consolidate/follow on from the learning achieved in the lesson (10c). 

 

Základní informace o kurzu Cambridge Delta Modules 

Oproti standardním univerzitním programům v oblasti TESOL (Teaching English to Speakers 

of Other Languages) kurz Delta Modules má výraznou praktickou komponentu a vhodně integruje 

teorii a praxi vyučování angličtiny. To se projevuje v zaměření a provázanosti jednotlivých modulů 

studia: 

- Module One se zaměřuje na teorii a znalosti z oblasti didaktiky a metodiky angličtiny, 

východiska a zdroje pro vyučování. 

- Module Two se zaměřuje na profesní rozvoj v oblasti praktického vyučování; pro každou 

formálně hodnocenou vyučovací hodinu účastníci zpracují detailní teoretickou přípravu; 

předmětem hodnocení je i schopnost sebereflexe.  

- Module Three umožňuje určitou individualizaci studia. Účastník připraví specifický jazykový 

kurz se zaměřením podle vlastní volby, a to včetně diagnostických a evaluačních nástrojů. 

Výsledné hodnocení je opět kombinací interního a externího hodnocení na základě pevně daných 

kritérií, což zaručuje objektivitu a celosvětovou srovnatelnost výsledků a absolventů kurzů. Hodnocení 

je obrazem jak teoretických znalostí, tak i praktických dovedností absolventa. Deskriptory 

jednotlivých stupňů pro prakticky zaměřený Module Two uvádíme v Příloze 3. Stupeň Pass v tomto 

případě označuje lektora na úrovni ‚kompetentní učitel‘ podle Berlinerovy klasifikace uvedené výše 

(kap. 3.2.2), Pass with Distinction by odpovídalo učiteli/lektorovi na úrovni ‚expert‘ (v rámci kurzu 

Delta Modules je dosažení tohoto hodnocení spíše výjimečné). Absolventi kurzů Delta Modules po 

dalších letech praxe často postupují na pozice školitelů učitelů (teacher trainer). 
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Příloha 3: Deskriptory klasifikačních stupňů v kurzu Cambridge Delta Modules - Module 

Two (Handbook …, s. 60) (zvýraznění DH) . 

BACKGROUND ESSAY - DESCRIPTION TEACHING – DESCRIPTION 

Pass with Distinction 

The candidate has achieved all criteria in all 
assessment categories. The background essay is very 
well written and appropriately referenced 
throughout; all sections are relevant, coherent and 
clear. The quality of the analysis of the area and the 
discussion of learning problems and teaching issues is 
accurate and comprehensive, showing keen insight 
and in-depth critical awareness supported by 
reference to key sources and relevant classroom 
experience and observation. The candidate’s 
suggestions for teaching the area are coherent, 
comprehensive and insightful and show sensitivity to 
learners. The suggestions are also very well grounded 
in the previous analysis and discussion. 

In teaching candidates demonstrate that they have 
effectively achieved all six assessment categories, and 
four of these at an excellent level. All criteria within 
the categories have been met and the majority very 
well. The candidate’s planning and execution 
evidence in-depth understanding of language and 
language learning and methodology. Planning and 
execution reflect a highly developed awareness of 
learners as individuals and as a group and the ability 
to provide, and to respond flexibly and effectively to, 
learning opportunities throughout the lesson. In their 
evaluation the teacher is able to identify the key 
strengths and weaknesses of the lesson and identify 
how the lesson could be improved. 

Pass with Merit 

The candidate has achieved all four assessment 
categories though some criteria may not be fully met. 
The background essay is well written and 
demonstrates a competent level of language 
accuracy, clarity, cohesion and structure. The quality 
of the analysis of the area and the discussion of 
learning problems and teaching issues is solid and 
broad-ranging, showing good general critical 
awareness supported by reference to key sources and 
relevant classroom experience and observation. The 
candidate’s suggestions for teaching the area are 
coherent and broad-ranging. They take good account 
of learners and of the previous analysis and 
discussion. 

In teaching candidates demonstrate that they have 
effectively achieved all six assessment categories. 
There may be some criteria within the categories 
which are partially met but they do not impact on the 
consistent and all round effectiveness of the 
teacher’s performance and the learning that takes 
place. The candidate’s planning and execution 
evidence a good understanding of language and 
language learning and methodology. Planning and 
execution reflect a good awareness of learners as 
individuals and as a group and the ability to provide, 
and to respond flexibly and effectively to, learning 
opportunities during the lesson. In their evaluation 
the teacher is able to identify most of the key 
strengths and weaknesses of the lesson and identify 
how the lesson could be improved. 

Pass 

The candidate has achieved all four assessment 
categories though some criteria within each category 
may not be met. The background essay is generally 
accurate, clear and well ordered. It may contain 
occasional weaknesses but does not impose a strain 
on the reader. The analysis of the area and the 
discussion of learning problems and teaching issues 
are mostly accurate, cover some key points and show 
reasonable and generally accurate understanding 
supported by reference to key sources and relevant 
classroom experience and observation. The 
candidate’s suggestions for teaching the area are 
generally relevant and coherent. The candidate 
shows some familiarity with the suggestions made 
and how they might be implemented in classroom 
practice. The candidate’s suggestions generally 
address the points raised under ‘Analysis and issues’. 

In teaching candidates demonstrate that they have 
effectively achieved all six assessment categories. 
There may be some criteria within the categories 
which are not met but they do not impact on the 
overall effectiveness of the teacher’s performance 
and the learning that takes place. The candidate’s 
preparation and delivery lead to effective learning. 
The candidate has completed a reflection and 
evaluation and is able to identify some of the 
strengths and weaknesses of the lesson and some 
ways in which the lesson could be improved. 
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Příloha 4: Časový rozvrh pedagogické praxe  
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Příloha 5: Instrukce ke zpracování doporučeného učiva 
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Příloha 6: Ukázka hodnocení vlastního pedagogického výstupu s anotací supervizora 
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Příloha 7: Dotazník posouzení důležitosti, náročnosti a úrovně osvojení vybraných 

pedagogických dovedností – před vlastní pedagogickou praxí 
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Příloha 8: Ukázka písemného hodnocení výstupu – vyučovací hodiny 
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Příloha 9: Ukázka písemné přípravy na vyučování s anotací supervizora 
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Příloha 10: Kritéria / deskriptory pro hodnocení pedagogických výstupů 
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Příloha 11: Instrukce k vyplnění záznamu – Přepis části verbálního projevu učitele 
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Příloha 12: Dotazník hodnocení užitečnosti audiozáznamu 
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281 

Příloha 13: Dotazník učitelovy implicitní teorie učení a vyučování 
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Příloha 14: Ukázka přepisu vyučovací hodiny s anotací 
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Příloha 15: Vysvětlivky ke kódování přepisu audiozáznamu 

 

Značky použité ve vlastním přepisu Zkratky v kódování 

L – lektorka 

X – bez zaznamenaného verbálního projevu: 

ticho (samostatná práce), skupinová práce, 

poslechové cvičení (na záznamu je slyšet text 

nahrávky k učebnici) 

ARE – velkými písmeny vyjádřen důraz 

čeština – podtržený výraz pro použití češtiny 

… krátká pauza 

… … dlouhá pauza (hledání slova, čekání na 

odpověď studenta) 

(…) nesrozumitelný projev 

[ začátek přesahu (mluví dvě osoby najednou) 

= konec a začátek dvou navazujících promluv 

bez pauzy (‚skočení do řeči‘) 

((smích)) – poznámka k dění ve třídě 

podtržené fialově - iniciační replika lektora 

zvýrazněné žlutě - lektorova replika F     

zvýrazněné zeleně - výraz ‚ok‘ 

zvýrazněné oranžově - výrazy neverbální 

(backchannelling) 

růžová - neefektivní kontrola porozumění 

růžová čísla řádků - úsek textu přepsaný lektorem 

další podle aktuální potřeby, so, now apod. 

Terezo – oslovení studenta 

 

TS - tematická sekvence 

Kont - kontext 

P - personalizace  

N – návaznost 

Scaf - scaffolding 

QR - skutečná otázka (referential question) 

LT - dlouhá výpověď lektora (long turn) 

Instr – instrukce 

ICQ - kontrola porozumění instrukcím 

(instruction checking question) 

V - výklad 

CCQ - kontrola porozumění konceptům (concept 

checking question) 

CQ - kontrola porozumění textu (comprehension 

question) 

Fbk - korekce chyby 

Fbe - zpětná vazba s elaborací 

Fbd – zpětná vazba diskurzní 

E – echo akceptující 

K – echo s korekcí 

ED - echo s elaborací diskurzní 

EJ - echo s elaborací jazykovou 

R – recast 
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Příloha 16: Ukázka souhrnné tabulky případu – data k jedné vyučovací hodině 

 


