UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
KATEDRA PEDAGOGIKY

Proces vzniku a ověřování učebnice odborné
angličtiny pro obor kadeřník

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
Miroslava Slaninová

Vedoucí práce:

Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.

Studijní program:

B7507 Specializace v pedagogice

Studijní obor:

Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

2016

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Proces vzniku a ověřování učebnice odborné
angličtiny pro obor kadeřník vypracovala pod vedením vedoucího práce samostatně
za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla
využita k získání jiného nebo stejného titulu.

Lány, 10. dubna 2016

........................................................

Poděkování
Děkuji vedoucí práce Ing. Karolině Duschinské Ph.D. za cenné rady, připomínky, náměty
a čas, který věnovala přípravě mé bakalářské práce.

ANOTACE
SLANINOVÁ, Miroslava. Proces vzniku a ověřování učebnice odborné angličtiny pro obor
kadeřník. Pedagogická fakulta, Karlova univerzita, 2016 Bakalářská práce

Bakalářská práce se zabývá tématem procesu vzniku a ověření učebnice angličtiny pro
obor kadeřník. Toto téma jsem zvolila proto, že učím anglický jazyk na Střední škole
služeb a řemesel ve Stochově a to jak maturitní, tak i učební obory. Z praxe vím, jak je
odborná angličtina v těchto typech škol důležitá pro žáky, kteří se znalostí odborného
cizího jazyka najdou lepší uplatnění na trhu práce jak u nás, tak především v zahraničí.
Dalším důvodem pro volbu tohoto tématu je také skutečnost, že jsem se v rámci programu
Leonardo da Vinci, financovaném Evropskou unií, zúčastnila projektu Hair, jehož cílem
byla učebnice odborné angličtiny pro obor kadeřník.
Práce je členěna dvou základních bloků. V prvním, teoretických východiscích práce, jsou
popsány základní didaktické prostředky – učebnice pro výuku odborné angličtiny.
V praktické části byly zpracovány informace o vzniku konkrétní učebnice pro konkrétní
učební obor.
Cílem práce bylo zjistit a poukázat na fakt, že odborný anglický jazyk a učebnice odborné
angličtiny jsou velmi důležitým přínosem pro učební obory na odborných školách nejenom
pro žáky, kteří takto efektivně využívají čas edukačního procesu, tak i pro učitele, kteří
mohou v rámci výuky anglického jazyka používat učebnici, která je zaměřena na odbornou
stránku jazyka. Navíc provedení učebnice Hair je atraktivní a moderní s možností využití
výpočetní techniky.

KLÍČOVÁ SLOVA
Odborná angličtina, proces ověřování, projekt Hair, učebnice anglického jazyka,

ANNOTATION

SLANINOVÁ, Miroslava. Creating and piloting of vocational school English textbook
fro hairdressers. The Faculty of Education, Charles Universtiy, 2016, Bachelor´s thesis.
This Bachelor´s thesis is focused on creating and piloting of vocational school English
textbook for hairdressers. As I am a vocational English teacher at vocational school I have
chosen this topic. I teach at four years branches ended with „Maturita“ Exam and at three
years branches ended with final exam. I know that vocational English is very important fot
the students of these schools because it is much easier for them to find better employment
at labour market in our country and mainly abroad. Another reason of my choice is a fact
that I have been one of the partners of Project Hair. This project has been funded with
support from the European Commission, in Lifelong Learning Programme Leonardo da
Vinci. The aim of this project is English Textbook for Hairdressers with vocationally
oriented terminology.
The Bachelor´s thesis is divided into two basic parts. In the first part – theoretic one, the
didactic aids – textbooks and vocational English textbooks are described. In the practical
part the information on creating of a concrete textbook for concrete branch is processed.

The aim of this work is to find out and point out that vocational English and vocational
English textbooks are great support and benefit to branches at vocational schools both for
the students, who can use the education process effectively, and for the teachers, who can
during their English lessons use the textbook which is focused on vocational language and
which design is attractive and modern with the possibility of using of information
technologies.

Key words:

Vocational English, textbook evaluation process, project Hair, textbook of vocational
English
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1

Úvod

“ Kdo se chce stát vzdělaným, musí si nad zlato a stříbro vážit knih.”
J. A. Komenský

Téma bakalářské práce Proces vzniku a ověřování učebnice odborné angličtiny pro obor
kadeřník je zaměřeno na vznik nové učebnice odborné angličtiny pro tříletý učební obor
kadeřník. Toto téma jsem zvolila proto, že učím anglický jazyk na střední odborné škole
a to jak maturitní, tak i učební obory. Z praxe vím, jak je odborná angličtina v těchto
typech škol důležitá pro žáky, kteří se znalostí odborného cizího jazyka najdou lepší
uplatnění na trhu práce jak u nás, tak především v zahraničí.
V rámci programu Leonardo da Vinci, financovaném Evropskou unií, zúčastnila projektu
Hair, jehož cílem byla učebnice odborné angličtiny pro obor kadeřník. Vznikly celkem tři
díly této učebnice a u všech dílů jsem postupně ve třídách oboru kadeřník pilotovala,
ověřovala a poté komentovala jednotlivé lekce. V teoretické části jsem se zaměřila na
učebnice

jako

neodmyslitelné

části

školní

výuky,

jejich

historii

a

funkci

a na výuku odborného anglického jazyka. V základních pojmech a definicích byly
vysvětleny pojmy týkající se učebnic a jejich funkcí, dále pojmy, které se týkaly výuky
odborného anglického jazyka. Využila jsem poznatky a stanoviska odborné literatury a
dalších zdrojů. V praktické části byly zpracovány informace o vzniku konkrétní učebnice
pro konkrétní učební obor. Dále informace o využití a nutnosti odborného jazyka v
učebních oborech. Byly také využity poznatky z výuky odborné angličtiny ve Finsku, které
jsem měla v rámci projektu Hair možnost se zúčastnit.
Poslední částí praktického bloku je provedení empirického šetření mezi učiteli a žáky
středních odborných škol a středních odborných učilišť, kde se vyučuje učební obor
kadeřník a kteří měli možnosti poprvé s novou učebnicí Hair Grade 1 v rámci výuky
anglického jazyka pracovat.
Cílem práce bylo zjistit a poukázat na fakt, že odborný anglický jazyk a učebnice odborné
angličtiny jsou velmi důležitým přínosem pro učební obory na odborných školách nejenom
pro žáky, kteří takto efektivně využívají čas edukačního procesu, tak i pro učitele, kteří
mohou v rámci výuky anglického jazyka používat učebnici, která je zaměřena na odbornou
stránku jazyka, navíc její provedení je atraktivní a moderní s možností využití výpočetní
techniky.
8

2

Teoretická východiska práce

2.1 Didaktické prostředky - učebnice
V odborné literatuře se setkáváme s různými definicemi tohoto pojmu, které se v mnohém
shodují a význam učebnic charakterizují podobně (Zormanová, 2014, s. 191). Jako příklad
lze uvést definici z Pedagogického slovníku (Průcha, Walterová, Mareš, 2003), která
komplexně obsáhla význam tohoto termínu: učebnice je druh knižní publikace, která je
uzpůsobena k didaktické komunikaci svým obsahem a strukturou a přizpůsobená
specifickým potřebám žáků podle typu školy, určitého vyučovacího předmětu a ročníku.
Má řadu typů, z nichž nejvíce je používaná školní učebnice (Zormanová, 2014, s. 191).
Učebnice je jednak prvkem kurikula, tedy prezentuje výsek plánovaného obsahu, a jednak
je to didaktický prostředek, který slouží žákům a učitelům jako informační zdroj pro žáky,
řídí a stimuluje jejich učení. Arnošt Wahla ve své knize Strukturní složky učebnice
geografie uvádí, že školní učebnice vychází z učebních osnov a vymezuje a konkretizuje
obsah a rozsah učiva daného vyučovacího předmětu v daném ročníku. Důležitý je nejen
obsah učebnice, ale i její zpracování. ( Wahla, 1983)
Učebnice jako základní pomůcka pro žáky i učitele by měly být moderní, přehledné,
s obrázky, s vhodnými cvičeními a otázkami, nová látka by v učebnicích měla být podána
tak, aby ji žáci bez problémů pochopili. Učebnice by neměly nudit proto, aby se k nim žáci
rádi vraceli a rádi s nimi pracovali nejenom ve škole, ale i doma. Zdeněk Kalhous a Otto
Obst uvádějí:“ na učebnici se můžeme dívat také jako na učební prostředek, který mezi
jinými materiálně didaktickými prostředky zaujímá rozhodující místo, neboť konkretizuje
výukové cíle učebních osnov, vymezuje obsah a rozsah učiva, je prostředkem pro pěstování
dovedností všeho druhu.“ (Kalhous, Obst, 1998, s. 38).
Tito autoři také uvádějí: „Učebnici můžeme vnímat i jako model scénáře výuky, jako
prostředek komunikace žáka s učivem.“ (Kalhous, Obst, 1998, s. 38). Učebnice patří
neodmyslitelně ke školní edukaci. Není asi člověka, který by ve svém životě pro své
vzdělávání učebnice někdy nepoužíval. Všeobecně se má za to, že učebnice vznikly
z potřeby přehledně uložit a zdokumentovat lidské vědění do takové formy, která by byla
vhodná pro další šíření vědomostí a k snadnému zapamatování.
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2.2 Funkce učebnice
V roce 1983 vypracoval D. D. Zujev ve své knize Školnyj učebnik velmi podrobné
rozdělení funkcí učebnice. Ve své knize uvádí následující funkce učebnic:
 Informační funkce - učebnice vymezuje obsah vzdělávání v určitém předmětu či
oboru vzdělávání
 Transformační funkce - učebnice poskytuje didakticky transformované odborné
informace z určitého vědního oboru tak, aby tyto informace byly přístupné žákům)
 Systematizační funkce - učebnice rozčleňuje učivo podle určitého systému
do jednotlivých ročníků a vymezuje také posloupnost jednotlivých částí učiva)
 Zpevňovací a kontrolní funkce - učebnice umožňuje žákům osvojovat si poznatky
a dovednosti, fixovat a procvičovat je
 Integrační funkce - učebnice poskytuje základ pro porozumění informacím, které
žáci získali z jiných pramenů, a propojení těchto poznatků s dalšími osvojenými
informacemi
 Koordinační funkce - učebnice zajišťuje koordinaci pro využívání dalších
didaktických prostředků, které na ni navazují
 Rozvojově-výchovná funkce - učebnice přispívá k vytvoření harmonicky rozvinuté
osobnosti žáků (Zormanová, 2014, str. 193).
Pedagog V. Michovský Zujevovo pojetí funkcí učebnice podrobil kritickému zhodnocení
a rozlišil pouze tyto dvě podstatné funkce učebnice:
 Funkce didaktická, vázaná na cíle výuky
 Funkce organizačně - plánovací, motivační, řídící, kontrolní a sebekontrolní
(Zormanová, 2014, str. 193)
J. Maňák a P. Knecht v Hodnocení učebnic uvádějí, že v současnosti se podle estonského
pedagoga a odborníka na učebnice Jaana Mikka jeví jako klíčová funkce učebnice
motivovat žáky k učení, a proto je nutné, aby učebnice byly zajímavé a vzbuzovaly u žáků
zvídavost a zájem o daný předmět.
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J. Průcha jeden z předních českých odborníků na problematiku učebnic ve své knize
Moderní pedagogika vymezuje tři základní funkce učebnice:
 Funkce prezentace učiva (jakým způsobem a jakými formami jsou informace
z učebnice prezentovány svým uživatelům)
 Funkce řízení učení a vyučování (kde zdůrazňuje didaktický účel učebnice, tzn., jak
učebnice řídí učení na straně žáka a vyučování na straně učitele)
 Funkce organizační (učebnice sama uživatele informuje o způsobu svého
využívání, o způsobech práce s ní pomocí různých pokynů, rejstříku nebo obsahu)

2.3 Historický vývoj učebnic
Učebnice patří k nejstarším produktům lidské kultury a používaly se dávno před
vynálezem knihtisku. První učebnicové texty byly objeveny v archeologických nálezech
národů starověké Asýrie, Babylonu, Egypta a Číny, již několik tisíc let před Kristem. Byly
vyryty klínovým písmem do hliněných destiček nebo psány na pergamenové svitky.
Týkaly se většinou instrukcí pro náboženské rituály, ale i pro astronomická měření.
Poskytovaly poučení o nově vznikajících vědeckých oborech - aritmetice, geometrii,
medicíně. V antickém Řecku a Římě byly zřejmě učebnice používány běžně v tehdejších
školách. V jedné z nich je v českém překladu Základy rétoriky, (1985) -, dochováno
svědectví, že již v antickém Římě existovali specializovaní nakladatelé knih, včetně
učebnic (Průcha, 2013, s. 270).
Intenzivní rozvoj školních učebnic nastal postupně po Gutenbergově vynálezu knihtisku
v polovině 15. století, konkrétně přelom roku 1447 - 1448. Po polovině 15. století
se knihtisk rychle rozšířil po Evropě a následně do celého světa. Vynález knihtisku
znamenal velký rozvoj školství, protože do té doby se všechny knihy včetně učebnic
musely složitě a pracně přepisovat. V současnosti si mohou jednotlivé školy vybírat
z velkého množství učebnic na trhu. Jejich počet se ještě více rozšířil po roce 1989, kdy
také vznikla řada nových nakladatelství. Mezi nejznámější patří například Polyglot, Fraus,
Lingea, Fortuna, Fragment, Nová škola Brno, Výuka cz, Bohemian Ventures, Leda a jiné.
Vznikla také důležitá monografie Výběr učebnic na základních a středních školách
(Sikorová, 2004), která u nás poprvé systematicky a na základě empirického výzkumu
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objasňuje, jak školy a učitelé vybírají určité učebnice pro své žáky z rozsáhlé nabídky
učebnic (Průcha, 2013, s. 306).

2.4 Struktura a funkce učebnic
Jan Průcha v Moderní pedagogice vysvětluje, jak lze učebnici v pedagogické teorii chápat.
Z funkčního hlediska rozlišuje tato tři základní pojetí:
 Učebnice jako kurikulární projekt
 Učebnice jako zdroj obsahu vzdělávání pro žáky
 Učebnice jako didaktický prostředek pro učitele (Průcha, 2013, s. 272)
Lucie Zormanová v Obecné didaktice uvádí tři systémy učebnice jakožto edukačního
konstruktu:
 učebnice jako prvek kurikulárního projektu,
 učebnice jako součást souboru didaktických prostředků,
 učebnice jako druh školních didaktických textů ( Zormanová, 2014, s. 191).
Učebnice můžeme obecně vymezit jako součást kurikula a to mimo jiné z důvodu,
že obsah všech učebnic je řízen kurikulárními dokumenty, které se utvářejí na státní
a školní úrovni. Úroveň státní je utvářena rámcovými vzdělávacími programy (dále jen
RVP), školní úroveň představují školní vzdělávací programy (dále jen ŠVP), podle kterých
probíhá výuka na jednotlivých školách. Není tedy závazná posloupnost učiva definována
stejně na všech školách, jak tomu bývalo dříve v době učebních osnov, což může být pro
tvorbu učebnic problematické.
Dalším problémem při tvorbě učebnic může být také fakt, že v RVP pro základní školu
se vymezuje tzv. podstatné a rozšiřující učivo pro jednotlivé vyučovací předměty a ročníky
základní školy. Pro autory učebnic tak může vzniknout problém, do jaké míry budou
rozšiřující učivo do učebnic zařazovat a kdy ponechají jejich výběr na samotných učitelích.
Autoři tedy především myslí na to, že učebnice musí splňovat svou hlavní funkci, což je
poskytnout žákům didakticky uspořádané učivo pro vyučovací předmět. Jak uvádí
J. Průcha - kvalitu učebnice určuje didaktická vybavenost vzhledem k využití učebnice pro
učení žáků. (Průcha, 2005)
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Učebnice je součástí souboru materiálně-didaktických prostředků. V dnešní době existují
učebnice klasické tištěné, ale i v audiovizuální podobě, tedy interaktivní. Interaktivní
učebnice se mohou jevit jako lepší a atraktivnější a mohou učitelům zjednodušit práci
a zároveň žákům výuku zatraktivnit. Z praxe vím, že ne všichni učitelé umějí nebo jsou
ochotni pracovat s interaktivní tabulí. Ne všechny školy mají k dispozici učebny vybavené
interaktivními tabulemi nebo dostatek učeben s výpočetní technikou.
Učebnice jako druh školních didaktických textů lze chápat jako i tzv. textové materiály, ke
kterým patří vedle klasických učebnic i další prostředky, zejména didaktické texty, neboli
textové materiály, které můžeme rozdělit z hlediska, komu jsou určeny následovně:
 učebnice (pro žáky a učitele),
 metodické příručky (pro učitele),
 jazykové příručky (pro žáky a učitele).

2.5 Typy učebnic
Ve Školní didaktice rozlišuje Zdeněk Kalhous a Otto Obst tyto typy učebnic vzhledem
k jejich vztahu k charakteru vyučovacího:
 Učebnice v užším smyslu
 Cvičebnice
 Čítanky
Učebnicemi v užším smyslu chápeme takové učebnice, které jsou zaměřené především
na osvojování učiva. Převažuje v nich výklad prezentovaný různými formami, skládající
se z fáze prezentační, osvojovací (fixační) a orientační. Samotný text lze rozdělit na text
výkladový a vysvětlující. Mezi cvičebnice řadíme taktéž pracovní sešity nebo listy, které
slouží především k samostatné práci žáků při procvičování probraného učiva. O způsobu
používání učebnice nebo cvičebnice ve výuce rozhoduje učitel v závislosti na cílech
a charakteru vyučovacího předmětu a i na charakteru učebnice. Učitel si také klade
ve výukovém procesu obecně cíle, např. naučit žáky číst s porozuměním, vypracovat
si výpisky, osnovu textu, schopnost sdělit hlavní myšlenku, reprodukovat text. (Kalhous,
Obst, 2009, str. 143).
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Strukturu

školních

učebnice

také

lze

chápat

jako

rozdělení

na výkladovou a nevýkladovou složku. Výkladová složka, obsahuje základní, doplňující
a vysvětlující text. Výkladový text je definován jako výchozí, objasňující, popisující
pokus, aplikační. Nevýkladová složka, která je tvořena aparátem řízení procesu osvojování
(například učební úlohy), ilustračním materiálem, orientačním aparátem (tučné písmo,
kurzíva, rámečky zdůrazňující podstatné části, shrnutí na závěru kapitoly).
( Zormanová, 2041. str. 192)

2.6 Jan Amos Komenský - zakladatel teorie a tvorby moderních
školních učebnic
Podle Jana Průchy, který v Moderní pedagogice uvádí, byl Jan Amos Komenský jedním
ze zakladatelů teorie a tvorby moderních školních učebnic. To je dnes obecně uznáváno
zahraničními pedagogickými odborníky, v Evropě i v USA. Mezi nejznámější
Komenského učebnice jazyků patří Dveře jazyků otevřené ( Janua linguarum reserata,
1631) a Svět v obrazech (Orbis sensualium pictus, 1658). Kniha Svět v obrazech
je považována za průkopnický didaktický prostředek, protože kombinuje verbální
komponenty učení (text) s obrazovými komponenty, tak jak je to běžné v současných
učebnicích. (Průcha, 2005)

2.7 Budoucnost klasických učebnic
L. Zormanová se v Obecné didaktice zabývá otázkou, zda klasické tištěné učebnice budou
postupně nahrazeny učebnicemi v elektronické - audiovizuální - podobě, tedy tzv.
interaktivními. Každá z těchto učebnic má svoje výhody. Interaktivní učebnice se jeví jako
dokonalejší a pro žáky atraktivnější, mohou také učitelům zjednodušit jejich práci a žákům
zpestřit výuku pomocí animací a různých audio a videoukázek, které obsahují. Klasické
tištěné učebnice jsou naopak snadno dostupné, levnější, snadno přenosné a nevyžadují
žádné technické zařízení. Zcela se ztotožňuji s autorkou, která uvádí “ klasické tištěné
učebnice nelze úplně nahradit elektronickými, stejně jako e-learning nemůže nahradit
klasickou výuku, při které se žáci a učitelé osobně setkávají.”
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3

Výuka cizích jazyků na středních odborných školách

3.1 Lingvodidaktika
Pojmem lingvodidaktika rozumíme jednu z disciplín didaktiky. Konkrétně jde o tu část,
která se zabývá problematikou vyučování jazyků. Jak uvádí Jan Průcha v Přehledu
pedagogiky počátek vyučování cizím jazykům je již v antickém starověku a má tudíž
dlouhou tradici. Vzhledem k této dlouhé historii a velkému rozvoji vzdělávání v cizích
jazycích v současné době, se didaktika cizích jazyků zformovala do vysoce specializované
disciplíny. Tato disciplína se nazývá lingvodidaktika (language didactics) a je utvářena
následovně:
vyučování a učení cizím jazykům má určité principy a procedury, které jsou univerzální,
tj. platí pro různé jazyky, kterým se ve školách vyučuje jako cizím jazykům. Na základě
toho se zformovala lingvodidaktika jakožto obecná teorie vysvětlující:
 Jaké jsou cíle vyučování cizím jazykům
 Jaký je obsah tohoto vyučování
 Které jazykové prostředky a řečové dovednosti si mají žáci osvojit
 Které metody jsou pro vyučování cizím jazykům optimální
 Které materiální didaktické prostředky mají být při vyučování používány,
 Jak mají učitelé plánovat vyučování cizím jazykům
 Jak má být školní vyučování cizím jazykům propojováno s mimoškolními
aktivitami vedoucími k osvojování cizích jazyků
Z výše uvedených poznatků vyplývá, že lingvodidaktika, neboli ta část didaktiky
zabývající se problematikou vyučování jazyků, je jednou z komplexních oborových
didaktik. To potvrzuje i J. Hendrich, který definuje lingvodidaktiku následovně:
„Didaktikou cizích jazyků rozumíme disciplínu, která se zabývá teorií vyučování cizím
jazykům, využívajíc při tom poznatků všech vědních oborů s touto činností souvisejících,
zejména lingvistiky, psychologie a pedagogiky. Jde tedy o mezní disciplínu, která však má
komplexní charakter, přičemž předmětem zkoumání jsou fakta společná pro vyučování
všem cizím jazykům.“ (Průcha, 2009, str. 115)
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Didaktika cizích jazyků má teoretickou, výzkumnou a aplikační stránku. Formuluje
konkrétní požadavky, které se týkají obsahů a cílů vyučování cizím jazykům. Ty jsou
zakotveny v kurikulárních dokumentech. V českém vzdělávacím systému se zahajuje
výuka cizího jazyka jako povinného předmětu od 3. ročníku základní školy. K tomu
se vztahují požadavky na úroveň znalostí cizího jazyka, kterou mají žáci v průběhu
základního vzdělávání dosáhnout. V závazném dokumentu RVP pro základní vzdělávání
z roku 2005 se stanovuje, že žáci mají dosáhnout úroveň A2 podle evropské normy. Ta
byla vytvořena jako společný evropský referenční rámec pro jazyky v roce 2002. K tomuto
účelu si žáci musí osvojit určité komunikační řečové dovednosti, určitou slovní zásobu
a gramatické znalosti. Tyto požadavky jsou společné pro všechny cizí jazyky, kterým
se vyučuje jak v základních školách, tak i v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií.
Kromě této univerzální lingvodidaktiky existují didaktiky jednotlivých jazyků, tedy
předmětové didaktiky: např. didaktika angličtiny. Didaktika angličtiny má jako vědecká
disciplína tyto úkoly:
 Vymezuje vztahy didaktiky angličtiny k jiným vědeckým disciplínám
(pedagogickým, lingvistickým aj.)
 Konstituuje vyučovací předmět anglický jazyk pro vzdělávací programy různých
druhů a stupňů škol
 Vytváří cíle předmětu anglický jazyk
 Vytváří obsah předmětu anglický jazyk, jeho strukturu a posloupnost obsahu
 Vytváří model vzdělávacího procesu v předmětu anglický jazyk, především model
metod a organizačních forem učení a vyučování anglickému jazyku
 Konkretizuje učivo předmětu anglický jazyk v učebnicích pro jednotlivé ročníky,
vzhledem ke komunikačním funkcím, jež musí žáci znát a respektovat
 Vymezuje evaluační standardy a procedury pro vyhodnocování toho, zda žáci
dosahují v předmětu anglický jazyk normovaných cílů
(Průcha, 2009, str. 115-116 )
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3.2 Úroveň znalostí cizího jazyka
V předchozí kapitole byla zmíněna skutečnost uvádějící zavedení jednotného hodnocení
úrovně znalostí cizího jazyka podle jednotné evropské normy. Podle této normy jsou
definovány tyto úrovně znalostí cizích jazyků uvedené v tabulce č. 1 této práce.
Tab. č. 1 – Úrovně znalostí jazyků
Jazyková úroveň

Označení předmětu

Začátečníci

A1

Mírně pokročilí

A2

Středně pokročilí

B1

Vyšší středně pokročilí

B2

Pokročilí

C1

Žáci ze základních škol nastupují na střední odborné školy a střední odborná učiliště
s dosaženou znalostí cizího jazyka, která má úroveň A2, což znamená, že daný uživatel je
schopen porozumět větám a často se vyskytujícím výrazům, které se jej bezprostředně
dotýkají (nákup, rodina, doprava do školy či zaměstnání). Dokáže komunikovat
prostřednictvím jednoduchých úloh, jež nevyžadují složitější výměnu informací (napíše
jednoduchý e-mail, pomocí holých vět komunikuje s kamarádem).
Pro přesnější zjištění dosažené úrovně lze využít informace z jednotlivých kategorií
jazykových úrovní. V rámci každé kategorie se dá dosažená úroveň znalostí posoudit
v kategoriích porozumění, mluvení a psaní. Pro úroveň A2 je kategorie poslech definována
takto: žák rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se ho
bezprostředně týkají (např. základní informace o něm a jeho rodině, o nakupování,
místopisu, zaměstnání). Dokáže pochopit smysl krátkých jednoduchých zpráv a hlášení.
V oblasti čtení se od žáka s výše uvedenou úrovní znalostí očekává čtení krátkých
jednoduchých textů, včetně vyhledání konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých
každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních
řádech. Rozumí krátkým jednoduchým osobním dopisům. V rámci mluvení žák
komunikuje v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu
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informací o známých tématech a činnostech. Dále zvládá velmi krátkou společenskou
konverzaci, i když obvykle nerozumí natolik, aby konverzaci sám dokázal udržet.
V kategorii mluvení neboli ústního projevu žák používá řadu frází a vět, aby jednoduchým
způsobem popsal vlastní rodinu a další osoby jemu blízké, životní podmínky, dosažené
vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání. V rámci písemného projevu žák
napíše krátké jednoduché poznámky a sdělení týkající se jeho základních potřeb a dále
dokáže napsat velmi jednoduchý osobní dopis jakým je například poděkování.
Po ukončení středního odborného učiliště zakončeného státní závěrečnou zkouškou
dosahuje žák úrovně znalostí A2+, přičemž znaménko + znamená navíc znalost odborných
výrazů z oboru v cizím jazyce.
Po ukončení střední odborné školy zakončené státní maturitní zkouškou dosahuje žák
úrovně znalostí z cizího jazyka B1. Ta v oblasti poslechu spočívá především v porozumění
hlavním myšlenkám vyslovených spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se
setkává v práci, ve škole, ve volném čase. Rozumí smyslu mnoha rozhlasových
a televizních programů, které se týkají současných událostí nebo témat souvisejících
s oblastmi jeho osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu
a zřetelně.
V rámci čtení žák porozumí textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou
v každodenním životě, nebo které se vztahují k jeho práci nebo zájmům. Rozumí popisům
událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech. V mluveném projevu zvládá většinu situací,
které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem hovoří. Dokáže se bez
přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mu známá, o něž se zajímá, nebo která
se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních
událostí). V oblasti písemného projevu napíše jednoduché souvislé texty na témata, která
dobře zná, nebo která ho osobně zajímají. Napíše osobní dopisy popisující zážitky a dojmy.
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4

Výuka odborného anglického jazyka

4.1 Odborný anglický jazyk
Nejdůležitější rozdíl mezi odbornou angličtinou (English for Specific Purposes - ESP )
a obecnou angličtinou ( English as a Second Language - ESL ) se týká žáků a účelu,
za kterým se učí anglický jazyk. Studenti odborné angličtiny jsou lidé, kteří již mají určitou
znalost obecné angličtiny a potřebují její prohloubení ve svém oboru. Odborná angličtina
se tedy soustřeďuje více na jazyk v kontextu než na výuku mluvnických a jazykových
struktur.
Obecný anglický jazyk tedy není vyučován jako jazyk oddělený od reálného světa
studenta, ale naopak je začleněn do důležité oblasti jeho života. Dalším rozdílem je
skutečnost, že zatímco obecná angličtina klade rovnocenný důraz na všechny čtyři
jazykové dovednosti (čtení s porozuměním, poslech, mluvení, písemný projev), v odborné
angličtině je třeba zhodnotit, které z těchto dovedností žáci potřebují k výkonu svého
povolání nejvíce a podle jejich potřeb přizpůsobit výuku. Studium odborné angličtiny se
tak stává pro žáky více motivující než studium obecné angličtiny, neboť jsou schopni
používat odbornou slovní zásobu ve svém oboru.
Pojem odborná angličtina lze v anglickém jazyce vyjádřit jako English for Special/Specific
Purposes (ESP). Tento název se týká situací, kdy žáci mají nějaké konkrétní důvody, proč
se

chtějí

učit

angličtinu.

Podle

toho

co

vede

žáky

k potřebě

učit

se odborný anglický jazyk lze odbornou angličtinu dle výše uvedeného vyjádření rozčlenit
na následující podkategorie.
 English for Occupational Purposes
 English for Academic Purposes
 English for Science and Technology
Podkategorie English for Occupational Purposes (EOP) se vztahuje k potřebě člověka umět
anglicky tak, aby byl schopen výkonu svého povolání. Například číšník nebo servírka musí
znát angličtinu, aby mohl obsluhovat zahraničního zákazníka. Kadeřnice, která má
zákaznice ze zahraničí, také musí umět odbornou angličtinu, aby se s nimi byla schopná
domluvit, přičemž kromě těchto situací nemusí již tento anglický jazyk vůbec používat.
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Druhá podkategorie English for Academic Purposes “ (EAP) se týká studentů, kteří mají
v plánu studovat v anglicky mluvících zemích. Od těchto žáků se jako výstup očekává
dorozumění se na seminářích, umět psát zprávy nebo různé eseje v anglickém jazyce.
English for Science and Technology (EST) se týká studentů nebo vědců, kteří žijí ve své
rodné zemi, ale potřebují být schopni číst různé odborné či vědecké články nebo učebnice
z daného vědeckého oboru v angličtině.

4.2 Učitelé odborného anglického jazyka
Výuka odborného anglického jazyka byla a je kontroverzní záležitostí mezi pedagogy,
neboť není zcela jasné a neexistuje jednoznačný názor, kdo by měl odborný anglický jazyk
vyučovat. Zda by to měl být učitel obecné angličtiny nebo specialista v oboru. Byly
uskutečněny různé výzkumy na toto téma a z výsledků vyplývá, že lepších výsledků
v každém aspektu dosahují žáci, které učí učitel obecného anglického jazyka než žáci,
které učí specialista v oboru.
České školství, zejména úroveň středního vzdělání, trpí nedostatkem kvalifikovaných
učitelů cizích jazyků, včetně učitelů anglického jazyka. Dle platného zákona
o pedagogických pracovnících musí být všichni učitelé základních a středních škol
od 1. 1. 2015 kvalifikovaní pokud zákon nestanoví jinak. Tento zákon také jasně uvádí,
že odbornou kvalifikaci učitele anglického jazyka základní školy a střední školy lze získat
pouze magisterským vzděláním a to jedním z následujících způsobů:
 magisterským vzděláním učitelství anglického jazyka (dále jen AJ),
 neučitelským magisterským vzděláním v oboru AJ + doplňujícím pedagogickým
studiem v programu CŽV na VŠ nebo studiem pedagogiky podle § 22 zákona č.
563/2004 Sb.,
 jakýmkoliv magisterským vzděláním v oblasti pedagogických věd + vykonáním
zkoušky z anglického jazyka na úrovni C1 SERR pro jazyky + studiem didaktiky
AJ,
 jakýmkoliv magisterským vzděláním + doplňujícím pedagogickým studiem v
programu CŽV na VŠ + vykonáním zkoušky z AJ na úrovni C1 SERR pro jazyky +
studiem didaktiky AJ.
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O studium anglického jazyka na pedagogických fakultách je mezi uchazeči velký zájem,
dokonce se do tohoto oboru hlásí více studentů, než je možné přijmout. Bohužel ne všichni
absolventi po ukončení studia nastupují do základních nebo středních škol jako učitelé
anglického jazyka, i když jsou tzv. kvalifikovaní a deficit učitelů anglického jazyka se tak
nedaří odstranit. Je to dáno především tím, že učitelská profese má v naší zemi velmi
malou společenskou prestiž a také tím, že tito absolventi raději nastoupí do finančně
zajímavějších oborů, mezi které naše školství bohužel nepatří. Také vysoká náročnost
tohoto povolání a stres z práce, ale i neochota absolventů pracovat s žáky, kteří nemají
o výuku zájem a nerespektují učitele. Dále nechuť jednat s rodiči, kteří nerespektují
učitele, jsou hlavními důvody, pro které absolventi pedagogických fakult nenastoupí
do škol jako učitelé. Ve zlepšení této situace by mohlo dojít po zavedení kariérního řádu
učitelů, o kterém se hovoří od devadesátých let. Ministři školství se snaží, zatím bez
úspěchu, změnit tabulkový systém odměňování učitelů. Podle posledních informací by měl
kariérní řád platit od září 2017 a měl by nahradit současný systém výplat podle tabulek.
Kdy ale onen okamžik nastane, bude definitivně jasné až s patřičnými schválenými
legislativními změnami.
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5

Nová závěrečná zkouška

Jak již bylo zmíněno, znát ale hlavně používat odbornou terminologii v cizím jazyce
potřebují především absolventi středních odborných škol a středních odborných učilišť.
Z důvodu ověření odborných znalostí cizího jazyka je ve vybraných oborech vzdělávání
součástí závěrečné zkoušky také odborný cizí jazyk. Tato zkouška odráží potřeby
praktického užívání cizího jazyka v jednotlivých oborech. Obsahuje úkoly vycházející
z předpokládané komunikační situace a odbornou terminologii. Důvody pro zavedení
jednotného zadání závěrečné zkoušky spatřuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) dle
informace zveřejněné na jeho webových stránkách v únoru 2015 především takto: „největší
rozdíl je v tom, že si škola neurčuje sama, co bude obsahem zkoušky, ale přejímá jednotné
zadání. To zaručuje srovnatelnou úroveň zkoušky, škola tedy nemůže vynechat žádnou
oblast, která je důležitá pro uplatnění v daném oboru.“
Nová závěrečná zkouška převzala z původní podoby strukturu zkoušek. Nadále
se závěrečná zkouška skládá z písemné, praktické a ústní části. Co se však změnilo,
je pojetí zkoušek. Zkoušky jsou více zaměřeny na řešení konkrétních úkolů žáky
za podmínek, které

co nejvíce

odpovídají

skutečnému

pracovnímu prostředí.

Na vypracování písemné části zkoušky je stanoven časový limit 240 minut, přičemž dle
platné legislativy si žáci volí jedno ze tří nabízených témat. V současné době existuje také
možnost skládat písemnou závěrečnou zkoušku na počítači.
Praktická část zkoušky, která má za cíl ověřit dovednosti získané za celé studium při řešení
konkrétního úkolu z praxe, trvá v rozmezí od jednoho do třech dnů. V případě uměleckých
oborů je doba této zkoušky stanovena na dva až čtyři týdny. V některých oborech je ještě
součástí praktické zkoušky také obhajoba samostatné odborné práce (SOP). Tato práce
v zadání

obsahuje

vždy

jednu

problematiku

z daného

oboru.

Například

u oboru kadeřník se jako téma SOP objevilo například Dámský účes na společenskou
událost. Úkolem studentů je dle pokynů dané téma zpracovat a poté obhájit. Hodnocení
této práce je pak zahrnuto v celkovém hodnocení praktické zkoušky. Při ústní zkoušce
si žák vylosuje jedno z nabízených 25 až 30 témat. Po vylosování zadání je studentům
poskytnut čas 15 minut na přípravu. Samotná zkouška, která pak následuje, trvá také
maximálně 15 minut. Otázky v rámci ústní zkoušky zahrnují problematiku z běžného
života. Tyto otázky bývají označovány jako otázky ze světa práce.
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5.1 Odborný cizí jazyk u závěrečné zkoušky
V některých oborech vzdělávání je součástí jednotného zadání i zkouška z jazyka. Jsou
to obory kadeřník, aranžér, řezník - uzenář a pekař, kdy je část odborného cizího jazyka
zařazena do písemné práce. V oborech kuchař - číšník, cukrář, jezdec a chovatel koní
je odborný cizí jazyk zařazen do praktické zkoušky, obor jemný mechanik - hodinář má
zkoušku z cizího jazyka jak v písemné, tak i v praktické zkoušce. V oborech, které mají
jazyk v písemné zkoušce, je tato část realizována především doplňovacími cvičeními
a přiřazování odborných cizojazyčných výrazů k obrázkům například kadeřnického náčiní.

5.1.1 Písemná závěrečná zkouška pro obor kadeřník
Věra Němcová, editorka z NÚV, v materiálu jednotného zadání pro písemnou zkoušku
uvádí tyto informace: „V zadání je zpracováno 6 témat, ze kterých ředitel školy vybere
nejméně tři a z nich si žák jedno téma zvolí. Písemná zkouška obsahuje 10 úkolů - např.
popis pracovního postupu určeného pánského nebo dámského střihu, popis kadeřnické
služby poskytnuté na základě zadání konkrétního tvaru obličeje, délky a barvy vlasů
a přání zákaznice a nakreslení návrhu úpravy účesu na předkreslenou předlohu obličeje,
formou testových otázek prokázat znalosti ze zdravovědy a psychologie, zpracovat
kalkulaci poskytnuté služby, v anglickém a německém jazyce prokázat především znalost
odborného názvosloví a částečně i dovednost komunikace Důležité je, aby žáci byli schopni
přesně popsat postup provedení zadaného střihu a charakterizovat jeho zvláštnosti a aby
prokázali předpoklady k poskytování poradenské služby konkrétnímu zákazníkovi.“
Tab. 2 – Rozdělení bodového hodnocení písemné závěrečné zkoušky
Technologie, materiály, výtvarná výchova

62b.

Zdravověda

10b.

Psychologie

10b.

Ekonomika

10b.

Odborný cizí jazyk

8b.

Celkem

100b.

Hodnocení písemné práce provádějí vyučující daných předmětů dle určeného klíče
správných řešení.
23

6

Učebnice angličtiny pro obor kadeřník

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky dne
31. října 1986, č. j. 27 657/86-221 vydalo učební osnovu předmětu další živý jazyk pro
tříleté učební obory SOU-DZJ 301 s platností od 1. září 1987 počínaje 1. ročníkem. Jako
další živý jazyk je uveden jazyk anglický a francouzský. MŠMT zároveň tímto
kutikulárním dokumentem vysvětlilo pojetí vyučovacího předmětu, cíle výuky, obsah
a řízení výchovně-vzdělávacího procesu. Za zajímavost stojí jistě podotknout, že jedna
ze složek obsahu předmětu jsou jazykové prostředky, kde se uvádí, že produktivní slovní
zásoba

obsahuje

přibližně

800

-

900

výrazů

lexikálních

jednotek,

z

toho

100 - 200 odborných výrazů.
V roce 1987 se jazyk vyučoval 2 hodiny týdně, tj. celkem 66 vyučovacích hodin za školní
rok v každém ročníku kde se tento jazyk vyučoval. Tento předmět byl vyučován ve všech
třech ročnících učebního oboru kadeřník. Učební osnovy nahradily RVP, hodinová dotace
předmětu však zůstala nezměněna.
První učebnice odborné angličtiny pro tento obor, která byla k dispozici i na českém trhu,
byla vydaná v roce 2011 britským nakladatelstvím Express Publishing. Jednalo se
o titul Beauty Salon, edice Career Paths od autorek Jenny Dooley a Virginia Evans. Tato
učebnice nebyla určena jen pro tento oboru, velice dobře se dala také využít u příbuzného
oboru kosmetička. Její nevýhodou byla skutečnost, že se jedná o titul zahraničního
nakladatelství - tedy pouze v anglickém jazyce. Ale žáci považují za vhodnější učebnice,
kde jsou odborné výrazy přeloženy i do českého jazyka.
Další učebnice tentokráte konverzace v anglickém jazyce, jejíž autorkou byla Dana
Vimrová se nazývá Angličtina v kadeřnictví a kosmetickém salónu. Tuto knihu vydalo
v roce 2012 nakladatelství Wolters Kluwer Česká republika. Učebnice obsahovala sice
český překlad, ale na druhou stranu byla tištěna pouze černobíle. Neobsahovala žádné
fotografie a její součástí nebyly zvukové nahrávky na CD nosiči, což lze v dnešní době
považovat za jednoznačnou nevýhodu.
Podíváme-li se na datum, kdy byly schváleny učební osnovy pro cizí jazyk v oboru
kadeřník a porovnáme-li jej s datem, kdy vyšla první učebnice pro tento obor, dojdeme
k zajímavému závěru. Trvalo celých 24 let, než vyšla vůbec první učebnice odborné
angličtiny pro tento obor.
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Je nesporné, že učebnice moderní, s možností využití výpočetní techniky, s atraktivním
designem a provedením pro žáky, která by byla navíc pro žáky i zábavná, na našem trhu
chyběla. Z tohoto důvodu Centrum pro moderní výuku, pod záštitou Evropské unie v rámci
programu Leonardo da Vinci iniciovalo v roce 2013 vydání učebnice odborné angličtiny
pro obor kadeřník. Osobně jsem měla tu možnost se podílet na tvorbě této učebnice, jak
jsem již uvedla v úvodu mé bakalářské práce.
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7

Praktická část

7.1 Projekt Hair
Projekt Hair, celým názvem Vocational Languages for Hairdressers and Cosmeticians,
vznikl v rámci programu Leonardo da Vinci a je určen středním odborným školám
a učilištím, které vyučují učební obor kadeřník. Cílem projektu je podpora výuky
anglického a německého jazyka s odborně zaměřenou terminologií. Hlavním výstupem
tohoto projektu je vytvoření, odzkoušení v praxi a následná revize odborné učebnice
angličtiny a němčiny pro 1. – 3. ročník oboru Kadeřník. Pro anglickou verzi byly zvoleny
názvy učebnic Hair Grade 1, Hair Grade 2 a Hair Grade 3.
Na projektu se podíleli tito partneři:
 Centre for Modern Education, Česká republika
 Centre for Modern Education, Slovenská republika
 ATT Training Ltd., Velká Británie
 Porvoo Vocational College Amisto, Finsko
 Střední odborné učiliště kadeřnické, Praha
 Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště, Praha
 Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou
 Střední škola, Bohumín
 Střední škola služeb a řemesel, Stochov
 Stredná odborná škola, Bratislava, Slovenská republika
Naše škola byla do projektu zapojena od roku 2013, kdy školu oslovil jeden z dalších
partnerů projektu Centre for Modern Education , Česká republika ( CFME ). Škola
zpracovala žádost a další nezbytné dokumenty a po jejich odsouhlasení byla naše škola
oficiálně zařazena do projektu.

7.2 Průběh projektu
Mezi jednu z prvních fází projektu patřila projektová konference, která se uskutečnila
ve dnech 20. až 23. listopadu 2013 v Praze, v prostorách Středního odborného učiliště
kadeřnického Praha. Na této úvodní konferenci byly podány základní informace ohledně
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harmonogramu projektu a konkretizovány cíle, ke kterým projekt směřoval. Druhý den
konference proběhl ve Finsku, kde jsme si vyměnili již získané poznatky z tohoto projektu.
Finsko, konkrétně škola v Porvoo, bylo vybráno záměrně. Právě v již zmiňované škole
pracuje jako učitelka anglického jazyka Kristiina Leinonen, která společně se svou
kolegyní Marjo Järvelä patří mezi hlavní autorky výstupů z projektu, tedy zmiňovaných
učebnic Hair Grade 1, Hair Grade 2 a Hair Grade 3.
V rámci druhého dne projektové konference jsme ve finské škole měli možnost navštívit
výuku anglického jazyka oboru kadeřník, dále jsme viděli odborný výcvik, kdy žáci
3. ročníku připravovali účesy pro nevěsty podle předlohy. Největším překvapením ale pro
nás bylo zjištění, že odborný výcvik pro obor kadeřník je vyučován jak ve finštině, tak
v angličtině, tudíž žáci si mohou znalosti z teoretické výuky nejen z odborných předmětů,
ale i z anglického jazyka okamžitě ověřit a vyzkoušet i v praxi. Díky tomu se mohou bez
problémů účastnit mezinárodních soutěží pro kadeřníky, které se pořádají ve Španělsku,
na Maltě a ve Velké Británii.
Na konci konference již byly jasně dány konkrétní cíle, kterých má být dosaženo:
vytvoření třech učebnic a to sice učebnice pro 1. 2. a 3. ročník oboru. Jasně byla
definována struktura učebnice a předvedena ukázka pilotní lekce včetně e-learningu.

7.3 Výstupy projektu - učebnice Hair
Učebnice Hair Grade, bez ohledu pro jaký stupeň jsou určeny, vycházejí z finské učebnice
odborné angličtiny pro obor Kadeřník Pretty Unique Hairstyling., která obsahuje celkem
13 lekcí. První díl učebnice Hair obsahuje 7 lekcí, druhý díl taktéž 7 lekcí a třetí jen lekcí
6. Poslední díl je o lekci kratší a to z důvodu, že žáci v posledním ročníku vykonávají
závěrečné zkoušky a výuka je zde plánována na 30 nikoli 33 týdnů. Každý díl učebnic
slouží žákům zároveň i jako pracovní sešit. Tím pádem odpadá nutnost pořizovat si
k učebnici ještě pracovní sešit. Žáci řeší úlohy formou doplňovaček, křížovek,
dokreslování jednotlivých typů účesů přímo v oné učebnici. Velmi silně jsou zde
zastoupeny mezipředmětové vztahy především do předmětů technologie pro kadeřnice
a výtvarná výchova.
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Výstupy z projektu již výše zmíněné učebnice si žáci po skončení příslušného ročníku
ponechávají. Na konci svého studia mají k dispozici všechny tři díly těchto učebnic
a mohou je využívat i nadále po skončení studií. Lekce v učebnici jsou rozděleny na
4 oddíly A, B, C a D. V oddíle A je vždy všeobecné téma, v dalších oddílech následují
témata odborná, doplněná odbornou terminologií z kadeřnického prostředí. Každá lekce
také obsahuje tzv. skrytou gramatiku. Hlavní podíl celé lekce ale tvoří odborná angličtina,
zatímco gramatika je podávána formou připomenutí a opakování a osvěžuje tedy znalosti,
které již žáci získali na základní škole. Tím je také učebnice pro žáky atraktivní, nemají
pocit, že se učí pouze všeobecnou angličtinu, protože tu již znají ze základní školy, ale
že učebnice se opravdu týká jejich oboru.
Na konci každé lekce je shrnutí, kdy žáci pomocí smajlíků vyplňují, co se v každé lekcí
naučili, co bylo pro ně obtížné, čemu nerozuměli, co si budou muset ještě více procvičit
a co pro ně naopak bylo velmi snadné. Získají tak okamžitě zpětnou vazbu o svých
znalostech anglického jazyka. Pro ještě větší motivaci naučení se odborné angličtině, byl
v rámci projektu zpracován ještě tzv. kalendář. Kalendář zde představuje list papíru
formátu A4, který žáci obdrží na konci každého týdne teoretické výuky. Následující týden,
kdy jsou na odborném výcviku, si do tohoto kalendáře zaznamenávají stručný průběh
odborného výcviku. V praxi tak navazují na znalosti odborné angličtiny z teoretické výuky.
Další týden teoretické výuky si každý z žáků donese z odborného výcviku vlastní
zpracovaný kalendář a ten pak společně s učitelem a spolužáky probírají.
Každý díl učebnice obsahuje více než sto interaktivních e-learningových cvičení a také
online interaktivní slovník s více než 1000 odborných výrazů z kadeřnické a kosmetické
profese, které jsou

doprovázeny obrázky. Texty jsou namluveny rodilým mluvčím.

E-learningová cvičení se mohou v hodinách využívat k poslechu, ke sledování videa
s odbornou tématikou, ke cvičením orientovaných na porozumění textu nebo
k interaktivnímu procvičování různých gramatických jevů. Výhodou této části učebnice
je skutečnost, že žáci mají k dispozici přístupová hesla k e-learningu a tudíž mohou
interaktivní obsah učebnic využívat i doma. Bohužel zkušenost nám zatím potvrdila,
že tuto možnost nevyužívají nebo jenom minimálně.
Struktura učebnic byla volena i s ohledem na složení žáků, kteří se učí oboru kadeřník.
Je třeba si uvědomit, jaký typ žáků učební obor kadeřník studuje. Jedná se o žáky, kteří
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nejsou vysloveně studijní typy, jako jsou žáci studující na gymnáziích, obchodních
akademiích a podobných typech škol. Ale jedná se o žáky, které je potřeba v teoretické
výuce zaujmout - formou různých her, demonstrací, poslechů, scének, protože většina
z nich bohužel považuje teoretické vyučování pouze za nutnost. Ze svých zkušeností, ale
i z rozhovorů s učiteli anglického jazyka z ostatních škol s oborem kadeřník vím,
že například výuku jazyků někteří žáci považují za ztrátu času, neboť mají dojem, že cizí
jazyk ve svém oboru nevyužijí. Vytvořená učebnice má tedy složit jako prostředek
k dosažení zvýšení motivace o výuku cizího jazyka. Je naprosto zřejmé, že 100%
úspěšnosti se docílit nedá, ale každý prostředek, který povede ke zvýšení onoho zájmu,
bude jistě vítán.
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8

Ověřování jednotlivých lekcí učebnice

Od prosince 2013 do června 2014 nám partner projektu CFME postupně e-mailem posílal
jednotlivé lekce, které jsme měli za úkol v hodinách anglického jazyka se žáky ověřit,
okomentovat a následně poslat tyto naše připomínky a poznámky zpět. Vzhledem k časové
tísni, kdy žáci učebního oboru kadeřník mají střídavě týden teoretickou výuku a týden
praktické vyučování, jsme se dohodli, že tyto lekce můžeme také pilotovat v oboru
kosmetické služby. Učebnice jsme tedy rozdali žákům. Se žáky jsme probírali jednotlivá
cvičení, texty, slovní zásobu, e-learningová cvičení, grafickou úpravu a celkové vyznění
lekce. Jejich připomínky a naše komentáře jsme poté zpracovali a odeslali partnerovi
projektu.

8.1 Nejčastější připomínky z pohledu žáků
 Žákům se zdálo, že v lekcích je málo odborné terminologie
 Žákům se zdá zbytečné, aby byla mezi slovní zásobu zařazena i slovíčka, která
již znají
 V jednotlivých lekcích je málo obrázků, chtěli by více obrázků s účesy pro
mladé lidi
 E-learning je nezaujal, odmítají s ním pracovat doma.
 Žáci se stydí mluvit nahlas před celou třídou, neradi se prezentují u tabule
 Některá videa žáky nebaví, připadají jim trapná a zastaralá, např. video s Mr.
Beanem, to jim připadá hloupé
 Některé použité písničky žákům nic neříkají, např. použitá píseň Birthday od
skupiny Beatles – někteří žáci tuto skupinu ani neznají. Poté byla tato píseň
autory změněna na píseň Birthday od Katy Perry
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8.2 Co se žákům při ověřování lekcí naopak líbilo
 Žáci ocenili, že před cvičením, které měli doplnit, byla slovní zásoba, kterou
následně použili při tomto doplňování
 Líbí se jim, že učebnice slouží zároveň i jako pracovní sešit
 Žákům se velmi líbilo video z filmu Cesta do Ameriky, protože tento film znají
 Žáci ocenili i cvičení, kdy doplňovali chybějící slova do rozhovoru, který viděli
a slyšeli v ukázce.
 Líbí se jim křížovky a doplňovačky.
 Zaujala je cvičení, kdy měli na holé hlavy nakreslit různé účesy a zdůvodnit,
proč právě ten který účes zvolili
 Líbí se jim, že v učebnicích je odborná terminologie a fráze, které mohou použít
při svém zaměstnání
 Žákům se líbí grafická podoba učebnice.
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9

Empirická část

9.1 Dotazníkové šetření
Základem empirického šetření je jednoduchý dotazník, který si klade za cíl získat zpětnou
vazbu o proběhlé pilotáži výše zmiňovaných učebnic. Na základě odpovědí respondentů
obhájit smysl učebnice odborné angličtiny pro obor. Dotazník jsem zpracovala ve dvou
verzích. První, která zjišťuje zpětnou vazbu od studentů a druhá, která byla určena
učitelům anglického jazyka, kteří s uvedenou učebnicí pracují. Šetření bylo prováděno
pouze na základě zkušeností s prvním dílem učebnice Hair. Průzkum proběhl ve školním
roce 2014/2015, kdy jsem učila celkem dvě skupiny po 15 žácích prvního ročníku oboru
kadeřník.
Cílová skupina byla vzhledem ke svému složení naprosto homogenní. Dotazník byl rozdán
žákyním druhého ročníku oboru kadeřník. V tomto ročníku je celkem 30 studentek. Pro
potřeby výuky jazyka je skupina dělena na dvě poloviny. Šetření tedy proběhlo v každé
skupině zvlášť. Dotazník obsahoval uzavřené i široce otevřené odpovědi. Každé studentce
byly formou dotazníku předloženy následující otázky k zodpovězení.
1. Byla angličtina na základní škole tvůj první cizí jazyk?
2. Jakou učebnici angličtiny jste na základní škole používali?
3. Je v učebnici Hair Grade 1 nějaké cvičení, které tě obzvlášť zaujalo? Pokud ano, napiš
které?
4. Jak hodnotíš, že je v učebnici e-learning? Pracuješ s ním i doma? Pokud ne, vysvětli
proč.
5. Chceš v budoucnu pracovat v kadeřnickém salónu se zahraniční klientelou?
6. Rozumíš rozhovorům, které posloucháš v učebnici?
7. Je pro tebe množství odborné terminologie a odborných frází v jednotlivých lekcích
dostačující?
8. V každé lekci je uvedena gramatika, která slouží k procvičování a k opakování, znáš
tuto gramatiku ze základní školy nebo je pro tebe naopak nová?
9. Kterou část lekce děláš nejraději?
10. Jak se ti líbí nebo nelíbí grafická podoba učebnice?
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9.2 Analýza dotazníkového šetření
Odpovědi studentek jsem zpracovala a podrobila následné analýze.
Na první otázku Zda byla angličtina na základní škole tvůj první cizí jazyk, odpověděly
všechny studentky, že ano. Z těchto odpovědí tedy jasně vyplývá, že pro všechny dotázané,
je studium anglického jazyka na střední škole bráno jako studium rozšiřujícího jazyka.
Tuto skutečnost lze jednoznačně ověřit na základních školách, kde je hlavním jazykem
angličtina, která je v poslední době doplňována dalším jazykem.
Na druhou otázku odpovědělo 80% dotázaných, že se učily podle učebnice Project od
vydavatelství Oxford. Učebnici Way to Win od vydavatelství Fraus používalo při výuce
10% z dotázaných. Zbylá část, 3 studentky, si nepamatují, jakou učebnici na základní škole
používaly.

Jaké učebnice jste používali na základní škole
neví
10%
Way to Win
10%

Project
80%

Obr. 1 – Struktura odpovědí na druhou otázku.
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První dvě otázky jsem položila z důvodu, abych se dozvěděla, zda měly anglický jazyk již
na základní škole a jaké učebnice používaly. Z odpovědí vyplývá, že všechny studentky
měly anglický jazyk již na základní škole a také, že téměř všechny se učily podle stejných
učebnic, měly tudíž stejnou výchozí pozici pro pokračování ve studiu cizího jazyka
v oboru kadeřník.
Odpověď na třetí otázku, zda je v učebnici Hair Grade 1 nějaké cvičení, které je obzvlášť
zaujalo a pokud ano, napiš které, zmínilo dvacet dva studentek ze třiceti, tedy téměř 75%,
cvičení, kdy na holé hlavy kreslí různé účesy. Celou pětinu tedy 20% žákyň zaujaly
křížovky a zbylých 5% si nevzpomíná na žádné cvičení, které by jim utkvělo v paměti.
Potvrzuje se skutečnost, že využití mezipředmětových vztahů přináší lepší efekt v procesu
učení.

Obr. 2 – Oblíbené cvičení v učebnici.
Odpovědi na otázku, týkající se e-learningu a jeho využití v domácí přípravě lze rozdělit na
dvě skupiny. V prvé skupině 100% tazatelek hodnotí e-learning v učebnici pozitivně, ale
pouze 10% žáků s ním pracuje i doma. Při analýze důvodů nízkého využití e-learningu
doma jsou nejčastěji zmiňovány skutečnosti nedostatek času, nezvyklost se doma
připravovat na anglický jazyk, nezájem o nové formy výuky samostatně doma. Grafické
zpracování odpovědí na využití e-learningu je vidět na obrázku 3.
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Využíváte při domácí přípravě e-learning?

NE
10%

ANO
90%

Obr. 3 – Využití e-learningu v domácí přípravě.
Na otázku, zda chtějí v budoucnu pracovat v kadeřnickém salónu, odpovědělo 18 žákyň,
tedy 60%, kladně. Bližší analýzou bylo zjištěno, že tyto studentky jsou přesvědčeny,
že jejich znalosti odborné angličtiny jsou pro práci s cizojazyčně hovořící klientelou
dostačující. Řada těchto studentek navíc předpokládá nárůst znalostí odborného cizího
jazyka při práci s vyšším stupněm učebnice Hair. Šest žákyň ještě není rozhodnuto, zda
chce pracovat v budoucnu se zahraniční klientelou. Všech šest výše zmíněných, ale shodně
kladně oceňují možnost využití učebnice i po skončení studií, neb tyto učebnice jak
již je práci zmíněno, jim po skončení školy zůstanou. Zbylých 20% uvádí, že nechce
pracovat se zahraniční klientelou. Grafické znázornění odpovědí je vidět na obrázku 4.
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Máte zájem pracovat po škole se zahraninčí
klientelou?

NEROZHODNUTO
20%

NE
20%

ANO
60%

Obr. 4 – Grafické znázornění odpovědí.
V pořadí již na šestou otázku Rozumíte rozhovorům, které posloucháte v učebnici,
odpovědělo 40% žáků, že ano, protože předtím se odborná terminologie probírá a teprve
poté jim vyučující pustí poslech dialogu. Tato odpověď je velice zajímavá, neboť
v předchozí otázce uvedlo 60% zájem pracovat se zahraniční klientelou. Ale nyní uvádí
pouze méně než polovina dotázaných, že rozumí rozhovorům z učebnice. Vezmeme-li
v úvahu skutečnost, že nahrávky v učebnici jsou většinou velmi kvalitně zpracovány
a je zde mluveno spisovným jazykem, dá se očekávat ještě menší procento těch, které
budou schopny porozumět samotnému dialogu v reálném prostředí kadeřnického salonu.
Stejný výsledek lze očekávat i u dalších 40% žákyň, které uvedly, že jsou dialogy příliš
rychlé. Navíc nemají ještě úplně zažitou probranou odbornou terminologii, takže
rozhovorům rozumějí z poloviny. Ze statistického zpracování odpovědí na minulou otázku
je zřejmé, že v této skupině je i část žákyň, které chtějí se zahraniční klientelou pracovat
a zde je očekávaný reálný výsledek ještě horší. Zbylých 20% žáků nerozumí vůbec. Zde
lze po hlubším zkoumání příčin jednoznačně konstatovat chybějící znalosti ze základní
školy. Většina uvedla, že poslech v hodinách anglického jazyka byl zařazován jen velmi
zřídka a tudíž nejsou na tuto formu výuky zvyklé a v poslouchaných dialozích se ztrácejí
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a nejsou schopné posluchu rozumět, natož jej přeložit. Všechny studentky se shodly,
že pokud mají možnost vidět napsaný text rozhovoru a proberou odbornou terminologii,
která je v dialogu použita, tak rozhovorům rozumí lépe Shrnutí odpovědí je vidět
na obrázku 5.

Rozumíte rozhovorům v učebnici?

NE
20%
ANO
40%

S OBTÍŽEMI
40%

Obr. 5 – Grafické zpracování odpovědí na šestou otázku.
Na otázku, zda je pro tebe množství odborné terminologie a odborných frází v jednotlivých
lekcích dostačující, 75% žákyň odpovědělo kladně. Pouze 25 % žákyň si myslí, že by
odborné terminologie a frází mohlo být v každé lekci méně. Jako důvod uvedly, že se jim
více líbí a vyhovuje jim, když mají vizuálně méně slovíček a frází k učení. V odpovědi na
tuto otázku lze spatřovat téměř 100% shodu s odpovědí na otázku, zda žákyně chtějí
pracovat s cizojazyčnou klientelou, protože oněch 20%, co nemá zájem pracovat
se zahraniční klientelou, bude plně obsaženo v těchto 25% odpovědích studentek, které by
přivítaly méně odborné terminologie.
V pořadí osmá otázka, která se zabývá znalostí gramatiky ze základní školy obsažené
v posuzované učebnici, nepřinesla překvapující odpověď. Jelikož základní gramatika
je stejná, odpovědělo všech třicet dotázaných, že gramatiku znají. Nicméně shodně uvádějí,
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že jim nevadí možnost zopakovat si některé gramatické jevy. Dále shodně studentky
uvádějí jako výhodu skutečnost, že gramatika netvoří podstatnou část každé lekce.
Předposlední otázka měla za úkol zjistit, se kterou částí konkrétní lekce pracují studentky
nejraději. Ze získaných odpovědí vyplývá převaha poslechu a učení se odborné
terminologii nad dokreslováním či doplňování do textu. Poslech a odbornou terminologii
preferuje 40% oslovených, zbylá část studentek má ráda malování, křížovky
a doplňovačky. Grafické zpracování odpovědí je vidět na obrázku 6.

Obr. 6 - Vyhodnocení odpovědí na otázku Kterou část lekce děláš nejraději?
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Poslední otázka směřovala na grafické zpracování učebnice. Nejen čtením textů
a poslechem se žáci učí. Ze zlatého didaktického pravidla vyplývá učení se všemi smysly,
a tak i otázka ohledně grafického vzhledu učebnice zde má své opodstatnění. Jak vyplývá
ze získaných odpovědí, dvaceti čtyřem žákyním z třiceti oslovených, tedy 80%, vyhovuje
grafická podoba učebnice. Pouze 20% oslovených by přivítalo větší obrázky a více
obrázků s filmovými hvězdami, např. s Bradem Pittem. Otázkou je, do jaké míry je tato
odpověď relevantní a zda je více zajímá samotný grafický design či mediálně známá tvář.
Grafické zpracování odpovědí na poslední otázku je vidět na obrázku 7.

Obr. 7 – Grafické zpracování odpovědí poslední otázky
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9.3 Dotazníkové šetření z pohledu učitelů využívajících učebnice Hair
Jak jsem již ve své práci uvedla, oslovila jsem s analýzou učebnic nejen studenty, které
jsem vyučovala, ale také kolegy z pedagogické praxe. Oslovila jsem tedy 20 učitelů
anglického jazyka, kteří podle učebnice

Hair Grade 1 ve školním roce 2014/2015

vyučovali, aby mi sdělili prostřednictvím dotazníku svoje názory na tuto učebnici. Protože
učebnice je převážně určena pro obor kadeřník, jsou oslovenými kolegové, kteří vyučují
anglický jazyk v oboru kadeřník. V rámci průzkumu byly položeny tyto otázky.
1. Je učebnice Hair Grade 1 vaší hlavní učebnicí pro výuku anglického jazyka v oboru
kadeřník? Pokud ne, kterou jinou učebnici používáte?
2. Používáte e-learning? Pokud ano, jaká cvičení a pokud ne, proč?
3. Je odborná slovní zásoba v každé lekci podle vašeho názoru dostačující?
4. Jaké typy cvičení nejvíce baví vaše žáky?
5. Rozdáváte žákům tzv. Kalendář, aby si ho doplnili v anglickém jazyce v týdnu, kdy
jsou na odborném výcviku?
6. Jste spokojeni, s tzv. hidden grammar – skrytou gramatikou nebo byste uvítali, kdyby
učebnice obsahovala více gramatiky a gramatických cvičení?
7. Pomohlo by vám při výuce CD s nahrávkami poslechů, které by bylo součástí
učebnice?
8. Jak hodnotíte grafickou podobu a zpracování učebnice?
9. Myslíte si, že tato učebnice pomůže žákům oboru kadeřník při písemné závěrečné
zkoušce?
10. Pomohla, podle Vás, tato podle učebnice k tomu, aby výuka anglického jazyka se stala
pro žáky atraktivnější a začala je více bavit?
Na první otázku odpovědělo 60% učitelů, že využívá učebnice Hair Grade 1 jako svoji
hlavní učebnici, 40% tuto učebnici používá pouze jako doplněk v rozsahu 1x týdně.
Kolegové, kteří nepoužívají učebnic Hair jako hlavní, využívají nejčastěji tyto učebnice:
Time to Talk, nakladatelství Polyglot, New Headway Elementary , nakladatelství Oxford
University Press, Chill Out, nakladatelství Klett, Job Matters – angličtina pro řemesla
a služby, nakladatelství Fraus a Beauty Salon, nakladatelství Express Publishing.
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Na druhou otázku, zda využívají jako učitelé e-learning, odpovědělo 80% učitelů kladně
při využití e-learningu pro poslech. 10% učitelů využívá e-learningová cvičení pro
interaktivní tabuli a 10% vůbec e-learning nepoužívá. Důvodů, proč pouze 10% učitelů
využívá cvičení pro interaktivní tabuli, je několik. Za zmínku jistě stojí skutečnost, že ne
každá škola je vybavena potřebným množstvím interaktivních tabulí. Zde je ale patrný
velký pokrok, a to díky evropským projektům, ze kterých si řada škol tato zařízení pořídila.
Další skutečnost je vůbec schopnost, resp. znalosti učitele práce s touto tabulí. Řada kolegů
sice prošla školeními, ale pokud tabuli nevyužívá intenzivně, spoustu věcí zapomenou a
tabule se stává spíše promítacím plátnem než nástrojem interaktivní výuky. V neposlední
řadě zde zmíním faktor času. Připravit kvalitní prezentaci s prvky interaktivity zabere
neskutečné množství času. Dalších 10% učitelů uvádí, že e-learning nepoužívá vůbec,
protože se ještě nezaregistrovali nebo ho vůbec nechtějí používat. Grafické zpracování
odpovědí je vidět na obrázku 8

Jakým způsobem využíváte e-learning v
učebnicích Hair?
NEVYUŽÍVÁM
10%
PRO INTERAKTIVNÍ TABULI

10%

PRO POSLECH
80%

Obr. 8 – Využití e- learningu ze strany učitelů.
Na otázku, zda je odborná slovní zásoba v každé lekci podle vašeho názoru dostačující,
odpověděli všichni shodně, že se domnívají, že ano.
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Další z otázek měla za cíl zjistit, jaké typy cvičení, z pohledu učitele, nejvíce baví žáky
z ostatních škol. Zde dvanáct učitelů, tedy 60%, uvádí, že jejich žáky baví cvičení, kdy
dokreslují na holé hlavy různé účesy. Tady panuje vzácná shoda mezi žáky, kteří nově
vznikající učebnici komentovali a žáky, kteří se podle ní učili a učiteli, kteří podle ní
vyučovali. Dále učitelé uvádějí, že 20% jejich žáků baví poslechy a 20% videa a různé
doplňovačky a křížovky.
Na otázku ohledně využití nástroje kalendář, o kterém jsem se v práci zmiňovala, 100%
učitelů

hodnotí

kalendář

jako

výborný

doplněk

pro

týden,

kdy

jsou

žáci

na odborném výcviku. Žáci si zapisují každý den, co dělali a co se naučili a poté při
hodinách angličtiny tyto svoje poznámky čtou před celou třídou. Pro učitele práce s
kalendářem představuje jednu z možností, kdy může udělit známku a pro žáky je
motivující, že si odbornou angličtinu procvičí a zopakují i v týdnu, kdy nejsou na
teoretickém vyučování.
V pořadí na šestou otázku, zda jsou učitelé anglického jazyka spokojeni, s tzv. hidden
grammar – skrytou gramatikou nebo zda by uvítali, kdyby učebnice obsahovala více
gramatiky a gramatických cvičení odpovědělo 50% oslovených, že by uvítali větší
množství gramatiky v každé lekci a to z důvodu, že někteří žáci mají slabé základy
angličtiny ze základní školy. Ve třídách jsou velké rozdíly mezi znalostmi jednotlivých
žáků, takže se někteří z nich nudí a naopak s některými je třeba gramatiku opakovaně
vysvětlovat, vracet se k ní a procvičovat ji. 30% učitelů se domnívá, že takto podaná
gramatika v učebnici je dostačující a 20% učitelů odpovědělo, že stejně mají ještě další
učebnici, ze které mohou procvičovat gramatiku a z učebnice Hair Grade 1 si vybírají
pouze odborná cvičení a témata, která žáci potřebují pro svůj obor.
Struktura odpovědí na otázku zda by učitelé uvítali, kdy by součástí učebnice byla média
s nahrávkami poslechů, odpovědělo 70% oslovených, že by tuto možnost uvítali.
A to především z důvodu, že většina učitelů má CD přehrávač a je na práci s ním přivyklá.
Tento důvod plně koresponduje s odpověďmi na otázku využívání e-learningu učiteli.
Je zde vidět zažitý stereotyp a částečně neochota reagovat na současný vývoj v oblasti IT.
Pomineme-li skutečnost, že stahování hudby, její vypálení na disk a pak další šíření není
legální, je dalším důvodem, proč ve větší míře preferovat e-learning také hledisko
ekonomické. On-line zdrojů je v dnešní době dostatek a nepočítám-li poplatky za připojení
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k internetu, jsou tyto zdroje zdarma. Není tedy divu, že 30% odpovědí považuje formou
CD přehrávačů za zastaralou.
Zhodnocení grafické podoby učebnice je pro všechny dotázané v pořádku a shodují se na
skutečnosti, že se jim učebnice grafickou podobou a celkovým zpracováním líbí. Všichni
shodně oceňují využití učebnice i jako pracovního sešitu.
Předposlední otázka si kladla za cíl zjistit, zda podle názorů učitelů může tato učebnic
pomoci při přípravě na závěrečné zkoušky. Jak zmiňuji ve své práci v kapitole 5.1.1.
Písemná závěrečná zkouška pro obor kadeřník, je součástí písemné zkoušky také odborný
cizí jazyk. Všichni z dotázaných odpověděli, že jsou přesvědčeni o kladném přínosu této
učebnice jako prostředku pro úspěšné zvládnutí zkoušky. Všichni se shodují na přínosu
zejména vytvořeného kalendáře.
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Poslední desátá otázka, zda pomohla tato učebnice k tomu, aby výuka anglického jazyka
se stala pro žáky atraktivnější a začala je více bavit, je možná na první pohled sice částečně
zavádějící, nebo by se dalo říci, že odpovědět by měli v tomto případě pouze žáci.
Nicméně z pozorování a dotazování učitelů jiných škol v hodinách angličtiny 80 % učitelů
uvádí, že se jejich žákům učebnice líbí, je pro ně zajímavě zpracovaná, zábavná a cvičení
jsou zaměřená na odbornou terminologii, což žáci oceňují. Zároveň se učí slovní zásobě
a frázím, které potřebují pro svůj obor a proto je výuka i více baví. 20 % učitelů naopak
uvádí, že si nemyslí, že pouze učebnice je důvodem k tomu, aby žáci začali mít v oblibě
anglický jazyk. Někteří jejich žáci nemají zájem se cokoliv nového naučit a na učební obor
kadeřník šli pouze proto, aby měli status studenta a nemuseli chodit do práce. Navíc
v některých třídách je vysoká absence žáků, není tudíž na co navazovat, žáci si nově
probranou látku ani neosvojí. Grafické zpracování odpovědí je vidět na obrázku 9.

Obr. 9 – Pomohla učebnice Hair Grade 1 ke zkvalitnění výuky angličtiny?
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9.4 Zhodnocení dotazníkové šetření
Z výše uvedených odpovědí vyplývá, že učebnice je žáky přijata vcelku kladně, pouze
s malými připomínkami. Ze své zkušenosti dlouholeté učitelky anglického jazyka mohu
jedině potvrdit, že pokud je výuka anglického jazyka podávána způsobem uvedeným
v učebnicích

Hair

(tzn.

s větším

důrazem

na

odbornou

angličtinu

a s interaktivním obsahem učebnice), je výuka pro studenty mnohem efektivnější a snáze
se dociluje vytyčených cílů. V porovnání s předchozí výukou, tzn. v době, kdy jsme
ve škole neměli učebnice Hair, jsme probírali obecnou angličtinu. Odborné výrazy a fráze
jsme čerpali pouze prostřednictvím internetu a ofocováním různých materiálů, které jsme
si sami sehnali. Ne vždy byly materiály vysoké kvality a navíc černobílá kopie nedodávala
připraveným materiálům potřebný efekt prvního dojmu. S potěšením mohu konstatovat, že
některé žákyně se na hodiny angličtiny těšily.
Podíváme-li se na odpovědi kolegů kantorů, zjišťujeme skutečnost, že více než polovina
z nich využívá učebnice Hair jako základní učebnice angličtiny. Bohužel je zde malé
procento těch, kteří by učebnici využili skutečně interaktivně, čemuž odpovídají již výše
zmíněné důvody. Shoda pedagogických pracovníků a žáků nastává u čtvrté otázky a to,
které typy cvičení nejvíce baví vaše žáky. Zde se obě cílové skupiny shodují na tom, že
nejzábavnější pro žáky je dokreslování modelů účesů na připravené modely.
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10 Závěr
Bakalářská práce se zabývá tématem Proces vzniku a ověřování učebnice odborné
angličtiny pro obor kadeřník. V teoretické části byly popsány učebnice a jejich vývoj, dále
byla popsána výuka odborného anglického jazyka na středních odborných školách a byly
charakterizovány požadavky na odborný anglický jazyk při závěrečných zkouškách
a především při písemné závěrečné zkoušce pro obor kadeřník. Byl zde zmíněn zajímavý
fakt, že ačkoliv anglický jazyk jako povinný předmět pro obor kadeřník je již od 1.9 1987,
první učebnice dostupná na našem trhu vyšla až v roce 2011. Trvalo celých 24 let, než
učitelé měli vůbec nějakou možnost vyučovat odbornou terminologii podle nějaké
učebnice. Proto také vznikl Projekt Hair, který v roce 2013 inicioval vznik nové učebnice
a zároveň pracovního sešitu pro obor kadeřník.
V praktické části, která navázala na teoretickou část, byly zpracovány jednotlivé kroky
a informace o tom, jak učebnice vznikala. Byly zde shrnuty pozitivní i negativní
připomínky žáků, kteří spolupracovali při ověřování a pilotování jednotlivých lekcí nově
vznikající učebnice. Dále jsou v praktické části zařazeny dva dotazníky, jak pro žáky, kteří
se poprvé z této nové učebnice učili, tak pro učitele středních odborných škol s oborem
kadeřník, kteří poprvé podle této učebnice vyučovali. Bylo osloveno celkem 30 žáků a 20
učitelů. Pro větší přehlednost byly jejich odpovědi zpracovány i graficky a byla provedena
analýza jejich odpovědí.
Cílem této práce bylo poukázat na fakt, že odborný anglický jazyk a učebnice odborné
angličtiny je velmi důležitou součástí výuky na středních odborných školách. Pokud žáci
z těchto škol ovládají odborný cizí jazyk, mají lepší možnost uplatnění na trhu práce jak
u nás, tak především v zahraničí. Z odpovědí žáků, ale i učitelů vyplývá, že si jsou tohoto
faktu vědomi a že moderně provedená učebnice Hair Grade 1 jim v tomto může pomoci.
Z pohledu cílů kladených si v této práci lze konstatovat, že práce tyto cíle splnila.
Nově vzniklá učebnice i přes malé připomínky byla přijata kladně jak ze strany učitelů, tak
především žáků. U těch se díky atraktivně provedené učebnici zvýšil zájem o odborný
anglický jazyk pro jejich obor, což jak je výše zmiňováno je jeden z cílů, který měla
učebnice pomoci naplnit..
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