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Abstrakt
Autorka se v předložené diplomové práci zabývá tématem psané komunikace ve výuce
češtiny pro cizince. V teoretické části jsou prezentována základní teoretická východiska jako
např. synchronní a diachronní pohled na jazykovou situaci (celosvětově, v Evropě a speciálně
v České republice) a jazykovou výuku, včetně vysvětlení komunikační metody. Dále jsou
představeny jednotlivé komponenty jazykové výuky (jazykové prostředky a řečové
dovednosti), a to především se zaměřením na psanou komunikaci. Analytická část zahrnuje
lingvodidaktickou analýzu učebnic češtiny pro cizince z pohledu psané komunikace. Poslední
lingvodidaktická část je zaměřena prakticky a přináší konkrétní doporučení autorky práce pro
výuku psané komunikace ve výuce češtiny pro cizince.
Klíčová slova
analýza učebnic, čeština pro cizince, jazykové prostředky, komunikační metoda,
lingvodidaktická doporučení, písemný projev, psaná komunikace, řečové dovednosti

Abstract
In her thesis the author looks at written communication in teaching Czech for foreigners. The
theoretical part gives an account of theoretical foundations, such as synchronic and diachronic
approaches to the language situation (worldwide, in Europe and especially in the Czech
Republic) and language education, including introduction to communicative methods.
Furthermore, the author describes individual component parts of the language education
(means of expression and communication skills), with a focus on written communication. The
analytical part analyses language-teaching methods of written communication in textbooks of
Czech for foreigners. The last language-teaching methodological part is more practical, which
the author offers specific recommendations for teaching written communication in Czech
language for foreigners.

Keywords
analysis of textbooks, Czech for foreigners, means of expression, communicative method,
recommendations for language-teaching methodology, writing, written communication,
communication skills
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Seznam použitých zkratek
AOK – audio-orální kurz
CJ – cizí jazyk
ČjCj – čeština jako jazyk cizí
ČR – Česká republika
EU – Evropská unie
JP – jazykové prostředky
MŠMT – Ministerstvo mládeže a tělovýchovy
ŘD – řečové dovednosti
SERR – Společný evropský referenční rámec

„Když píšu knihu nebo povídku, začnu psát každé ráno co nejdříve po rozednění.
Nikdo mě neruší, je chladno a psaní mě zahřeje.“
Ernest Hemingway

Úvod
Vynález písma bývá často řazen mezi deset nejdůležitějších vynálezů v dějinách
lidstva. Ty nejstarší formy vznikly v Číně, Mezopotámii a Egyptě, písmo se vyvíjelo
v jednotlivých částech světa odděleně, a proto nepíšeme všichni stejným typem. Neméně
důležitým vynálezem byl i Gutenbergův knihtisk. Díky písmu je možno pořizovat záznamy
myšlenek, uchovávat poznatky či předávat zkušenosti, ať už ručně psané nebo tištěné na
papíře. Nezapomínejme ani na moderní technické prostředky a internet. Kdo se naučí
používat pero nebo klávesnici, může psát a komunikovat. Vždyť i zkratka IT pro informační
technologie získala rozšíření na ICT – informační a komunikační technologie. Umět dobře
komunikovat je základem dobré spolupráce a partnerství, ať již pracovního nebo v privátní
sféře. Komunikační metoda je ta, která v posledních desetiletích určuje směr jazykové výuky.
V rámci ní existuje snaha o vyváženost všech čtyř řečových dovedností: čtení a poslech s
porozuměním, ústní i písemný projev. Přesto posledně jmenovaná dovednost bývá často
upozaďována, není na ni ve výuce čas nebo je studenty neoblíbená.
Autorka si pro svou diplomovou práci vybrala právě téma psané komunikace ve výuce
českého jazyka pro cizince. Touto prací chce poukázat na téma písemného projevu, které má
dlouhou tradici, ale přesto ještě není plně vědecky ukotveno – chybí definice, jednotná
kategorizace cvičení atd. Také na poli lingvodidaktickém se v poslední době stále více hovoří
o potřebě nácviku písemného projevu (jako např. průprava na certifikované jazykové
zkoušky) a kreativního psaní v jazykových hodinách. Ale to nejsou jediné problémové
okruhy, na které můžeme v souvislosti s psanou komunikací narazit.
Cílem práce je představit jak teoretická východiska, tak prezentovat analýzu učebnic
českého jazyka pro cizince. Závěrečnou část práce tvoří lingvodidaktická doporučení při
vytváření a zapojování cvičení na psanou komunikaci ve výuce českého jazyka pro cizince.
V první části práce budou představena teoretická východiska z pohledu diachronního a
synchronního. Tematicky se zaměříme na historii, definice a klasifikaci komunikace. Rovněž
bude pojednáno o vývoji jazyka a jazykové výchovy od počátků až po současnost, na což
naváží především statistické informace o cizincích v České republice. V historickém přehledu
budou prezentovány i hlavní výukové metody, zejména metoda komunikační. Poté se naše
pozornost obrátí na jednotlivé komponenty jazykové výuky, tedy jazykové prostředky a
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řečové dovednosti. Nejvíc pozornosti bude věnováno grafickým prostředkům a písemnému
projevu.
V analytické části budeme prezentovat písemný projev na 8 vybraných učebnicových
souborech. Jejich výběr byl podmíněn tím, aby pokryly co nejširší spektrum, a to především
ze dvou úhlů pohledu: a. převaha zastoupení jazykových úrovní od A1-B2, b. různé
zprostředkovací jazyky (angličtina, ruština, čínština, bez zprostředkovacího jazyka). Hlavní
pozornost při analýze bude věnována následujícím hypotézám:


H1 – Učebnice pro úroveň A1 budou obsahovat přehled české abecedy v tištěné a
psané podobě, na což naváží cvičení na psaní jednotlivých písmen.



H2 – Učebnice se zprostředkovacími jazyky používající odlišný systém písmen,
budou obsahovat přehled české latinky a cvičení na její nácvik.



H3 – Učebnice obsahují informace o českém pravopisu, ať již ve formě poznámek
u gramatického výkladu nebo v příloze.



H4 – Cvičení na volný písemný projev poskytují dostatek prostoru pro nácvik
různých témat a stylů, přičemž jejich náročnost bude odpovídat SERR.



H5 – Cvičení na psaní poskytují dostatek prostoru pro psaní a jsou graficky dobře
zpracována.

Lingvodidaktická doporučení vycházejí z nabitých poznatků a zkušeností z praxe
autorky a představují základní lingvodidaktická doporučení pro vytváření cvičení na psaní a
při jejich použití ve výuce. Kapitola obsahuje i praktické ukázky.
Závěr práce shrnuje výsledky jak teoretické, tak praktické části. Autorka věří, že
výsledky přispějí k podnícení dalšího výzkumu tohoto tématu, a také k posílení psané
komunikace ve výuce českého jazyka pro cizince.
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A. Teoretická část

1. Synchronní a diachronní pohled

1.1 Komunikace a její druhy
Již od samého prvopočátku existence živočišné existence na naší planetě Zemi se tyto
formy života musely nějakým způsobem dorozumívat, tj. vyměňovat si informace např. o
tom, kdo je kdo, v jakém jsou hierarchickém postavení, kde se nachází potrava, zda jsou na
svém či cizím území, jestli se bude dále jednat o mírovou nebo nepřátelskou komunikaci
apod.
U zvířat tato výměna informací probíhala a probíhá na úrovni první signální soustavy.
Jde především o zvukové a pachové signály, vibrace těla a jiné projevy dorozumívání.
Souhrnně můžeme tuto komunikaci, např. mezi včelami, mravenci, delfíny, psy a jinými
živočišnými druhy, nazvat „zvířecí řečí“. (podle Fischer, 2004, s. 11-13)
Lidé neboli homo sapiens se v průběhu svého vývoje postupně od zvířat odlišili tím,
že si během mnoha tisíciletí vyvinuli speciální komunikační prostředek pro verbální
komunikaci, který nazýváme jazyk.
„Jazyk je abstraktní systém ustálených a závazných znaků a pravidel, sloužící k
dorozumívání a myšlení. Konkrétním užitím jazyka v komunikaci je řeč, která je individuální
realizací jazykového systému.“1
Pojem komunikace je odvozován z latinských slov communis – společný a
communicare – činit něco společným, dorozumívat se. Komunikaci můžeme definovat
následovně:
„Komunikaci chápeme jako přenos informací, sdělování obsahu vědomí jednoho
člověka dalšímu člověku nebo lidem.“2
Je ji možno rozdělit na:
„1) verbální
a) forma mluvená (pomocí řeči)
b) forma písemná (pomocí písma)
1
2

Zdroj: http://galaktis.cz/clanek/narodni-jazyk/, dostupný online 15. 7. 2012
Zdroj: http://galaktis.cz/clanek/narodni-jazyk/, dostupný online 15. 7. 2012
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2) neverbální
a) pomocí smluvených značek, kódů, …
b) pomocí výrazu nebo pohybu různých částí těla = řeč těla (gesta,
mimika, řeč očí, přiblížení nebo oddálení…).“3
V této práci bude věnována pozornost pouze komunikaci verbální, čímž by ale neměl
vzniknout dojem, že nonverbální je méně důležitá. Stejně tak, ačkoli mluvená forma je starší
než písemná a při výuce se s mluvenou formou začíná, o ní není možno tvrdit, že je
důležitější. Často se setkáváme s domněnkou, že tyto dvě formy komunikace existují vedle
sebe zdánlivě odděleně. Tento dojem mohou vyvolávat odlišné systémy znaků (fonémy a
grafémy) používané pro mluvenou a písemnou komunikaci. Přesto jsou tyto systémy úzce
spjaty, vzájemně propojeny a doplňují se.
1.2 Jazyk (-ové znalosti) od počátků do současnosti
Na světě neexistuje pouze jeden jazyk, ale poněvadž lidé žili v různých částech světa
odděleně, vyvinuly se z tzv. „prajazyka“ různé varianty. Vzniklo několik jazykových větví a
rodin. Český jazyk, stejně jako většina ostatních evropských jazyků, patří do rodiny
indoevropské.
Proto, aby se lidé mohli dorozumívat, učili se již v dobách dávno minulých (Antika,
staré Řecko a Řím aj.) cizí jazyky. Jednalo se především o jazyky sousedních států či národů,
se kterými obchodovali nebo vedli války či naopak mírová jednání.
I v současné době tomu není jinak, ačkoli proběhlo několik snah o vytvoření jednoho
celosvětového jazyka s jednoduchou morfologickou strukturou – tzv. umělé jazyky
(nejznámější Esperanto). Momentálně se jako lingua franca nejčastěji používá angličtina a její
pidžin-formy. Její prvenství bylo posíleno v minulých stoletích především kolonizací a ve 20.
a 21. stol. masovým nástupem moderních technologií (např. internet) a celosvětovou
globalizací.
Také v Evropě dochází ke spojování států do vyšších územních celků. Evropská unie
zastřešuje nejen politické či hospodářské tendence, ale výrazně ovlivňuje vzdělanost.
Představitelé EU razí heslo: „Mateřština a dva cizí jazyky na komunikační úrovni B1“.
S touto myšlenkou souhlasí přibližně polovina dotázaných4.
3
4

Zdroj: http://galaktis.cz/clanek/narodni-jazyk/, dostupný online 15. 7. 2012
Zdroj: ec.europa.eu/publications/booklets/move/74/cs.doc, dostupný online 24. 6. 2012
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Jaká je situace v praxi ukazuje Eurobarometr 243 „Evropané a jejich jazyky“ 5, z něhož
autorka práce vybírá pro ilustraci následující údaje:


„56 % občanů ve členských státech EU se dokáže kromě své mateřštiny
domluvit ještě v jednom jazyce. (99 % Lucemburčanů, 97 % Slováků a 95
% Lotyšů uvádí, že ovládají alespoň jeden cizí jazyk.)



28 % respondentů uvádí, že umí dva cizí jazyky natolik dobře, že se jimi
domluví. (To je případ zejména v Lucembursku (92 %), Nizozemsku (75
%) a ve Slovinsku (71 %).)



11 % respondentů uvádí, že kromě své mateřštiny umí ještě nejméně tři
jazyky.



Avšak téměř polovina respondentů, 44 %, přiznává, že kromě své
mateřštiny nemluví žádným jiným jazykem. V šesti členských státech patří
do této skupiny většina obyvatel; jedná se o Irsko (66 %), Spojené
království (62 %), Itálii (59 %), Maďarsko (58 %), Portugalsko (58 %) a
Španělsko (56 %).“

S touto představou „evropanství“ se ztotožňují i čeští politikové a vzdělávací instituce.
Není se čemu divit už vzhledem ke geografické poloze České republiky. Vždyť znalost cizích
jazyků nám otvírá nejen obzory poznání, ale přináší i možnosti dalšího osobnostního a
profesního růstu, nemluvě o možnosti lepšího poznání a porozumění jiným kulturám a
národům.
Nyní si zodpovíme následující otázku: Jak jsou na tom Češi s jazykovými znalostmi a
jaké vzdělání nabízí v tomto ohledu český školní systém? Základní principy výuky cizích
jazyků

v ČR

nalezneme

například

v

„Národním

plánu

výuky

cizích

jazyků“ 6.

K nejdůležitějším informacím v něm patří:
 „Všichni žáci v základním vzdělávání tak projdou výukou anglického
jazyka. Výstupní úroveň v 5. ročníku je jazyková úroveň A1 a směřuje k
jazykové úrovni A2. V 9. ročníku je cílová jazyková úroveň A2 a směřuje k
jazykové úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro
jazyky. Jazykové kompetence absolventů střední školy jsou stanoveny na
5
6

Zdroj: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_sum_cs.pdf, dostupný online 24. 6. 2012
Zdroj: http://aplikace.msmt.cz/PDF/JT010NPvyukyCJnaNet.pdf, dostupný online 24. 6. 2012
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úroveň B2 a mohou ji přesáhnout podle Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky. Taková jazyková vybavenost jim umožní
bezproblémovou komunikaci s obyvateli ostatních zemí Evropské unie.“
 „Volba druhého cizího jazyka se bude odvíjet z podstaty mnohojazyčnosti
tedy dostatečně široké nabídky dalších jazyků (francouzština, ruština,
italština, španělština a jiné.) V naší geografické situaci to znamená
především jazyků sousedních států (němčina, polština), mezi nimiž má
zvláštní postavení slovenština v návaznosti na tradici bilingvního státu.
Slovenština se dá zvládnout metodou „napříč předměty základní školy“,
není nutné ji zařazovat jako další cizí jazyk.“
Jak je na těchto dvou bodech vidět, existuje i v České republice snaha o uplatnění
principu EU, tj. mateřština + další dva cizí jazyky na úrovni B1. Přičemž je stanoveno, že
prvním jazykem musí být angličtina a druhý si pak mohou studenti zvolit z dalších školou
nabízených jazyků, přičemž upřednostňovány by měly být především jazyky našich sousedů.
Dle statistik Eurobarometr 243 „Evropané a jejich jazyky“7 uvádí 28 % občanů České
republiky, že ovládají němčinu.
Obyvatelé České republiky mohou své jazykové znalosti využít nejen při cestách do
zahraničí, ale také ve své vlasti. Příliv cizinců k nám od roku 1989 stále roste, a ačkoliv i
z jejich strany je patrná snaha se naučit český jazyk, je vždy oboustranně výhodné znát
alespoň částečně jazyk a kulturu partnera.
1.3 Cizinci v České republice
Podíváme-li se blíže na statistiky cizinců žijících v ČR, zjistíme z údajů Českého
statistického úřadu, že počet cizinců trvale nebo dlouhodobě žijících v ČR v roce 1989 činil
35.561 osob8. Z dlouhodobých statistik je patrná rostoucí tendence. V roce 2009, tedy 20 let
po Sametové revoluci, činil celkový počet cizinců trvale či dlouhodobě žijících v ČR,
azylantů, osob z EU s přechodným pobytem nebo osob s vízem nad 90 dní 434.600, v roce
2013 pak 441.536 osob9. Kromě těchto lidí se ale v ČR pohybují ještě další cizinci, a to
občané EU, kteří se nepřihlásili k přechodnému pobytu, ilegálně zde žijící osoby a

7

Zdroj: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_sum_cs.pdf, dostupný online 24. 6. 2012
Zdroj: Trvale a dlouhodobě usazení cizinci v ČR; 1985 - 2010 (31.12.)
http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/tabulky/ciz_pocet_cizincu-001, dostupný online 15. 7. 2012
9
Zdroj: R01 Vývoj počtu cizinců v ČR v letech 2004 – 2013 (31.12.)
https://www.czso.cz/csu/cizinci/4-ciz_pocet_cizincu#cr, dostupný online 22. 8. 2015
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v neposlední řadě turisté. V posledním období je stále více aktuální problematika běženců
především z afrických zemí a ze zemí Blízkého východu. Česká republika ale pro většinu
z nich není cílovou zemí, nýbrž spíše průjezdní a míří často do Německa či jiných států
západní Evropy.
Cizinci

se

v novém

prostředí

musí

vypořádat

s řadou

problémů,

ať

již

administrativního, ekonomického nebo sociokulturního rázu. Také snaha o překonání
jazykové bariéry zcela jistě napomáhá k lepší integraci do společnosti a zvládání kulturního
šoku. Povinnost naučit se český jazyk podporuje i česká vláda například usnesením platným
od 1. 1. 2009 – cizinci ze třetích zemí musí prokázat znalost českého jazyka na úrovni A1,
aby mohli na našem území získat povolení k trvalému pobytu. Od ledna 2013 pak platí, že
žadatelé o české občanství musí kromě jiných podmínek složit zkoušku z českého jazyka na
úrovni B1 a také zkoušku z českých reálií.
O český jazyk ze strany cizinců byl zájem již dříve, například v dobách RakouskoUherské monarchie. Rovněž ve 20. století to bylo spojeno s možností přicestovat za prací
nebo studiem do České republiky. Současný zájem o češtinu podporuje rozvoj oboru český
jazyk jako cizí nebo druhý jazyk. Některé instituce (především univerzity) se zabývají
intenzivní přípravou učitelů českého jazyka pro cizince. Rozšiřují se nabídky různých druhů
kurzů, ověřuje se úspěšnost nejrůznějších metod výuky, vytvářejí se nové výukové materiály
atd.
1.4 Výuka češtiny (pro cizince)
Český jazyk, stejně jako ostatní jazyky, je možno si osvojit nebo se jej naučit. Rozdíl
mezi těmito dvěma pojmy spočívá v tom, že jazyk si osvojujeme neuvědoměle, většinou jako
jazyk mateřský, kdežto cizí jazyk se musíme učit vědomě, přičemž výuka je většinou
institucionalizována.
České děti se tedy učí český jazyk jako mateřský neboli rodný od svého nejbližšího
okolí. Nejdříve si osvojí jeho mluvenou podobu a většinou teprve až ve škole jeho podobu
psanou. Ve vyšších ročnících základní školy se učí pravidla gramatická či ortografická.
Naproti tomu se cizinci český jazyk učí většinou v rámci institucionalizovaných kurzů,
případně samostudiem. V těchto kurzech by si měli osvojit všechny stránky jazyka (jeho ústní
i písemnou podobu, slovní zásobu i gramatická pravidla, ale také sociokulturní kompetence,
reálie aj.).
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Zde je nutno se ještě zmínit o třech důležitých aspektech, které ovlivňují učení
se cizím jazykům. První dva aspekty souvisí s vlivem jazyků na sebe navzájem, tzv. pozitivní
nebo negativní interference. Prvním důležitým faktorem je blízkost či vzdálenost, resp.
podobnost či odlišnost mateřského a cizího jazyka, a zadruhé je to fakt, zda se jedná o první
cizí jazyk nebo již druhý či třetí. Pořadí učení se jazykům, jejich shodné a rozdílné rysy mají
dle lingvodidaktických výzkumů zásadní vliv na učení se novému jazyku. Třetím
rozhodujícím faktorem je vliv prostředí, ve kterém výuka probíhá, a to, zda je realizována
v zemi cílového jazyka (jako druhý jazyk) či mimo ni (jako cizí jazyk).

1.5 Výukové metody
Jak již bylo uvedeno v kapitole 1.2, lidé se učili cizí jazyky již v dobách dřívějších a
po celou tuto dobu se až do 20. stol. střídaly dvě hlavní výukové metody, které si zde
představíme (podle Hendrich a kol., 1988, s. 257-263):
Gramaticko-překladová metoda vychází ze syntaktické koncepce, obdobím jejího
největšího rozkvětu byl středověk, kdy sloužila k výuce především latiny či jiných mrtvých
jazyků. Bez větších změn byla ve školství používána až do 19. stol., přičemž její rysy se
objevují i v současných výukových materiálech. Hlavním cílem výuky bylo osvojení si
gramatických pravidel (učení se o jazyce) a překlad (ideálně doslovný z mateřského do cizího
jazyka nebo obráceně). Slovní zásobu se studenti učili izolovaně bez kontextu. Také věty byly
v gramatických cvičeních pro svou abstraktnost a odtrženost od života jen málo upotřebitelné
v praxi. Řečové dovednosti se omezovaly především na čtení, případně psaný projev. Pro
čtení byla žákům předkládána ponejvíc klasická či liturgická díla.
Tato metoda se neobešla bez kritiky, např. M. Luther, W. Ratke, ale i J. A. Komenský.
Tento velký učitel poukazoval především na potřebu systematičnosti při výuce gramatiky,
doporučoval induktivní metodu a byl zastáncem vysvětlování v mateřském jazyce. Dále
podtrhoval význam výběru minimální slovní zásoby a jejího učení se v kontextu a na základě
názorných pomůcek. Pořadí nácviku řečových dovedností doporučoval následovně: poslech,
psaní, čtení, mluvení.
Jak již bylo uvedeno výše, s metodou gramaticko-překladovou se střídal její protipól –
metoda přímá, vycházející z analytické koncepce. Název pro ji se ustálil až po roce 1901, ale
v různých obměnách a pod různými názvy („nová metoda“, „přirozená metoda“, „reformní
metoda“, „Berlitzova metoda“ aj.) existovala již dávno předtím. Za cíl si kladla osvojení
cizího jazyka na stejném principu jako mateřský jazyk, tj. intuitivně, bez použití mateřštiny,
slovníků a překladu. Upřednostňováni byli rodilí mluvčí jako vyučující a vše se odehrávalo
15

převážně formou orální. Důležitý byl poslech a ústní projev, zejména dialog. Základem byla
praktičnost, tj. orientace na použití a komunikaci, výběr slov pro život, dril frází, simplifikace
gramatiky apod. Bohužel se ani tato metoda neobešla bez problémů a kritiky. Především
potřeba vyšší hodinové dotace a méně početných skupinek byla pro mnohé školy neúnosná.
Obě tyto metody na sebe reagovaly a oběma bylo vytýkáno, že jsou jednostranně
zaměřené. Hledání „ideální“ vyučovací metody vedlo i k jejich propojování a vybírání toho
nejlepšího z obou. Především ve 20. stol. vznikla celá řada smíšených a nových metod, jako
např. audio-orální, audio-lingvální, sugestopedie aj., u kterých ale opět převládalo nadužívání
a podceňování určité řečové dovednosti. (podle Hendrich a kol., 1988, s. 257 – 274)
1.5.1 Komunikační metoda
Od 70. let 20. stol., kdy došlo v lingvistice k tzv. „komunikačně-pragmatickému
obratu“ (podle Švehlová 2001, Peregrin 1998), se pozornost lingvodidaktiků přesouvá od
systémových a strukturních vlastností jazykového kódu (langue) k jeho fungování a užívání
(parole). Důležitým faktorem je právě funkčnost užití jazyka v různých situacích během
společenské komunikace. Na tomto základě se začíná vyvíjet a prosazovat metoda
komunikační.
K základním charakteristickým rysům této metody patří (podle Hrdlička, 2009):
 užitečnost – pragmatický přístup, studenti se učí především to, co mohou
použít a uplatnit v praxi;
 adresnost – „ne všechno všem“, ale kurzy, výuka, učební materiály a metody
by měly být „šity na míru“, tzn. přizpůsobovány dle objektivních a
subjektivních aspektů skupině nebo přímo jednotlivým studentům;
 komplexnost – snaha o propojení a vyváženost nejen jazykových prostředků a
řečových dovedností, ale také jazykových, sociolingválních, diskurzních,
strategických a sociokulturních kompetencí. Autorem těchto 6 kompetencí,
které byly v roce 1993 přijaty také za standard EU, je J. van Ek. (podle
Hrdlička, 2009)
Bohužel se i u komunikační metody v praxi setkáváme s problémy. Za tři nejčastější
jsou považovány (podle Hrdlička, 2009):
 nevhodné pojetí role gramatiky – tj. agramatizace, přílišná simplifikace
výkladů a nedostatečné procvičení gramatiky vůbec;
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 stratifikace českého národního jazyka a problematika prezentace nespisovných
variet – v učebnicích dochází k mísení různých jazykových variet, resp.
neodlišení spisovných a nespisovných forem (nedostatečné grafické označení),
výskyt pouze velice zjednodušených vysvětlení o tvoření forem, nízký počet
příkladů a nedostatečné objasnění jejich použití v jednotlivých jazykových
útvarech;
 otázka psané komunikace – především nedostatečné zařazení a nácvik této
řečové dovednosti. Posledně jmenovanému problému se věnuje i tato
diplomová práce.

2. Komponenty jazykové výuky
Jazyková výuka se skládá z několika částí. Tím zde nemyslíme její části jako výukové
jednotky, ale komponenty, které musí studenti cizího jazyka ovládnout, aby byli schopni
komunikovat v cizím jazyce.
Cizí jazyk zde plní dvě funkce, a to sice „zprostředkovací“ – pomáhá nám se dostat
k vytyčenému cíli jazykové výuky. Je tedy obsahem výuky, to, co se učíme, ale také jejím
cílem, to, co se chceme naučit a pomocí čeho chceme náš cíl, tedy úspěšnou komunikaci
v cizím jazyce, realizovat.
Již počátkem 20. století lingvista F. de Saussure poukazoval na dvojí stránku jazyka a
rozlišení „langue“, tj. jazykového systému, od „parole“, tj. konkrétního užití tohoto systému
v projevech mluvčího či pisatele. (podle Hendrich a kol., 1988, s. 129)
S ohledem na výše uvedené je možno jazykové komponenty rozdělit do dvou skupin, a
to na: jazykové prostředky a řečové dovednosti.
2.1. Jazykové prostředky
„Termínem jazykové prostředky jsou označovány čtyři dílčí roviny jazykového
systému:


lexikální prostředky, tj. slovní zásoba;



gramatické prostředky, tj. mluvnice;



zvukové prostředky a



grafické prostředky.“

(Hendrich a kol., 1988, s. 129)
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Jazykové prostředky bývají také označovány jako čtyři „základní stavební kameny“
jazykového systému, které je třeba všechny na určitém stupni ovládat a také je umět během
jazykové komunikace současně a koordinovaně používat. (podle Hendrich a kol., 1988, s.
129)

2.1.1 Grafické prostředky
Pro zaznamenání myšlenek v psané podobě musíme použít několik základních
jednotek, které si zde nejdříve specifikujeme. Nebudeme zde hovořit o použití psacích potřeb,
jako pera či tužky aj, ani o procesech, jak písemný projev vzniká, poněvadž těmito činnostmi
se budeme zabývat až v kapitole o řečových dovednostech.
Základní kameny psaného jazyka tvoří písmena a grafémy. Rozdíl mezi nimi je
obdobný jako rozdíl mezi hláskou a fonémem v mluveném jazyce. Například zde vidíme
jeden grafém, ale jeho čtyři různé realizace, tzn. čtyři různé typy písma: M, m, M, m. Grafémy
jsou považovány za základní jednotku grafické roviny jazyka. Písmo je pak jeho realizace,
tedy znaky psané či tištěné použité pro grafické znázornění dané myšlenky v psané podobě.
(podle Hendrich a kol., 1988, s. 175-177)
Zde při výuce cizích jazyků vyvstává hned několik úskalí, které musí vyučující při
přípravě brát v potaz.
Ne všechny jazyky používají stejný znakový systém, tzn. například u studentů z rusky
či bulharsky mluvících zemí, kteří píší azbukou, je vhodné je nejdříve seznámit s písmem,
používaným v našem jazykovém prostředí, tedy latinkou. Vzhledem ke globálnímu rozšíření
angličtiny jako prvního cizího jazyka nebývá už tento krok takovým problémem, protože
studenti jsou již s anglickou verzí latinky obeznámeni. Přesto je potřebné jim českou verzi
latinky předložit, poněvadž i ve tvarech běžných písmen latinky, zejména v jejich psané
podobě, existují mezi použitím v jednotlivých zemích, tedy i oproti angličtině či jinému
jazyku, odlišnosti. Tyto jsou dány rozdílnými návyky, vyplývajícími ze zvyklostí ve výuce
psaní ve školách. (podle Hendrich a kol., 1988, s. 177)
Na obrázku č. 2 je uveden vzor školního písma ze Slabikáře pro 1. třídu základní
školy, Praha : SPN, 1967.10 Tato podoba latinky byla do českých škol zavedena roku 1849.
(Mlčáková, 2009, s. 14)
V roce 2005 vzniklo nové písmo Comenia Script – viz obrázek č. 211, jehož autorkou
je Radana Lencová. Během dvou školních roků 2010-2012 bylo písmo pilotně ověřováno
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Zdroj: http://www.levactvi.cz/levak-a-psani/skolni-vzor-pisma/, dostupný online 28. 8. 2015
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Ministerstvem školství ČR na 33 základních školách v celé České republice. Výsledkem bylo
schválení varianty „Comenia Script universal“ pro použití na českých základních školách.
Pro porovnání zde předkládáme i písma používaná v Německu. Od roku 1941 bylo
zavedeno do škol zavedeno tzv. „Deutsche Normalschrift“. V roce 1953 pak bylo vystřídáno
tzv. „Lateinische Ausgangsschrift“ – viz obrázek č. 112. Po rozdělení Německa na východní a
západní část byly v letech 1968-69 zavedeny i dvě odlišné verze písma. V současné době
probíhají jednání o sjednocení písma na základních školách. Spolek pro základní školy
(Grundschulverband) zastává názor: „Jedno písmo pro čtení i psaní je dost!“13
Při porovnání české latinky a verze západního Německa jsou nápadné rozdíly
například v písmenech R, S a Z. Jejich použití v českém textu by mohlo způsobit
nedorozumění.
Ať se již studenti naučili ve své vlasti jakékoli písmo, měli by jim učitelé cizího
jazyka, v našem případě češtiny jako cizího resp. druhého jazyka, dát možnost, aby porovnali
minimálně dvě varianty (mateřštiny a českého školního písma). Pokud tento krok učitelé ve
výuce vynechají, hrozí, že studenti budou sice psát česky, ale jiným písmem, což může vést
k problémům v komunikaci, případně ke snížení bodového nebo známkového hodnocení
v rámci testů, kde budou písmena z jiného systému považována za chybně použitá.

Obrázek č. 1 – Vzor písma Comenia Script, typ universal, který prošel ověřením MŠMT ČR a
byl schválen jako alternativní písmo pro české základní školy.
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Zdroj: http://www.lencova.eu/cs/gal_ukazky_cs, dostupný online 28. 8. 2015
Zdroj: http://www.grundschulverband.de/fileadmin/aktuell/Grundschrift/pp_Geschichte__der_Schrift.pdf,
dostupný online 28. 8. 2015
13
Zdroj: http://www.grundschulverband.de/fileadmin/aktuell/Grundschrift/pp_Geschichte__der_Schrift.pdf,
dostupný online 28. 8. 2015
12
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Obrázek č. 2 - Vzor školního písma ze Slabikáře pro 1. třídu základní školy, Praha : SPN,
1967, str. 121.
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Obrázek č. 3 – „Lateinische Schulschrift“ – bylo zavedeno 1953 v Německu.

Obrázek č. 4 – „Schulausgangschrift“ – bylo zavedeno 1968 ve východním Německu.

Obrázek č. 5 – „Schulausgangschrift“ – bylo zavedeno 1969 v západním Německu.
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2.2. Řečové dovednosti
Řečovými dovednostmi nazýváme schopnost používat cizí jazyk za účelem
komunikace, ať již v podobě ústní nebo písemné. Podle Beneše a kol. (1971, s. 117)
rozlišujeme čtyři základní řečové dovednosti:
1. poslech s porozuměním;
2. čtení s porozuměním;
3. ústní projev (= mluvení);
4. písemný projev (= psaní).
„Zatímco jazykové prostředky, o nichž pojednává předcházející kapitola, představují
jakýsi ˏstavebníˊ materiál a systém pravidel pro jeho užívání v komunikaci, řečové …
dovednosti znamenají jednotlivé druhy vlastní řečové činnosti.“ (Hendrich a kol., 1988, s.
186-187)
Řečové dovednosti se zpravidla dělí na:


receptivní (pasívní), tj. poslech s porozuměním a čtení s porozuměním;



produktivní (aktivní), tj. ústní projev (mluvení) a písemný projev (psaní).

Propojením těchto základních řečových dovedností vznikají dovednosti kombinované,
a to:


čtení hlasité, tj. převádění psané podoby do zvukové;



psaní podle diktátu, tj. převádění zvukové podoby do grafické.

Za zvláštní dovednost je pokládáno překládání a tlumočení, při nichž se sdělovaný
obsah transponuje z jednoho jazyka do druhého.
„Z hlediska vztahů mezi jazykovými prostředky, jimiž jsme se zabývali v předešlé
kapitole, a řečovými dovednostmi v procesu osvojování cizího jazyka je třeba mít na zřeteli, že
k ovládání jazyka lze dospět jen řečovými činnostmi, což znamená, že řečové činnosti či
dovednosti jsou jak cílem, tak i prostředkem ve vyučování cizímu jazyku.“ (Hendrich a kol.,
1988, s. 186-187)
Důležité je si také především z pohledu učitele cizího jazyka uvědomit, „že každý druh
řečové činnosti se uskutečňuje specifickými mechanismy, které jsou v něčem společné všem
řečovým činnostem, avšak v tom podstatném jsou pro každý jejich druh specifické. Z toho
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vyplývá, že každá řečová dovednost musí být rozvíjena specifickými prostředky a postupy.“
(Hendrich a kol., 1988, s. 186-187)
Jinak řečeno, „nelze naučit mluvení přes čtení … a naučit číst přes mluvení … .“
(podle Passov, 1975, s. 17, in Hendrich a kol., 1988, s. 186-187).
Dodejme, že nácvik receptivních dovedností je snazší než nácvik dovedností
produktivních.

2.2.1 Písemný projev (= psaní)
Ve starších didaktikách nalezneme spíše pojem psaní, pod kterým rozumíme „pracovní
proces, jímž graficky zaznamenáváme myšlenky nebo řeč buď vlastní …, nebo cizí …“ (Penc,
1961, s. 3)
Psaní je „prostředek k trvalému zaznamenávání myšlenek a řeči a je tedy jinou –
grafickou – formou jazykového vyjadřování.“ (Penc, 1961, s. 3)
V současnosti se spíše používá termín písemný projev, který již Hendrich a kol. (1988,
s. 236) definovali jako „aktivní řečovou dovednost, jíž se užívá k vyjadřování myšlenkových
obsahů v procesu komunikace. Jde tedy o řečovou produkci, o kódování obsahu do písemné
podoby jazyka.“
Tuto definici můžeme ještě rozšířit o tvrzení ze Společného evropského referenčního
rámce (SERR): „Při činnostech spojených s písemným projevem (psaním) vytváří uživatel
jazyka psaný text pro jednoho nebo více čtenářů.“ (SERR, 2001)
Opomenuta by neměla být ani varianta, kdy je pisatel zároveň čtenářem, a to jediným,
např. deníkové zápisky.
Důležitá je i poznámka Beneše a kol. (1971, s. 173):
„Ačkoli je možno graficky zachytit kterýkoli projev mluvený a naopak přeměnit psaný
dokument v řeč ústní, nelze považovat psané projevy jen za grafické zachycení mluvené řeči.
Psaný projev se liší od mluveného nejen svou vlastní formou (místo zvuků grafické znaky), ale
i výběrem slovní zásoby, gramatických struktur, délkou vět, jejich logickou návazností a
celkovou svou funkcí.“
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Dalšími charakteristickými rysy písemného projevu jsou (podle Švehlová, 2001,
Jílková, 2005, Sochrová, 2007): výskyt textu v psané či tištěné podobě; kondenzace
informací; převaha monologické podoby; dekontextualizace; tematická a stylistická
vyhraněnost; využití specifických jazykových (spisovnost x nespisovnost resp. jejich mísení;
stylizace; složitější větné celky) a grafických prostředků (např. interpunkční znaménka či
symboly a prostředky pro dotvoření grafické přehlednosti textu – tučné písmo, podtržení,
závorky aj.); koherence; připravenost projevu včetně možnosti využití referenčních pomůcek
(slovníky, příručky, elektronické korektury aj.); nevázanost textu v prostoru a čase; možnost
uchování textu a návrat k němu; neznámost čtenáře a jeho reakce na text.
Z výše uvedeného je jasně patrné, že je písemný projev nedílnou součástí výuky cizího
jazyka, a tudíž není možné akceptovat přání některých studentů, kteří přicházejí s cílem naučit
se „pouze komunikovat ústně, protože písemný projev nepotřebují“. To ale způsobuje
problémy, protože nemají zájem o grafickou podobu českého jazyka a nebudou tedy schopni
ani správně číst. Výsledkem bude nenaplnění jejich původního cíle, tedy zvládnutí
praktických dovedností, jako si např. přečíst jídelní lístek nebo vyplnit formulář na cizinecké
policii.
Potřeba psaní by sice měla vycházet z přání a potřeb studentů, ale ti nejsou vždy
dostatečně obeznámeni se systémem jazyka jako takového a také například s požadavky
různých jazykových zkoušek. Už na úrovni A1 – zkouška pro trvalý pobyt – je jednou z částí
testování psaní. Je tedy vhodné studenty k písemnému projevu motivovat, vést je k němu
soustavně a na všech jazykových úrovních.
Podíváme-li se do Společného evropského referenčního rámce (SERR, 2001, s. 62-64),
nalezneme zde rozpracované požadavky na řečovou dovednost psaní. Zde uvádíme modelové
stupnice pro:
 písemný projev (všeobecná stupnice);
 samostatný písemný projev;
 zprávy a pojednání.
PÍSEMNÝ PROJEV – VŠEOBECNÁ STUPNICE
A1 Dokáže psát jednoduché izolované fráze a věty.
A2 Dokáže napsat řadu jednoduchých frází a vět spojených jednoduchými spojkami, jako
jsou „a“, „ale“ a „protože“.
B1 Dokáže napsat velmi jednoduše členěné souvislé texty týkající se okruhu známých témat
z oblasti jeho/jejího zájmu, a to tak, že spojuje řadu kratších úseků do lineárního sledu.
B2 Dokáže napsat srozumitelné podrobné texty týkající se různých témat z oblasti
jeho/jejich zájmů, přičemž dokáže shrnout, skloubit a zhodnotit informace a argumenty
z velkého počtu zdrojů.
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Dokáže napsat jasné, dobře uspořádané texty týkající se složitých témat a zdůraznit
důležité otázky. Přitom dokáže za pomoci doplňujících argumentů a vhodných příkladů
podrobně rozvést a podepřít svá názorová stanoviska a vhodně zakončit.
Dokáže napsat jasné a plynulé složité texty, které mají vhodný a účinný styl a jsou
logicky vystavěny tak, aby pomáhaly čtenáři najít základní body.

SAMOSTATNÝ PÍSEMNÝ PROJEV
A1 Dokáže napsat jednoduché fráze a věty o sobě, smyšlených postavách, o tom, kde žijí a
co dělají.
A2 Dokáže v souvislých větách psát o běžných stránkách svého okolí, např. o různých
lidech, místech a práci nebo zážitcích spojených se studiem.
Dokáže napsat velmi krátké a jednoduché popisy událostí, osobních zážitků a toho, co
dělal v minulosti.
Dokáže napsat sled jednoduchých frází a vět o své rodině, životních podmínkách,
dosaženém vzdělání, o současném nebo nedávném zaměstnání.
Dokáže napsat krátké a jednoduché smyšlené životopisy a jednoduché básně o lidech.
B1 Dokáže napsat velmi jednoduše členěné a podrobné popisy týkající se různých témat v
oblasti jeho/jejího zájmu.
Dokáže popsat zážitek a vylíčit své pocity a své reakce v jednoduchém souvislém textu.
Dokáže napsat popis události, nedávného výletu, ať skutečného, či smyšleného.
Dokáže vyprávět příběh.
B2 Dokáže napsat srozumitelné a podrobné popisy skutečných nebo smyšlených událostí a
zážitků, přičemž vyjadřuje vztahy mezi myšlenkami v logicky uspořádaném souvislém
textu a dodržuje ustálené konvence daného žánru.
Dokáže napsat srozumitelné a podrobné popisy týkající se různých témat v oblasti
jeho/jejího zájmu.
Dokáže napsat recenzi filmu, knihy nebo hry.
C1 Dokáže napsat srozumitelné, podrobné a syntakticky správně uspořádané a rozvinuté
popisy a imaginativní texty v přesvědčivém, osobitém, přirozeném stylu vhodném pro
čtenáře, kterému jsou určeny.
C2 Dokáže napsat jasná a plynulá poutavá vyprávění a líčení zážitků ve stylové rovině,
která odpovídá zvolenému žánru.

ZPRÁVY A POJEDNÁNÍ
A1 Deskriptor není k dispozici.
A2 Deskriptor není k dispozici.
B1 Dokáže psát krátká jednoduchá pojednání týkající se témat, která ho/ji zajímají.
Dokáže s jistou dávkou sebedůvěry shrnout nashromážděné faktografické informace
týkající se běžných i méně běžných záležitostí v rámci jeho/jejího oboru, napsat o nich
zprávu a vyjádřit o nich svůj názor.
Dokáže napsat velmi krátké zprávy ve standardizované konvenční formě, které sdělují
běžné faktografické informace a zdůvodňují určité činnosti.
B2 Dokáže napsat pojednání nebo zprávy, které systematicky rozvíjejí argumentaci,
patřičně zdůrazňují důležité myšlenky a dodávají potřebné detaily.
Dokáže zhodnotit různé nápady týkající se problému nebo jeho řešení.
Dokáže napsat pojednání nebo zprávu, které rozvíjejí argumentaci, uvádějí důvody pro
a proti určitému názorovému stanovisku a vysvětlují výhody a nevýhody různých
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možností.
Dokáže shrnout a skloubit informace a argumenty z velkého počtu různých zdrojů.
Dokáže napsat srozumitelnou, syntakticky správně vystavěnou stať týkající se složitého
tématu a zdůraznit sporné otázky.
Dokáže dostatečně podrobně rozvést své názory a podpořit je dalšími argumenty,
důvody a vhodnými příklady.
Dokáže napsat jasné, plynulé a složité zprávy, články nebo pojednání, ve kterých se
zabývá nějakým problémem nebo předkládá kritické hodnocení projektů nebo
literárních děl.
Dokáže použít vhodnou, efektivní logickou stavbu, a tak čtenáři pomáhá nalézt základní
myšlenky.

V SERR nalezneme i speciální popis pro písemnou interakci (SERR, 2001, S. 84-86),
tedy psanou komunikaci. Ta zahrnuje činnosti jako např.
 „předávání a výměna poznámek, zápisů atd., když ústní interakce není možná nebo
není vhodná;
 korespondence prostřednictvím dopisu, faxu, elektronické pošty atd.;
 jednání o textech dohod, smluv, komuniké atd. prostřednictvím výměny pracovních
verzí, oprav, korektur atd.;
 účast na konferencích prostřednictvím internetu, ať už s přímým připojením („online“) nebo bez přímého připojení („off-line“).“
(SERR, 2001, S. 84-86)
Modelové stupnice jsou v SERR zpracovány pro:
 písemnou interakci (všeobecná stupnice);
 korespondenci;
 poznámky, vzkazy a formuláře.

PÍSEMNÁ INTERAKCE – VŠEOBECNÁ STUPNICE
A1 Dokáže písemnou formou požádat o osobní informace nebo je předat.
A2 Dokáže psát krátká frázovitá sdělení, která se vztahují k záležitostem z oblasti
bezprostředních potřeb.
B1 Dokáže sdělit informace a myšlenky týkající se jak abstraktních tak konkrétních témat,
ověřit si informace a zeptat se na problémy nebo problémy poměrně přesně vysvětlit.
Umí napsat osobní dopisy a poznámky, požadovat a sdělit jednoduché, bezprostředně
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C1
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důležité informace a vysvětlit, co považuje za důležité.
Dokáže v písemné formě účinně podávat informace i vyjádřit své názory a dokáže na
podobná sdělení reagovat.
Umí se jasně a přesně vyjádřit, přičemž se pružně a účinně obrací na adresáta.
viz C1

KORESPONDENCE
A1 Umí napsat stručný jednoduchý text na pohlednici.
A2 Umí napsat velmi jednoduché osobní dopisy vyjadřující poděkování a omluvu.
B1 Dokáže v osobních dopisech sdělit zprávy a vyjádřit myšlenky o abstraktních nebo
kulturních tématech, jakými jsou hudba a filmy.
Umí napsat osobní dopisy popisující zážitky, pocity a události.
B2 Dokáže v dopisech vyjádřit míru pocitu, zdůraznit důležitost událostí a zážitků z
osobního hlediska a ve své odpovědi reagovat na zprávy a názory pisatele dopisu.
C1 Dokáže se v osobní korespondenci vyjádřit jasně a přesně, jazyka užívá pružně a
účinně, včetně vyjádření emocí, narážek nebo vtipu.
C2 viz C1
POZNÁMKY, VZKAZY A FORMULÁŘE
A1 Dokáže zapsat čísla a data, své vlastní jméno, národnost, adresu, věk, datum narození
nebo příjezdu do země atd., např. při vyplňování dotazníku v průběhu registrace v
hotelu.
A2 Dokáže zaznamenat krátký vzkaz za předpokladu, že může požádat o zopakování a
přeformulování.
Umí napsat krátké jednoduché poznámky a sdělení týkající se jeho/jejích základních
potřeb.
B1 Dokáže zaznamenat vzkazy týkající se dotazů a vysvětlení problémů.
Dokáže napsat krátká sdělení obsahující jednoduché informace bezprostředně důležité
pro přátele, pracovníky ve službách, učitele a ostatní lidi, kteří jsou součástí jeho/jejího
každodenního života, a srozumitelně přitom vyjádří, co považuje za důležité.
B2 viz B1
C1 viz B1
C2 viz B1
Za zmínku stojí také drobná, ale v současném technickém světě velmi důležitá
poznámka: „Zásluhou zvyšující se technické náročnosti počítačových programů začíná stále
více nabývat na důležitosti interaktivní komunikace mezi člověkem a počítačem ve veřejné,
pracovní, vzdělávací a dokonce osobní oblasti.“ (SERR, 2001, S. 84-86)
V této formulaci je diskutabilním slovo „náročnost“. Je možno souhlasit s názorem, že
naše společnost se technicky rychle vyvíjí, protože se přizpůsobuje technickému progresu.
Zvládnutí některých počítačových programů může být náročné, ale jde především o
softwarovou komplikovanost. Uživatelé počítačových programů nemusí a většinou ani
nevyužívají na 100 % všechny jejich funkce. Důležité ale je, abychom byli schopni používat
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alespoň standardní programy. K nejrozšířenějším bezpochyby patří balíček programů firmy
Microsoft MS Office, který obsahuje i program na psaní MS Word. Dále by pak k základním
znalostem mělo patřit ovládání nějaké e-mailové schránky, a to buď na serveru přímo, např.
přes www.seznam.cz či www.google.com nebo v rámci Outlooku. Pro komunikaci online či
offline je v současnosti nejrozšířenější program Skype a sociální síť Facebook.
Převážná část studentů drží bezproblémově krok s rozvíjející se technikou. Za
posledních 10 let jsme mohli pozorovat přechod od tištěných slovníků k elektronickým a stále
rostoucí nároky studentů na sdílení elektronických materiálů, online nebo offline komunikaci
atd. Ač se vyučující se studenty snaží udržet krok, je možno konstatovat, že ve většině
případů nejsou s to být jim vyrovnanými partnery.
Při výuce českého jazyka pro cizince je velmi důležité, aby se studenti seznámili i
s rozložením české latinky na klávesnici. Dalším dobrým pomocníkem při psaní na PC jim
může být autokorekce ve Wordu či doplňkové programy jako například na doplnění
diakritiky.
Ať již budou studenti psát rukou na papír nebo používat technické prostředky jako
mobily, tablety, notebooky či osobní počítače, je důležité si uvést, jak vlastně písemný projev
vzniká.
„Elementární psaní můžeme vymezit jako dovednost korektně graficky zaznamenávat
mluvenou nebo myšlenou řeč. Jejím základem je dovednost zacházet s technickými prostředky
psaní (perem, tužkou apod.), dále znalost písma a principů, jimiž se jeho používání řídí.“
(Šebesta, 1999, s. 97)
Na vyšší úrovni pak přistupují k základní grafomotorické dovednosti a zvládání grafických
prostředků (tedy grafémů, písma a pravopisu) i další složitější dovednosti, jako např. grafické
úpravy dopisů, dodržování norem při psaní vědeckých prací, stylistika v administrativních
textech aj. Zájem pedagogů roste o tzv. kreativní psaní neboli tvůrčí psaní.
Šebesta (1999, s. 99) dělí samotný proces psaní na tyto fáze:


inventio – autor shromažďuje látku k projevu;



dispositio – autor látku pořádá;



elocutio – autor dává látce podobu jazykového projevu.
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Novodobě bývají tyto části také označovány anglickými názvy: pre-writting, writting,
post-writting. Při vytváření cvičení na psaní a jejich zařazování do výuky je potřeba tyto
jednotlivé fáze akceptovat.
Během procesu psaní se mohou objevit i některé problémy, které studentům ztěžují
vytváření písemného projevu. Důležitá je motivace k psaní, kterou mohou studenti lehce
ztratit, pokud jim není zřejmá jeho funkčnost. Již před započetím samotného procesu psaní si
musí ujasnit téma, strukturu a další základní informace (rozsah, časová dotace, …) aj.
Bohužel se často stává, že právě tyto základní informace studentům chybí nebo je dokonce
ignorují. Během psaní pak mohou „ztratit niť“, změnit styl, nevhodně popřehazovat body
osnovy atd. Rovněž se mohou v závěru písemného projevu vyskytnout problematická místa
při kontrole pravopisu, grafické úpravě aj.
Vyučující by v rámci své přípravy a vedení hodin měli být na tyto problémy připraveni
a pokud možno je i předem eliminovat. Motivaci je např. možno zvýšit psaním školních
časopisů, poskytnout studentům oporu v bodech nebo obrazcích, doporučit jim při kontrole
použití různých slovníků atd.
Vzniklý písemný projev je potřeba zkontrolovat a také ho ohodnotit. Toto může
provést jak sám student, resp. za pomoci učitele, případně v kolektivu spolužáků či vyučující
sám. Před započetím kontroly je nezbytné se se pisatelem domluvit, zda si přeje, aby jeho text
četl vyučující, případně i další čtenáři. Kontrola textu slouží jako zpětná vazba jak pro
pisatele, tak pro učitele. V případě, že bude písemný projev také hodnocen, musí vyučující
stanovit klasifikační kritéria, která zohlední všechny aspekty psaní. Nejde pouze o chyby
v písmu, ortografii, gramatice, ale i chyby stylistické či obsahové.
V příloze C Společného evropského referenčního rámce se nachází soubor prostředků
pro jazykové hodnocení, resp. diagnostické účely. Ve třech přehledných tabulkách jsou
uvedeny popisné výroky pro sebehodnocení (výroky jsou v 1. osobě Sg.), výroky pro zpětnou
vazbu studentům (2. os. Pl. – vykání), a také výroky shrnující výsledky (opět v 1. os. Sg.).

Stupnice souboru DIALANG (SERR, 2001, s. 232, příloha C)
A1 Dokážu psát jednoduché vzkazy přátelům.
Dokážu popsat své bydliště.
Dokážu doplnit osobní údaje do formulářů.
Umím napsat jednoduché izolované fráze a věty.
Umím napsat krátký jednoduchý pozdrav na pohlednici.
Dokážu s pomocí slovníku psát krátké dopisy a vzkazy.
A2 Dokážu stručně a v základních rysech popsat události a činnosti.
Umím psát velmi jednoduché osobní dopisy vyjadřující poděkování či omluvu.
Umím psát krátké jednoduché vzkazy týkající se záležitostí běžného života.
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Dokážu popsat své plány a záměry.
Dokážu vysvětlit, co se mi na určité věci líbí nebo nelíbí.
Dokážu popsat svou rodinu, životní podmínky, své vzdělání a současné nebo poslední
zaměstnání.
Umím popsat minulé události a osobní zážitky.
Dokážu psát velmi stručné zprávy prezentující rutinní a faktické informace a
zdůvodňující určité jednání či opatření.
Umím v osobním dopise podrobně popsat události, své zážitky a pocity.
Dokážu v základních rysech popsat nepředvídatelnou událost, například nehodu.
Dokážu popsat své sny, naděje a cíle.
Dokážu zapsat vzkaz obsahující žádost o informaci, popis problému atd.
Umím popsat zápletku knihy nebo filmu a svůj názor na ni.
Dokážu stručně zdůvodnit a vysvětlit názory, plány a činy.
Dokážu zhodnotit různé myšlenky a možná řešení určitého problému.
Umím vybrat a zpracovat informace a argumenty z několika zdrojů.
Dokážu rozvinout a vést logickou polemiku.
Dokážu spekulovat o příčinách, následcích a hypotetických situacích.
Dokážu obsáhleji vysvětlit své stanovisko a podpořit ho vhodnými argumenty, důvody a
příklady.
Dokážu systematicky rozvinout polemiku s patřičným důrazem na důležité body a na
prezentaci vhodných podpůrných detailů.
Umím jasně a podrobně vysvětlit složité záležitosti.
(odhad C1) Obvykle dokážu psát bez pomoci slovníku.
(odhad C1) Umím psát tak dobře, že nejde-li o něco důležitého, můj písemný projev
nevyžaduje kontrolu.
Můj písemný projev má přiměřeně efektivní a logickou strukturu, která pomáhá
čtenářům nalézt důležité body.
Dokážu sepsat jasnou, hladce plynoucí komplexní zprávu, článek nebo esej a
prezentovat v nich nějaký případ nebo kriticky hodnotit návrhy či literární díla.
(odhad C2) Umím psát tak dobře, že mé texty nemusí kontrolovat rodilý mluvčí.
(odhad C2) Umím psát tak dobře, že mé texty nemohou podstatně vylepšit ani vyučující
v kurzech psaní.

Stupnice souboru DIALANG (SERR, 2001, s. 236, příloha C)
A1 Výsledky vašeho testu naznačují, že v psaní dosahujete (nebo ještě nedosahujete)
úrovně A1 stupnice Rady Evropy. Lidé na této úrovni dokáží napsat stručný jednoduchý
text na pohlednici, např. pozdrav z dovolené. Umí vyplnit formuláře obsahující osobní
údaje, např. jméno, národnost a adresu při přihlašování v hotelu.
A2 Výsledky vašeho testu naznačují, že v psaní dosahujete úrovně A2 stupnice Rady
Evropy. Lidé na této úrovni dokáží napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy
týkající se jejich základních potřeb. Umí napsat velmi jednoduchý osobní dopis, např.
poděkování.
B1 Výsledky vašeho testu naznačují, že v psaní dosahujete úrovně B1 stupnice Rady
Evropy. Lidé na této úrovni dokáží psát jednoduché souvislé texty na témata, která
dobře znají nebo která je osobně zajímají. Umí psát osobní dopisy popisující zážitky a
dojmy.
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B2

C1

C2

Výsledky vašeho testu naznačují, že v psaní dosahujete úrovně B2 stupnice Rady
Evropy. Lidé na této úrovni dokáží psát srozumitelné podrobné texty na širokou škálu
témat, která souvisejí s jejich zájmy. Umí napsat pojednání nebo zprávu, předávat
informace, obhajovat nebo vyvracet určitý názor. V dopise dovedou zdůraznit, čím jsou
pro ně události a zážitky osobně důležité.
Výsledky vašeho testu naznačují, že v psaní dosahujete úrovně C1 stupnice Rady
Evropy. Lidé na této úrovni se dokáží jasně vyjadřovat, dobře uspořádat text a
podrobně vysvětlit svá stanoviska. Umí psát podrobné dopisy, pojednání nebo zprávy o
složitých tématech a zdůraznit to, co považují za nejdůležitější. Umí zvolit styl textu
podle toho, jakému typu čtenáře je určen.
Výsledky vašeho testu naznačují, že v psaní dosahujete úrovně C2 stupnice Rady
Evropy. Lidé na této úrovni dokáží napsat jasný plynulý text vhodným stylem. Umí psát
složité dopisy, zprávy nebo články a vystavět text logicky tak, aby pomáhal čtenáři
všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je. Umí psát resumé a recenze odborných
nebo literárních textů

Stupnice souboru DIALANG (SERR, 2001, s. 240-2241, příloha C)
A1 Které typy textů umím psát
Velmi krátké písemné útvary: izolovaná slova a velmi krátké základní věty.
Např. jednoduché vzkazy, poznámky, vyplňování formulářů, psaní pohlednic.
Co umím napsat
Číslovky a datum, své jméno, národnost, adresu a další podrobnosti, které se vpisují do
jednoduchých formulářů při cestování. Krátké jednoduché věty spojené spojkami „a“ a
„pak“.
Podmínky a omezení
Nejedná-li se o nejběžnější slova a výrazy, je nutné použít slovník.
A2 Které typy textů umím psát
Obvykle krátké, jednoduché písemné útvary.
Např. jednoduché osobní dopisy, pohlednice, vzkazy, poznámky, vyplňování formulářů.
Co umím napsat
Texty většinou popisují momentální potřeby, osobní události, známá místa, koníčky,
práci atd. Obvykle se skládají z krátkých základních vět. Umím používat nejběžnější
spojovací výrazy (a, ale, protože), s jejichž pomocí dokážu napsat příběh nebo v bodech
popsat určitou věc.
Podmínky a omezení
Texty se týkají pouze běžných rutinních záležitostí. Napsat souvislý, logicky provázaný
text, je obtížné.
B1 Které typy textů umím psát
Souvislé srozumitelné texty, v nichž jsou jednotlivé prvky správně propojeny.
Co umím napsat
Umím písemně zprostředkovat jednoduché informace přátelům, řemeslníkům atd., kteří
figurují v mém běžném životě. Umím srozumitelně předat nekomplikovaná sdělení.
Umím oznámit zprávu, vyjádřit svůj názor na abstraktní nebo kulturní téma, např. na
film, hudbu atd. Dosti podrobně dokážu popsat zážitky, pocity a události.
Podmínky a omezení
Psaní se může omezovat na známější a běžnější textové útvary, např. na popis věci nebo
sledu činností. Napsat např. polemický text nebo pojednat sporné otázky, může být
obtížné.
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C1

C2

Které typy textů umím psát
Nejrůznější typy textů.
Co umím napsat
Umím efektivně sdělit zprávu, vyjádřit názor a reagovat na zprávy a názory jiných.
Ovládám nejrůznější spojovací výrazy, s jejichž pomocí jasně vyjadřuji vztahy
mezi myšlenkami. Pravopis a interpunkce jsou poměrně správné.
Podmínky a omezení
Vyjádřit nuance při zaujímání stanoviska nebo při sdělování pocitů či zážitků bývá
obvykle obtížné.
Které typy textů umím psát
Nejrůznější typy textů. Umím se vyjádřit jasně a přesně, jazykové prostředky
využívám efektivně a pružně.
Co umím napsat
Umím napsat jasný, hladce plynoucí a správně strukturovaný text, který dokazuje
zvládnutí organizačních prostředků textu, spojovacích výrazů a prostředků textové
soudržnosti. Umím přesně odstupňovat názory a tvrzení, např. co se týče
jistoty/nejistoty, víry/pochybnosti a pravděpodobnosti. Rozvržení a členění textu
a interpunkce jsou konzistentní a podtrhují srozumitelnost textu. Pravopis je až na
příležitostná opomenutí správný.
Podmínky a omezení
Vyjádřit nuance při zaujímání stanoviska nebo při sdělování zážitků může být obtížné.
Které typy textů umím psát
Nejrůznější typy textů. Umím přesně vyjádřit jemnější významové odstíny. Umím psát
přesvědčivě.
Co umím napsat
Umím napsat logicky souvislý a soudržný text a plně a patřičně využívat nejrůznějších
prostředků organizace textu a prostředků textové soudržnosti. Píšu bez pravopisných
chyb.
Podmínky a omezení
Kromě příležitostných odborných termínů z neznámého oboru není třeba používat
slovník.
Shrneme-li všechny dosavadní poznatky o písemném projevu, je třeba znovu zdůraznit

důležitost této řečové dovednosti na všech jazykových úrovních. Výuka psanému projevu ve
výuce cizích jazyků je nezbytná a je nutno ji soustavně trénovat a motivovat k ní.
Jen tak budou studenti připraveni po všech stránkách jazyka a budou schopni nejen
komunikovat, ale splnit například i podmínky pro složení certifikovaných jazykových
zkoušek, jejichž součástí je i písemný projev.
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B. Analytická část
3. Lingvodidaktická prezentace psané komunikace ve vybraných učebnicích češtiny pro
cizince
3.1 Učebnice (češtiny pro cizince)
„Učebnice je základním materiálem, didaktickým prostředkem, sloužícím k realizaci
stanoveného cíle prostřednictvím svého obsahu a metodického pojetí ve struktuře vyučovacího
procesu. Pro žáka je hlavním zdrojem poznání. Kromě učiva obsahuje též podněty podporující
motivaci žáků (ilustrace, kvízy aj.). Výběrem a uspořádáním učiva zajišťuje cíle výchovné a
vzdělávací. Ze všech těchto důvodů by svou kvalitou měla odpovídat didaktickým zásadám a
psychickým zvláštnostem, jež se týkají vývinu žákovy osobnosti vzhledem k jeho věku i
zaměření. Její obsah a pojetí slouží však nejen ke vzdělávání a formování žáků, ale do velké
míry určují i učitelův metodický a didaktický postup. Důležitá funkce učebnice spočívá
konečně i v tom, že zajišťuje stejný obsah a jednotu pojetí při vyučování danému cizímu
jazyku na všech školách téhož typu.“ (Hendrich, 1988, s. 397)
Průcha (1998, s. 19) vyděluje tři hlavní účely učebnic:


prezentace učiva – podávají didakticky zpracovaný souhrn poznatků z daného
vědního oboru, který pak žákům i učitelům slouží jako hlavní informační pramen;



řízení učení a vyučování – řídí proces žákova učení a zároveň učiteli slouží jako
jakési vodítko v jeho řídící roli;



orientační (organizační) funkce – vymezují obsahy vzdělávání, organizují je do
určitých tematických celků a stanovují posloupnost jejich osvojování.

Stejný autor rozlišuje funkce učebnic (Průcha, 1998, s. 19) dle toho, kdo s nimi
pracuje:


žáci a studenti: „Učebnice jsou pramenem, z něhož se žáci učí, tj. osvojují si nejen
určité poznatky, ale i jiné složky vzdělání (dovednosti, hodnoty normy, postoje
aj.).“



učitelé: „Učebnice jsou pramenem, s jehož využitím učitelé plánují obsah učiva,
ale i přímou prezentaci tohoto obsahu ve výuce, hodnocení vzdělávacích výsledků
žáků aj.“
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U Hendricha a kol. (1988, s. 396) nalezneme dělení funkcí materiálních didaktických
prostředků, tedy i učebnic takto:
 „funkce prezentační (uváděcí) – didaktické prostředky se podílejí na prezentaci
(uvádění, výkladu, objasňování učiva, dokumentují nebo navazují přímo či
zprostředkovaně na učební informaci určenou k osvojení (zvuková nahrávka textu,
graf časové závislosti dějů atd.);
 funkce stimulační – didaktické prostředky stimulují, podněcují žákovu reakci, rozvíjejí
jeho myšlení, podporují tvůrčí přístup k pochopení a zpracování nové informace
(řešení problémů, postupy analogie, analýzy, syntézy apod.), zejména z oblasti
jazykové teorie;
 funkce motivační – didaktické prostředky vyvolávají žákův zájem o předmět; seznamují
ho se zajímavostmi spjatými s vyučovacím předmětem; upozorňují na zajímavosti ze
života dané země, na její historii, tradice, zvyky, umělecká díla a vše, co souvisí s
kulturou dotyčného národa. Tím působí motivačně v průběhu celého trvání výuky.“
Učebnice cizích jazyků se často neprodávají pouze jako jedna kniha, ale jako soubor,
který obsahuje pracovní sešit, metodickou příručku pro vyučující, CV nebo DVD nosič.
Učebnice se může soustředit pouze na jednu úroveň, např. pouze pro začátečníky (A1) nebo
zahrnovat víc úrovní, např. A1 až B1. Buď jsou všechny úrovně v jednom svazku, nebo se
učebnice skládají z několika dílů. Z praktického hlediska je u učebnic s velkým objemem
nevýhoda v jejich váze. Pokud na sebe jednotlivé díly navazují, je to výhodné z hlediska
pokračování a provázanosti.
Učebnice jako takové mají určitou strukturu. Většinou na začátku obsahují úvod resp.
předmluvu autora/-rky či autorského kolektivu, piktogramy či značky k výukové činnosti a
zkratky pro jednotlivé gramatické signály. Hlavní část je rozdělena na lekce či kapitoly, které
v závislosti na délce bývají podrozděleny na menší úseky. Lekce či kapitoly jsou tematicky
zaměřeny na určitý okruh daného učiva, a to jak po stránce lexikální, tak i gramatické.
Podkapitoly pak označují dělení a strukturu jednotlivých lekcí, např. část úvodní text a
cvičení k němu, gramatické poučky a procvičení daných jevů, další rozšiřující cvičení na další
řečové dovednosti, výklad slovní zásoby aj. Jako první nebo také nultá lekce bývá
označována ta, která se věnuje audio-orálnímu úvodu či u navazujících dílů opakování
předchozí látky. Učebnici většinou uzavírá klíč ke cvičením, souborný slovníček, gramatické
tabulky, event. doplňkové texty a cvičení. V některých učebnicích se objevují i testové úlohy.
34

Některé výukové metody či také někteří vyučující upřednostňují práci s učebnicemi,
poněvadž tvoří jakousi kostru výuky (sylabus). Naopak některé metody či někteří vyučující
učebnice používají pouze okrajově či vůbec, neboť se cítí učebnicí příliš svázáni. V každém
případě je možno říct, že je výběr učebnice většinou v rukách vyučujícího, který musí
zohlednit jazykovou úroveň studentů, jejich cíle, požadavky na obsah, případně také
mateřštinu či zprostředkovací jazyk. Většina vyučujících s učebnicí pracuje, přesto svou
výuku doplňuje dalšími materiály vlastními nebo autentickými. Současným trendem je i
využívání různých moderních technologií, jako např. interaktivní tabule, online cvičení na
internetu aj.
Co se týče situace na trhu s ohledem na učebnice českého jazyka pro cizince, je možno
konstatovat, že se za posledních 10 let objevila celá řada zcela nových nebo přepracovaných
vydání učebnic češtiny pro cizince. Převážná část se orientuje na studenty v počáteční fázi
výuky, tedy úroveň A1-B1. U většiny z nich je zprostředkovacím jazykem angličtina.
Netvrdíme zde, že neexistují materiály pro středně a více pokročilé či odborně zaměřené nebo
pro jiné jazykové kombinace než jen čeština-angličtina, ale výběr těchto učebnic je velmi
omezen. Situace na trhu kopíruje zájem cizinců o český jazyk a také marketingové strategie
vydavatelů. Co se týče výukových metod, snaží se většina učebnic vydaných v posledních
letech využívat principy komunikační metody, ale v jednotlivých učebnicových souborech se
objevují i znaky metod ostatních.
Pro naši analýzu jsme vybrali učebnice14 tak, aby pokryly co nejširší spektrum a
ukázali jsme na nich prezentaci psané komunikace:
1. Adamovičová a kol. – Basic Czech I. (2010)
2. Adamovičová a kol. – Basic Czech II. (2010)
3. Adamovičová a kol. – Basic Czech III. (2010)
4. Bischofová a kol. – Čeština pro středně a více pokročilé. (2011)
5. Bischofová a kol. – Pracovní sešit k učebnici Čeština pro středně a více pokročilé.
(2008)
6. Cvejnová – Česky, prosím Start. (2011)
7. Cvejnová – Česky, prosím I. Učebnice. (2008)
8. Cvejnová – Česky, prosím I. Pracovní sešit. (2008)
14

pozn. autorky: V dalším textu budou učebnice označovány U (pro učebnice i cvičebnice) + číslo dle tohoto
seznamu, poněvadž od některých autorů jsme analyzovali např. učebnici a cvičebnici nebo dvě různá díla, ale se
stejným rokem vydání.
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9. Cvejnová – Česky, prosím II. Učebnice. (2012)
10. Cvejnová – Česky, prosím II. Pracovní sešit. (2012)
11. Holá a kol. – Česky krok za krokem 2. (2009)
12. Hronová a kol. – Čeština pro cizince. První kroky. (2009)
13. Hanzová – Učíme se česky. 1. díl. (2002)
14. Kamiš – Učíme se česky. 2. díl. (2004)
15. Remediosová a kol. Chcete mluvit česky? (čínská verze). (2012)
16. Remediosová a kol. Chcete mluvit česky? 1. díl. (ruská verze). (2007)
17. Remediosová a kol. Chcete mluvit česky? 1. díl. (ruská verze). (2006)
18. Rešková a kol. Communicative Czech. Elementary Czech. (2005)
19. Rešková a kol. Communicative Czech. Elementary Czech. Workbook. (2005)
20. Rešková a kol. Communicative Czech. Intermediate Czech. (2004)
21. Rešková a kol. Communicative Czech. Intermediate Czech. Workbook. (2006)
Učebnice a cvičebnice jsme na základě dvou kritérií rozdělili do následujících skupin:
 dle jazykové úrovně15:
o pro začátečníky (úroveň A1)
 U1, U6, U7, U8, U12, U13, U15, U16, U17, U18
o pro mírně pokročilé (úroveň A2-B1)
 U2, U9, U10, U11, U14, U19, U20
o pro středně pokročilé (úroveň B2-C1)
 U3, U4, U5
 dle zprostředkovacího jazyka:
o angličtina
 U1, U2, U3, U12, U17, U18, U19, U20
o jiný zprostředkovací jazyk (ruština, čínština)
 U15, U16
o bez zprostředkovacího jazyka (pouze česky)16
 U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U13, U14
Toto dělení využijeme při závěrečné analýze učebnicových souborů.
15

pozn. autorky: V případě, že učebnice zahrnuje několik jazykových úrovní, zařadili jsme do skupiny dle
převažující části učebnice. V případě vyrovnanosti úrovní dle vstupní úrovně.
16
pozn. autorky: Pokud se zprostředkovací jazyk objevuje pouze ve slovníčku v závěru učebnice, zařadili jsme
přesto učebnici do této kategorie.
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3.2 Typologie cvičení (na písemný projev)
Učebnice nebo také cvičebnice obsahují různé druhy cvičení. Pod pojmem cvičení
chápeme veškeré úkoly, otázky, procesy, činnosti atd., které vykonává student dle zadání, aby
dosáhl požadovaného cíle.
Pedagogický slovník (Průcha, Walterová, Mareš, 2001, s. 258) definuje učební úlohu
takto: „… každá pedagogická situace, která se vytváří proto, aby zajistila u žáků dosažení

určitého učebního cíle. Je zaměřena na pět aspektů učení: obsahový, stimulační (motivační),
operační, formativní a regulativní.“
Cvičení je možno třídit do několika kategorií. Různí autoři uvádí různá dělení, která se
částečně překrývají a doplňují, ale zatím neexistuje jednotná klasifikace.
Podle Hendricha a kol. (1988, s. 316-327) můžeme cvičení dělit:


dle zaměření na jazykové prostředky (JP) a řečové dovednosti (ŘD):
o jazyková = nácvik JP, cv. fonetická, pravopisná, lexikální, gramatická
o řečová = nácvik ŘD, cv. slouží k nácviku, rozvíjení a upevňování ŘD, tj.
poslechu s porozuměním cizí řeči, ústního projevu, čtení s porozuměním a
písemného projevu, popř. překládání nebo tlumočení.
o cv. předřečová (mezistupeň) – pro upevnění obtížnějších lexik. jevů



dle vztahu mezi mateřským a cílovým jazykem:
o překladová
o kontrainterferenční
o kontrainterferenční překladová (překlad se zaměřením na interf. jevy)



dle stupně řízenosti studentovy reakce:
o receptivní
o reproduktivní
o produktivní



dle formy stimulu a studentovy reakce:
o dle stimulu:
 s akustickým verbálním stimulem (jazyk. laboratoř)
 s grafickým stimulem (učebnice, text)
 s graficko-akustickým stimulem (kombinace)
 s obrazovým stimulem (ilustrace, diapozitivy)
 s předmětný stimulem (model, předmět)
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o dle reakce:
 cv. ústní
 cv. písemná
 cv. úkonová
U Beneše a kol. (1971, s. 82-86 a s. 176-178) najdeme kategorizaci cvičení na procvičení
grafické soustavy a písemného projevu.
Cvičení na upevnění osvojené grafické soustavy dělí Beneš a kol. (1970, s. 82-86) na
cvičení:
 receptivní – upevnění grafického obrazu slova, slovního spojení nebo gramatické
struktury při spojení s příslušnou zvukovou podobou. Cvičení mohou být spojena i
s grafickou a pravopisnou analýzou textu.
 reproduktivní a produktivní – v reproduktivních cvičeních student graficky
reprezentuje zvukový nebo grafický obraz jazyka, kdežto při produktivních student
píše samostatně. U reproduktivních pak Beneš dále vyčleňuje:
o přepisování – tato cvičení jsou užitečná zejména, pokud cílový jazyk používá
jinou abecedu než jazyk mateřský. Autor upozorňuje, že je v zájmu
předcházení mechaničnosti vhodné přepis spojit s dalším dílčím úkonem (např.
podtrhávání nebo škrtání různých jevů, doplňování chybějících písmen,
vyznačování přízvuků, výběrové doplňování apod.);
o diktáty – pomocí nich si žák má upevnit dovednosti a návyky ohledně
spojování zvukové a grafické podoby jazyka (Beneš a kol., 1970, s. 83-86).
Cvičení na nácvik písemného projevu klasifikuje Beneš a kol. (1971, s. 176-178) takto:
 dle účasti studentů na cvičení:
o kolektivní cvičení – vypracování těchto cvičení se účastní celý kolektiv
(studenti nabízejí různá řešení úlohy a ostatní je hodnotí, ten nejlepší návrh je
pak zapsán);
o individuální cvičení – každý žák pracuje samostatně.
 dle zařazení cvičení v rámci výukové jednotky
o průpravná cvičení – mají vést k automatizaci některého lexikálního nebo
gramatického jevu a jsou dále tříděna na:
 pravopisná cvičení;
 jazyková cvičení písemná;
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 přepisování textu s obměnami;
 stylizační písemná cvičení – tento druh cvičení se zaměřuje na volbu
nejvýstižnějšího výrazu. Patří sem např. doplňování jedné z uvedených
variant do daného kontextu, synonymní vyjadřování apod.;
o reprodukční cvičení – jsou určena k písemné reprodukci už zvládnutého
materiálu a navazují na cvičení, při nichž mají studenti za úkol tvořit věty z
daných slov, doplnit nedokončenou výpověď atd. Tento typ cvičení lze pak
dále dělit na:


písemné odpovědi na otázky k textu;



souvislou reprodukci textu – zpočátku studenti také mohou vycházet z
otázek k textu;



sestavení opěrných bodů – i zde může učitel studentům poskytnout
pomocné otázky, pomocí nichž pak mohou určit hlavní myšlenky textu;

o produkční cvičení – jejich úkolem je vést studenty k samostatnému vytvoření
písemného projevu na dané téma. Tato cvičení mohou mít formu:


odpovědí na individualizované otázky (týkající se studentovy reality);



samostatného písemného projevu na konkrétní téma – studentům
mohou být stanoveny opěrné body, jichž se mohou při tvoření projevu
přidržet.

Další zajímavé členění nabízí Jelínek (1980):
 dle role cvičení ve vyučovacím procesu:
o cvičení poznávací
o cvičení aplikační a prohlubovací
o cvičení opakovací a kontrolní;
 dle obsahu cvičení:
o cvičení fónická
o cvičení lexikálně sémantická
o cvičení slovotvorná
o cvičení morfologická
o cvičení syntaktická
o cvičení slohová
o cvičení pravopisná;
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 dle způsobu provedení:
o cvičení opisovací
o cvičení přepisovací
o cvičení doplňovací
o cvičení obměňovací
o cvičení substituční a transformační
o cvičení modelová
o cvičení problémová
o diktáty;
 dle převažujícího poznávacího procesu:
o cvičení analytická,
o cvičení syntetická,
o cvičení srovnávací,
o cvičení třídicí,
o cvičení zobecňovací;
 dle formy plnění:
o cvičení písemná
o cvičení ústní;
 dle místa zpracování:
o cvičení školní
o cvičení domácí.

Ačkoli existuje velké množství druhů cvičení, která není úplně jednoduché zařadit do
určité kategorie, neboť existuje víc hledisek pro jejich třídění, je možno se jistě shodnout na
tom, že pro efektivní výuku je potřeba střídat typy používaných úloh a zařazovat cvičení
vhodná po obsahové i formální stránce v dostatečném množství do všech částí výukové
jednotky. Střídání různých druhů cvičení podporuje také soustředění a motivaci studentů. Při
zařazování různých typů úloh jsme schopni lépe uspokojit potřeby studentů jako
individuí různých učebních typů. Cvičení musí být pro danou cílovou skupinu obsahově
přiměřená. Jednak je tím myšleno přiměřená pro danou jazykovou úroveň, ale také aby výběr
tématu byl uzpůsoben např. věku studentů. Důsledností ve výběru vhodných témat se může
předejít nepříjemným situacím, kdy narazíme na citlivá či tabu témata. Vzhled cvičení je
rovněž jednou z jejich důležitých složek. Mělo by být na první pohled jasné, kde cvičení
začíná a končí, co je jeho hlavním úkolem resp. cílem procvičení, kde je zadání a jak s úlohou
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pracovat. Samozřejmě, že především u složitějších typů je vhodné, aby se vyučující
obeznámili s metodickými poznámkami. Někdy nedostatečné množství cvičení v učebnicích
doplňují úlohy v pracovních sešitech. O tom, že cvičení je potřeba zařazovat do všech částí
lekce, tedy jako opakovací na začátku, pro upevnění nové látky a její automatizace ve střední
části a na procvičení ve spojitosti s dalšími jazykovými prostředky nebo řečovými
dovednostmi v konci není potřeba diskutovat. Tuto myšlenku vyjadřuje i Hendrich a kol.
(1988, s. 316): „... dominantní místo po stránce časového rozsahu i intenzity učení má

zaujímat nácvik, a to do té míry, že má prolínat i fázi výkladovou. Nácvikem přitom rozumíme
jak počáteční procvičování nových jazykových jevů, tj. navození tzv. primární (prvotní)
jazykové zkušenosti, tak soustředěné procvičování učiva, jakož i cvičení opakovací, upevňující
znalost jazykových prostředků nebo řečových dovedností a jejich ovládání.“
Velký podíl současných učebnic se opírá o komunikační metodu a snaží se o uplatnění

atributu praktičnosti, což znamená, že i cvičení by měla vycházet z reálné situace,
autentického textu, mělo by být zarámováno do komunikačního kontextu.
Struktura cvičení, týkajících se písemného projevu, se vyznačuje tím, že se skládá ze
zadání, které obsahuje instrukce, případně také výchozí text, obrázek či poslech. U úloh na psaní
nebývá vždy k dispozici příklad, ale mohou být k dispozici výchozí fráze, úvodní fráze aj.
Většinou obsahují cvičení i dostatečný prostor na vypracování písemné úlohy. V opačném případě
musí studenti využít svých poznámkových sešitů nebo volných listů papíru.

V rámci analýzy se samozřejmě zaměříme i na jednotlivá cvičení, ale především na
psaní a písemný projev jako celek, se všemi jeho aspekty, tedy i se seznámením se s českou
latinkou, nácvikem grafémů a písma, procvičováním volného písemného projevu, a to jak po
stránce tematické a stylistické, tak vzhledové. Vzhledem k rozsahu práce nebude možno
provést detailní analýzu všech cvičení, jež zahrnují dovednost psaní, ale která jsou primárně
zaměřena na procvičení jiného jazykového prostředku, především lexikálních jednotek nebo
gramatických jevů.
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3.3 Analýza psané komunikace ve vybraných učebnicích
S cílem ověřit pravdivost či nepravdivost stanovených hypotéz provede autorka práce
analýzu 21 učebnic či cvičebnic, které je možno rozdělit do osmi učebnicových souborů. Jak
již bylo uvedeno výše, výběr učebnic nebyl náhodný a jejich volba vycházela z několika
kritérií. Byly vybrány učebnicové soubory, které patří dle informací knihkupců17 mezi
nejžádanější. Dalším kritériem byla jazyková úroveň (A1-B2) a zprostředkovací jazyk (bez
zprostředkovacího jazyka, angličtina či jiný jazyk). Do analýzy nebyly zařazeny učebnice
odborné.
V rámci

rozboru

budou

nejdříve

jednotlivé

učebnicové

soubory

krátce

charakterizovány a poté bude následovat popis cvičení zaměřených na písemný projev.
Autorka uvede také konkrétní příklady zajímavých cvičení, na kterých je možno poukázat na
jejich pozitivní i negativní stránky. Tyto budou sloužit nejen jako východisko pro shrnutí
analýzy, ale také k sestavení principů při vytváření a používání cvičení na písemný projev
v lingvodidaktické části.
Cílem analýzy je zjistit, zda se v učebnicích češtiny pro cizince vyskytují cvičení na
psanou komunikaci. Dále pak provést analýzu těchto cvičení a materiálů tak, aby bylo možno
verifikovat nebo falzifikovat stanovené hypotézy:


H1 – Učebnice pro úroveň A1 budou obsahovat přehled české abecedy v tištěné a
psané podobě, na což navážou cvičení na psaní jednotlivých písmen.



H2 – Učebnice se zprostředkovacími jazyky používající odlišný systém písmen
budou obsahovat přehled české latinky a cvičení na její nácvik.



H3 – Učebnice obsahují informace o českém pravopisu, ať již ve formě poznámek
v rámci gramatického výkladu nebo v příloze.



H4 – Učebnice obsahují dostatek úkolů na volné psaní a na procvičení různých
témat a stylů, přičemž jejich náročnost odpovídá SERR.



H5 – Cvičení na písemný projev poskytují dostatek prostoru pro psaní a jsou
graficky dobře zpracována.

Z výsledků analýzy vyplynou principy pro vytváření a používání cvičení na psanou
komunikaci, které budou shrnuty v lingvodidaktické části práce.

17

pozn. autorky: Informace o množství prodaných učebnic a preferenci zákazníků podali zaměstnanci prodejen
knih, např. Neoluxor.
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3.3.1 Adamovičová a kol. – Basic Czech
Učebnicový soubor Basic Czech se skládá z dílů označených I. až III., které jsou
zaměřeny na jazykovou úroveň A1-B2. Autorským kolektivem těchto učebnic byli akademičtí
pracovníci Ústavu bohemistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Cílovou
skupinu tvoří především univerzitní studenti bakalářských či magisterských oborů, dále
studenti na výměnných pobytech (např. Erasmus) aj. Na těchto kurzech je jako
zprostředkovací jazyk používána angličtina, která je použita i v Basic Czech. Učebnicový
soubor obsahuje CD s audio-nahrávkami, ale nezahrnuje pracovní sešit ani metodickou
příručku. Pracovní sešit nahrazuje velké množství cvičení přímo v učebnici. Autorka by ráda
vyzdvihla především kvalitu a detailnost zpracované gramatiky.
Struktura všech tří dílů je stejná. Po obsahu a úvodu následuje šest lekcí. Tyto jsou
rozděleny ještě na menší části, které se věnují určitému jazykovému prostředku nebo řečové
dovednosti. Všechny lekce obsahují dostatek cvičení na psaní, přičemž tato jsou vždy spojena
s nácvikem lexikálních jednotek nebo gramatických jevů. Studenti píší izolovaná slova nebo
věty, případně vytváří otázky nebo odpovědi. První lekce zahrnuje výslovnostní pravidla a
základy fonetiky. Na str. 17 je vyobrazena česká abeceda, ale pouze její tištěná verze (kvůli
výslovnosti, nikoli kvůli psaní). Autoři učebnic pravděpodobně předpokládají, že studenti
z anglicky mluvících zemí nebo i z jiných států, kteří se účastní výuky přes angličtinu,
nebudou mít problémy se čtením a psaním české latinky. Bohužel je zde velice málo cvičení
na samostatný písemný projev, jako např. v I. díle na str. 116 cv. 6 – Write something about
yourself. nebo v II. díle na str. 188 cv. 17 – And what is your best friend like? (A jaký je tvůj
nejlepší kamarád / nejlepší kamarádka?). Teprve na konci každé učebnice nalezneme seznam
návrhů témat pro eseje:
Basic Czech I. – str. 159
L2



Co se ti líbí (jaká barva, jaká hudba, jaký pokoj, který film, která opera, která
kniha, které město)?



Kdo se ti líbí?



Kdo je tvůj oblíbený autor?



Která je tvoje oblíbená postava?



Můj pokoj

L3



Jaké jídlo a pití ne/máš rád/a?

L4



Co rád/a děláš? Co nerad/a děláš? Proč?



Rád/a nakupuješ? Co ano? A co ne?
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L5

L6



Kdo jsi? Odkud jsi? Co studuješ? Kde bydlíš?



Jak dlouho jsi v Praze?



Co se ti v Praze ne/líbí?



Jak se jmenuje tvůj/tvoje dobrý/á kamarád/ka a co dělají?



Máš psa nebo kočku? Jak se jmenujou?



Už znáš dobře Českou republiku?



Co už znáš? Co ještě neznáš?



Jakou hudbu posloucháš? Jaké knihy čteš rád/a?



Už pracuješ? Jako co?



Jak dlouho se učíš česky? Jak často máš češtinu?



Už trochu rozumíš a mluvíš česky?



Co jsi dělal/a včera? (vstávat – v kolik hodin; snídat – co; být doma/ve škole;
studovat; poslouchat hudbu; myslet na …; obědvat – co – kde; plánovat – co
budu dělat příští rok/zítra; kam chci jet; večeřet – co …)



Jaké máš plány? Co chceš dělat? Můžeš dělat všechno, co chceš? Co například
chceš a nemůžeš dělat?

Basic Czech II. – str. 221
L7

L8

L9

L10

L11



Můj běžný den.



Co je pro mě důležité?



Kam rád/a chodím?



Co se mi líbí / nelíbí v Praze / v mém městě? Proč?



Jak oslavuješ narozeniny?



Můj velký nákup



Jaké bydlení se ti líbí?



Rád/a bydlíš na koleji? Proč?



Popiš nějakou cestu



S cestovní kanceláří, nebo na vlastní pěst?



Film, který se mi ne/líbil



Moji příbuzní



Moje koníčky



Co mě baví a co mě nebaví?
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L12



Moji kamarádi: Jací jsou? Jak vypadají?

L13



Jaké máš plány do budoucna?



Výhody a nevýhody studia v Praze (v zahraničí).

Basic Czech II. – str. 221
L14

L15

L16

L17

L18



Jak se u vás slaví Vánoce?



Můj oblíbený recept



Diktát módy – je možné se mu vyhnout?



Co je pro mě nejdůležitější v životě



Reklamace zakoupeného zboží



Životopis / Žádost o uzavření x rozvázání pracovního poměru



Moje pracovní zkušenosti



Co mi přinesl pobyt v Praze / na nějaké jiné zahraniční univerzitě?



Jak by měla vypadat ideální práce?



Co nám automobil dal a co nám vzal?



Nejtěžší zkouška v mém životě



Moje studijní a pracovní plány



Žádost o odklad zkoušky x přerušení studia …



Potrestali mě! Právem, nebo neprávem?



(Příhoda z vlastního života. Zachoval/a bych se stejně vůči vlastním dětem?)



Byl/a jsem svědkem nějaké události



Jak jsem zabloudil/a



Příklady a vzory v mém životě



Kdy je nejlepší mít děti?



Proč se dnes tolik manželství rozvádí?



Je manželství v dnešní době přežitek?



Jak si představuju svou svatbu



Jedeme na svatební cestu



Kniha, která mě zaujala



Film, který mě oslovil



Výstava, kterou jsem navštívil/a



Kulturní život v Praze a v mé zemi
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L19



Je politika špinavá?



Měli bychom chodit k volbám?



Utváření média náš pohled na svět?



Stal se dnes sport byznysem?



Platí stále „ve zdravém těle zdravý duch?“

Co se týče rozboru a potvrzení nebo vyvrácení jednotlivých hypotéz, můžeme
konstatovat:


H1 – Učebnice pro úroveň A1 budou obsahovat přehled české abecedy v tištěné a
psané podobě, na což navážou cvičení na psaní jednotlivých písmen.
o I. díl, který je určen pro úroveň A1, obsahuje pouze přehled české
abecedy v tištěné podobě, a to v rámci fonetického úvodu. Cvičení na
nácvik psaní jednotlivých písmen nebyla nalezena.



H2 – Učebnice se zprostředkovacími jazyky používající odlišný systém písmen,
budou obsahovat přehled české latinky a cvičení na její nácvik.
o Netýká se tohoto učebnicového souboru. Zprostředkovacím jazykem je
u všech tří dílů angličtina.



H3 – Učebnice obsahují informace o českém pravopisu, ať již ve formě poznámek
v rámci gramatického výkladu nebo v příloze.
o Informace o českém pravopisu nejsou v těchto učebnicích speciálně
vyděleny. Pouze u gramatických jevů jsou samozřejmě obsaženy
informace jako např. o psaní i/y v minulém čase, ale není na ně jako na
pravopisná pravidla nijak speciálně upozorněno.



H4 – Učebnice obsahují dostatek úkolů na volné psaní a na procvičení různých
témat a stylů, přičemž jejich náročnost odpovídá SERR.
o Tematicky odpovídají návrhy na eseje požadavkům SERR. Přesto je
možno konstatovat, že především v I. díle jsou za zadání pro eseje
považovány jednoduché otázky, které by bylo možno zodpovědět jak
písemně, tak ústně, převážně jedním slovem či jednou větou. Je tedy na
vůli studentů, zda budou ochotni a schopni svůj písemný projev
rozvinout.
o Co se stylů týče, tak téměř celý I. díl se zaměřuje na popis a vyprávění.
Postrádáme psaní vzkazů, pohledů, dopisů. Ve II. díle se objevuje
reklamace, životopis, žádost.
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H5 – Cvičení na písemný projev poskytují dostatek prostoru pro psaní a jsou
graficky dobře zpracována.
o U cvičení doplňovacích je možno konstatovat, že je ponecháno dostatek
prostoru na psaní, ale u tabulek je patrné, že výška řádků je poměrně
malá. Cvičení na volné psaní, která mají být prováděna na základě
témat uvedených na konci učebnice, vyžadují použití vlastního papíru
nebo sešitu. Cvičení nejsou graficky příliš přitažlivá.

3.3.2 Bischofová a kol. – Čeština pro středně a více pokročilé
Učebnice Čeština pro středně a více pokročilé vznikla na stejném pracovišti jako Basic
Czech. Akademické prostředí a intenzivní jazykové kurzy umožňují, že se studenti dostanou
ve svém studiu češtiny pro cizince na vyšší úroveň. Z této potřeby vznikla tato učebnice
(doplněná audio-nahrávkou) a cvičebnice, které odpovídají úrovni B2 až C1. První vydání
vyšlo v roce 1997 pro účely Letní školy slovanských studií. K analýze jsme vybrali nově
přepracovanou učebnici, která již více odpovídá požadavkům komunikační metody, kdežto
její předchozí vydání spíše připomínalo vysokoškolské skriptum. Ačkoli je i nyní učebnice
černo-bílá, resp. s modrou doplňkovou barvou, je již alespoň po grafické stránce uživatelsky
přívětivější.
Učebnice se skládá z 15 lekcí, které jsou tematicky rozděleny takto: L1 – Volný čas,
L2 – Kultura, L3 – Školství, L4 – Česká republika, L5 – Počasí, roční doby, tradiční svátky,
L6 – Móda, L7 – Rodina, L8 – Zdravý životní styl, L9 – Problémy dnešní společnosti, L10 –
Řeč novin, L11 – Četba novin, L12 – Životní prostředí, L13 – Marketingová komunikace,
L14 – Cestujeme po České republice, L15 – Český jazyk.
Jednotlivé lekce se dále dělí na části A-B-C podle obtížnosti: A obsahuje výchozí text,
komunikační cvičení, slovní zásobu; část B se věnuje gramatice; oddíl C pro nejpokročilejší
studenty zahrnuje autentické texty, méně frekventovanou gramatiku, reálie, podněty k diskusi
a náměty pro psaní. Uveďme si nyní příklady těchto námětů alespoň ze dvou lekcí:
 L5 – str. 87 – cv. 14 – Náměty pro písemný referát:
o Moje vzpomínka na nejhezčí Vánoce
o Vliv podnebí na charakter národů
o Přísloví – výraz lidové moudrosti předků
o Charakteristika ročních období
o Popis tradičního svátku ve vaší zemi
o Vliv počasí na fyzický a duševní stav člověka
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 L10 – str. 169 – cv. 11 – Náměty pro písemný referát:
o Vliv tisku na veřejné mínění
o Můj oblíbený časopis
o Charakteristika (případně příklady) bulvárních novin
o Charakteristika (případně příklady) obsahu vámi sledovaných novn
o Má představa „nezávislých“ novin
o Mé oblíbené rubriky v novinách
V učebnici jsme nalezli i výklad k některým jevům, které jsou propojeny s psanou
komunikací. V 10. lekci se probírají spojky a jiné spojovací výrazy. Zde také na str. 160
nalezneme dvouřádkovou zmínku o psaní čárky před podřadicími spojovacími výrazy. Další
informace o ortografii a psaní čárky obsahuje lekce 15. Pravidla k vybraným stylům najdeme
v lekci 6 – umělecký styl, 10 – publicistický styl a 11 – odborný styl. Na konci učebnice je
připojen klíč ke cvičením, slovník, výběr doporučené literatury, jmenný a věcný rejstřík.
Pracovní sešit obsahuje pouze gramatická cvičení a procvičování slovní zásoby.
V rámci těchto cvičení je sice možno psát, ale není zde prostor pro volný projev.
Shrňme si zde ještě závěry k jednotlivým hypotézám:


H1 – Učebnice pro úroveň A1 budou obsahovat přehled české abecedy v tištěné a
psané podobě, na což naváží cvičení na psaní jednotlivých písmen.
o Netýká se tohoto učebnicového souboru, poněvadž je určen pro středně
a více pokročilé, jak napovídá sám název.



H2 – Učebnice se zprostředkovacími jazyky používající odlišný systém písmen,
budou obsahovat přehled české latinky a cvičení na její nácvik.
o Netýká se tohoto učebnicového souboru. Vzhledem k pokročilosti
studentů není použit žádný zprostředkovací jazyk. Angličtinu
nalezneme pouze ve slovníku na konci učebnice.



H3 – Učebnice obsahují informace o českém pravopisu, ať již ve formě poznámek
v rámci gramatického výkladu nebo v příloze.
o V této učebnici nalezneme přinejmenším informace o psaní čárek.
Vzhledem k pokročilosti studentů by bylo vhodné ortografické
informace shrnout a rozšířit je.
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H4 – Učebnice obsahují dostatek úkolů na volné psaní a na procvičení různých
témat a stylů, přičemž jejich náročnost odpovídá SERR.
o Opět musíme konstatovat, tematicky že se autoři omezili na návrhy
námětů pro písemný projev. Sice korespondují se zaměřením
jednotlivých lekcí a ty se SERR, přesto bychom ocenili jejich lepší
zasazení do kontextového rámce.
o Pokročilost studentů umožňuje na této úrovni dobře trénovat rozdíly ve
stylistice mezi stylem prostě-sdělovacím, uměleckým, publicistickým a
odborným. Vítáme, že autoři zařadili jak ukázky, tak výklad a cvičení
k těmto stylům.



H5 – Cvičení na psaní poskytují dostatek prostoru pro psaní a jsou graficky dobře
zpracována.
o Prostor na doplňování slov nebo vět v gramaticko-lexikálních cvičeních
je jak v učebnici, tak cvičebnici dostatek. Ve cvičebnici by stálo za
úvahu zvětšit řádkování, aby bylo dost místa i pro případné opravy.
o Graficky bohužel není co hodnotit. Cvičení na doplňování jsou běžné
texty s mezerou a ostatní cvičení na samostatný projev obsahují pouze
náměty, nikoli grafické podněty.

3.3.3 Cvejnová – Česky, prosím
Tento učebnicový soubor započala autorka tvořit I. dílem učebnice a cvičebnice.
Vzhledem k tomu, že byl často používán v kurzech pro studenty s mateřštinou s odlišným
systémem písma, vznikla dodatečně učebnice START, která je vlastně průpravou pro I. díl.
Teprve poté následovala práce na II. dílu učebnice a cvičebnice.
Na vytvoření učebnice START se podílela i Radana Lencová, která měla na starosti
písmo, sazbu a didaktický koncept Písanky, která je součástí učebnice. Vzhledem k tomu, že
Lencová je také autorkou písma Comenia Script, bylo použito právě toto písmo. V metodické
poznámce v úvodu k celé učebnici se nachází pořadí nácviku čtení jednotlivých hlásek a také
přehled nácviku psaní jednotlivých písmen. Následují poslechová cvičení, v nichž je
trénováno rozlišení hlásky a zápis grafémů pomocí písmen. Cvičení na přepis a opis nebyla
v učebnici nalezena, pouze „klasická“ cvičení na doplňování – nácvik slovní zásoby a
gramatiky. V rámci deseti lekcí se objevují ještě další specifická cvičení na psaní, jako např.
L4 – str. 50 – psaní adresy. Tato dovednost spadá spíše do oblasti reálií, poněvadž například
studenti z rusky mluvících oblastí jsou zvyklí psát adresu na dopisy v jiné formě. V 5. lekci
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na str. 69 je uveden přehled české abecedy, ale pouze v tištěné podobě a je na ní ukázáno
hláskování. Ve stejné lekci se studenti na str. 70 učí číst a psát vizitky. Osobní údaje musí
zanést do formuláře v 8. lekci na str. 94 – forma dotazníku a přihlášky do tenisového klubu.
Jak již bylo zmíněno, po desáté lekci následuje Písanka, kde probíhá nácvik psaní od
základních tahů přes jednotlivá písmena až po slova a věty. Nejprve studenti vzory opisují,
pak i přepisují z tiskacího do psacího písma.
První díl učebnice navazuje na START, který někteří studenti využijí, jiní nikoli. Pro
ty, kteří se se STARTem učili psát, je 1. díl spíše opakováním a prohloubením učiva. Mnohá
témata, cvičení i gramatika se opakují a rozšiřují. Učebnice je určena pro úroveň A1.
V autorském kolektivu již není Lencová, která připravila Písanku pro START. Hned na straně
8-9 je představeno vzorové písmo české latinky, nikoli Comenia Script. Toto může být pro
některé studenty matoucí. Nácvik psaní je postupný od základních informací, ojedinělých slov
a izolovaných frází až po krátké texty. Uveďme si zde několik příkladů s komentáři:
 L3 – str. 56 – čtení a psaní e-mailové adresy
 L4 – kontrolní test – cv. 4 – psaní pohlednice (pouze 10 slov) – autorka práce
nenalezla v učebnici, kde tuto aktivitu studenti trénovali
 L5 – přihláška do tenisového klubu – jde o přepis informací z ID karty do formuláře
 L5 – str. 88 – cv. 4 – čtení přání k Vánocům a následné doplnění údajů: datum a
podpis
 L5 – str. 90 – cv. 5 – první cvičení na volné psaní na téma: „Představte se. Napište 10
vět.“ – cvičení obsahuje i návrh bodového hodnocení: 20 bodů za 10 vět
 L6 – str. 104 – cv. 3 + 5 – často jsou cvičení spojena s poslechem či úvodním čtením,
 L7 – str. 112 – cv. 9 – Napište krátký text. „Jak vypadá váš přítel / vaše přítelkyně?“ –
zde by asi bylo vhodné uvést, jak „krátký“ text, tj. vyjádřit počtem slov / vět
 L7 – str. 120 – cv. 8-9 – kladně hodnotíme i snahu o zapojení moderních technologií,
zde psaní e-mailu, psaní ne-/oficiální pozvánky, výhodou je i již předtištěný úvod, ve
kterém studenti pokračují
 L7 – str. 121 – cv. 1-3 – velmi oceňujeme i vzory pro psaní, tzn. že si studenti mohou
přečíst příklad a sami pak text obměnit, zde inzerát
 L8 – str. 128 – cv. 8 – „Napište, jaký dům si přejete (podle cv. 1).“
 L8 – str. 136 – cv. 8 – čtení vzkazu ve formě e-mailu, cv. 9 – napsání vlastního vzkazu
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Učebnici uzavírají přílohy:


zvukový systém češtiny (fonetika) – str. 173-181



přehled gramatiky – str. 183-210



tematický přehled lexika – str. 211-214



co už umím říct – str. 215-216

Cvičebnice k 1. dílu obsahuje rovněž deset lekcí, které jsou rozděleny do oddílů A-G.
Oddíl A je věnován fonetickým a pravopisným cvičením, zaměřeným na nácvik:
 L1 – vokálů a-á, e-é, i-y-í-ý, o-ó, u-ú-ů, diftongu ou, konsonantů č-š-ž
 L2 – konsonantů c-s-z, ř, slabik bě-pě-vě-mě
 L3 – konsonantů h-ch, diftongu au, slabik dě-tě-ně
 L4 – slabik di-ti-ni, konsonantu l-r ve slabice
 L5 – konsonantů ď-ň-ť, slabik ia-ie-ii-io-iu, slabiky s i-y na druhé pozici
 L6 – konsonantů b-v-d-ď-z-ž-g-h na konci slova
 L7 – písmen b-v-d-ď-z-ž-h ve skupině konsonantů
 L8 – skupin kd-kb-tb-sb
 L9 – předložek do, z–ze
 L10 – předložek v-ve
Oddíl G byl u všech lekcí (mimo L1 a L3) zaměřen výhradně na písemný projev:
 L2 – Napište svou navštívenku podle cv. 1E.
 L4 – Přečtěte si dopis a napište krátký dopis podle vzoru. – zde není příliš jasné zadání
 L5 – Váš český kamarád / česká kamarádka mají narozeniny. Napište jim krátké
blahopřání – 1 věta.
 L6 – Vyplňte počítačový formulář.
 L7 – Jste zamilovaný / zamilovaná. Napište e-mail pro kamaráda / kamarádku podle
cv. 1 v části E.
 L8 – Popište pokoj. Použijte tyto výrazy: skříň, stůl, židle, gauč, knihovna, křeslo,
počítač, televizor, lampa, květina
 L9 – Napište pohlednici nebo e-mail z výletu na Karlštejn.
 L10 – Napište vzkaz pro svého kamaráda / pro svou kamarádku. – u tohoto cvičení
bychom mohli namítnout, že je úkol příliš otevřený, chybí téma vzkazu, bylo by
vhodné komunikační situaci upřesnit
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Cvičebnici uzavírá klíč ke cvičením v učebnici, cvičebnici a auto-testy, dále řešení
poslechu a slovníček.
Druhý díl učebnice Česky, prosím je určen pro úroveň A2. Struktura učebnice je
obdobná jako u prvního dílu. Po metodické poznámce následuje deset lekcí. Knihu uzavírají
přílohy: str. 261-300 – Přehled gramatiky, str. 301-304 – Poznámky k pravopisu, str. 305-314
– Přehled konverzačních témat a str. 315-316 – Co už umím.
Je možné si povšimnout, že kromě cvičení na psaní v běžných lekcích se zde začínají
ve větší míře objevovat cvičení na písemný projev jako součást kontrolních testů. Zde
uvádíme přehled cvičení na psaní:
 L1 – str. 15 – vyplnění přihlášky na víkendový kurz – ve cv. 9 jde o čtení vzoru, ve cv.
10 pak o vlastní psaní.
 L1 – str. 32 – kontrolní test – cv. 5 – napište inzerát – 4 věty – Hledáte soukromého
učitele nebo učitelku češtiny. (20 bodů, 1 věta obsahově správně 5 bodů) – kladně
hodnotíme zpracování zadání, jasná instrukce, typ úlohy, rozsah, uvedení do situace,
hodnocení.
 L3 – str. 58 – kontrolní test – cv. 5 – Měl/a jste odpoledne schůzku s kamarádem, ale
nemohl/a jste přijít. Jak se omluvíte e-mailem? Napište 5 vět. (20 bodů, 5 vět).
 L3 – str. 83 – kontrolní test – cv. 5 – Rezervujte si apartmá na zámku Sychrov
e-mailem. Napište 5 vět. (20 bodů, 5 vět).


L4 – str. 95 – cv. 10 – Popište stručně lekci paní Králové v autoškole podle cv. 1. –
zde není uvedeno jasně, zda ústně nebo písemně, cvičení je možno využít pro obě ŘD.

 L4 – str. 100 – cv. 8 – Babička Věra dostala esemesku od vnučky Moniky, která
nemohla v neděli přijet. Co napsala vnučka? – zde by bylo vhodné motivovat studenty
např. obrázkem mobilu, do kterého by mohli SMS přímo vepsat, čímž by se přiblížili
reálné situaci.
 L4 – str. 108 – cv. 4 – Popis nehody dle poslechu, cv. 5 – Napište vzkaz, jak se jde od
nádraží do vašeho bytu (domu).
 L5 – str. 114 – cv. 10 – Doplňte anketu.
 L5 – str. 131 – cv. 4 – Napište, co jste jedli včera ke snídani, k obědu a k večeři. (15
bodů, 3 věty, jedna věta správně 5 bodů).
 L6 – str. 137 – cv. 10 – Napište rychle 10 věcí, které si můžete koupit v obchodním
centru Titan. – toto cvičení je spojeno s nácvikem lexikálních jednotek.
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 L7 – str. 171 – cv. 10 – Napište strukturovaný životopis podle vzoru Snadné texty
v češtině. – je škoda, že autorka učebnice nevyužila možností odkázat na psaní CV
například online na internetu, kde jsou již předpřipravené formuláře dle evropského
standardu.
 L7 – str. 176 – cv. 9 – Napište krátký vzkaz třetí osobě. Musí udělat 3 věci. – zadání se
zdá nejasné, komu a ohledně čeho mají psát?
 L7 – str. 184 – kontrolní test – cv. 4 – Pracujete jako osobní asistent/ka. Napište e-mail
právníkovi panu doktoru Říčarovi a zeptejte se ho, kdy se s ním ředitel může tento
týden sejít. – velmi pěkně zpracované zadání úlohy, zasazeno do konkrétní situace.
 L8 – str. 209 – kontrolní test - cv. 4 – Jak popíše rodinu Prokopovu Tomáš Prokop?
Tomáš je jedináček.
 L9 – str. 223 – cv. 10 – Napište krátký e-mail, kde pozvete kamaráda/kamarádku do
Dolní Lhoty na nějaký kulturní program.
 L10 – str. 248 – cv. 9 – Napište alespoň 5 rad, které může dát otec synovi.
 L10 – str. 260 – kontrolní test – cv. 4 – Napište pozvánku na výlet.
Ve druhém díle je také potřeba ocenit samostatný oddíl D nazvaný „Jak správně psát
česky“, který v každé z deseti lekcí osvětluje jednu část ortografie. Cvejnová zařadila
například tyto pravopisné jevy:
 L1 – mluvená x psaná čeština – rozlišení standardní a obecné češtiny
 L2 – psaní i / y ve shodě přísudku s podnětem
 L3 – psaní i / í u osobního zájmena „ona“ v akusativu a instrumentálu
 L4 – psaní i / y po měkkých, tvrdých a obojetných konsonantech
 L5 – rozdíl v psaní koncovek měkkých a tvrdých adjektiv. // psaní osobních zájmen
v nominativu, genitivu, akusativu a instrumentálu
 L6 – psaní í / ý u adjektiv v genitivu Pl. // psaní u-ů u maskulin // psaní i-í u feminin
 L7 – problémy v psaní Ma Pl. v nominativu a akusativu // rozlišení sloves ve 2. os. Pl.
présens a imperativ // rozlišení adjektiv a adverbií
 L8 – použití koncovek -ovi versus -ovy
 L9 – psaní i / y v kondicionálu // psaní velkých písmen
 L10 – dělení slov // psaní otazníku a vykřičníku // psaní čárky
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Taktéž cvičebnice ke druhému dílu je s ohledem na psanou komunikaci zdařilá. Všech
deset lekcí je rozděleno do oddílů A-H. Poslední oddíl je věnován výhradně psaní a nabízí
tyto náměty:
L1



Přečtěte si inzeráty v učebnici na str. 27. Hledáte soukromého učitele češtiny,
napište podobný inzerát.



Přečtěte si inzerát v odd. G cv. 3 a napište krátký e-mail, kde se zeptáte na další
informace.



Pan Hong je z Mostu a chce přihlásit syna a dceru na letní jazykový kurz, který
organizuje Centrum pro integraci cizinců. Co napíše do e-mailu?

L2



Nataša nemohla přijít na vyučování, protože ji bolela hlava a byla unavená,
poslala krátkou SMS zprávu. Co napsala?



Jak odpověděla Eva na e-mail na str. 33? Napište odpověď.



Podívejte se na obrázky na str. 40. Napište, co dělala Eva v pátek odpoledne a
večer.

L3



Přečtěte si inzeráty na str. 59 a napište odpověď na jeden z nich.



Rezervujte si e-mailem apartmá na zámku Sychrov.



Jak pozval Tomáš Láďu e-mailem na výlet na kole. Pracujte s odpovědí z lekce
3C cv. 9b)

L4

L5

L6



Napište, co odpověděl Honza na e-mail ze cv. 6 str. 98 (lekce 4C).



Paní Urbanová Vám dala dárek, poděkujte písemně.



Vyplňte přihlášku do autoškoly.



Rezervujte si e-mailem stůl v restauraci.



Napište speciální přání do internetového formuláře.



Napište jednoduchý recept na jídlo, které umíte uvařit.



Napište SMS zprávu, že nemůžete s kamarádem teď mluvit, protože máte jinou
práci.



Přečtěte si Dialog č. 1 – Telefonický rozhovor (Eva a Martina telefonují) na str.
138. Eva Martině netelefonovala, ale psaly si na Skypu. Napište jejich dialog na
Skypu.

L7



Napište si inzerát na web. Hledáte brigádu.



Odpovězte na pracovní inzerát, který jste si vybrali.



Napište motivační dopis, chcete získat stipendium od nějaké firmy. Firmu si
vyberte.
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L8



Přečtěte si gratulaci k promoci v části Snadné texty str. 204 a napište jinou
gratulaci.

L9



Přečtěte si kondolenci v části Snadné texty str. 205 a napište kondolenci.



Napište několik slov o vaší rodině.



Napište krátký e-mail kamarádovi/kamarádce o tom, co jste dělal/a v pátek večer.



Napište krátký e-mail, kde kamaráda nebo kamarádku pozvete na nějaký
sportovní program.

L10



Napište 3 přání.



Napište pozvánku na výlet.



Potřebujete zdravotní pojištění. Napište e-mail do zdravotní pojišťovny a zeptejte
se na podmínky.



Napište krátké vyprávění o výletu nebo zájezdu.

Cvičebnici uzavírají přílohy: Klič ke cvičením v učebnici, k auto-testům a cvičebnici.
Nechybí ani slovník.
Souhrnnou analýzou všech částí učebnicového souboru můžeme k jednotlivým
hypotézám uvést:


H1 – Učebnice pro úroveň A1 budou obsahovat přehled české abecedy v tištěné a
psané podobě, na což naváží cvičení na psaní jednotlivých písmen.
o Jak učebnice START, tak učebnice 1. díl obsahují přehledy české
abecedy. Zvláštním se může jevit fakt, že START obsahuje nácvik dle
písma Comenia Script, ale v 1. díle je prezentována „klasická“ česká
latinka. Velice oceňujeme část Písanka v díle START, kterou
bezpochyby uvítají především studenti s mateřským jazykem s jiným
písmem než latinkou. Rovněž jsou zahrnuta i cvičení na poslech-psaní,
tedy na rozlišení hlásky a grafému, dále cvičení na opis a přepis.



H2 – Učebnice se zprostředkovacími jazyky používající odlišný systém písmen,
budou obsahovat přehled české latinky a cvičení na její nácvik.
o Netýká se tohoto učebnicového souboru. Ačkoliv je učebnicový soubor
určen

pro

úroveň

(A0)-A1-A2,

není

v něm

vůbec

použit

zprostředkovací jazyk. Toto může sice některým studentům zpočátku
působit potíže, ale při velmi dobře propracovaném postupu, mohou
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naopak z tohoto faktu jen těžit. Učebnici tedy mohou využívat studenti
s jakýmkoli mateřským jazykem.


H3 – Učebnice obsahují informace o českém pravopisu, ať již ve formě poznámek
v rámci gramatického výkladu nebo v příloze.
o V tomto učebnicovém souboru je psaní věnována dostatečná pozornost.
Pravidla pravopisu nalezneme především ve druhém díle, a to sice
v každé lekci v oddílu D. I zde jsou gramatická pravidla spojována s
ortografickými, ale jsou velmi dobře zvýrazněna, aby si je studenti
mohli uvědomit. Navíc po každé ortografické části následuje
minimálně jedno cvičení na daný jev. Poznámky k pravopisu jsou
shrnuty v příloze na str. 301-304.



H4 – Učebnice obsahují dostatek úkolů na volné psaní a na procvičení různých
témat a stylů, přičemž jejich náročnost odpovídá SERR.
o Velké množství cvičení obsahují jak samy učebnice, tak i cvičebnice, ve
kterých je psaní věnován u každé lekce speciální oddíl. Vzhledem
k tomu, že autorka učebnic je spoluautorkou Popisu referenčních úrovní
SERR, je výběr témat i stylů velmi zdařilý.



H5 – Cvičení na psaní poskytují dostatek prostoru pro psaní a jsou graficky dobře
zpracována.
o Prostoru na psaní je u všech typů cvičení dostatek. Autorka se snažila i
graficky motivovat studenty ke psaní. Byť nejsou všechny grafiky
profesionální, naznačují vzhled a záměr psaní – viz v 1. díle:
 L3 – str. 56 – obrázek obálky s / bez adresy
 L4 – kontrolní test – cv. 4 – pohlednice jako vánoční přání
 L7 – str. 120 – cv. 8-9 – vzhled e-mailu s pozvánkou

3.3.4 Holá a kol. – Česky krok za krokem
Autorka Holá vytvořila několik učebnic češtiny pro cizince, které byly vydány
v ucelených řadách a následně přepracovány a vydány znova. Z velkého množství učebnic
této autorky vybíráme Česky krok za krokem, 2. díl, který je zaměřen na jazykovou úroveň
B1. Tento výběr zdůvodňujeme tím, že učebnic s vyšší jazykovou úrovní není na trhu tolik
jako těch, které jsou určeny začátečníkům.
U učebnice především pro komerční kurzy si můžeme všimnout hned několik specifik,
kterými se odlišuje od jiných učebnicových souborů: barevné provedení, obsahuje velké
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množství fotografií, použité texty vychází z autentických zdrojů, můžeme vnímat také pokus
o humor, témata nejsou pouze standardní, ale jsou přizpůsobena aktuální situaci dnešní
společnosti aj.
Struktura učebnice je „standardní“, tzn. že na začátku je obsah, základní termíny,
zkratky a symboly, piktogramy, „Fráze, které můžete potřebovat při výuce“, prezentace
SERR, seznam toho, „Co jste se naučili A1-A2 a co se naučíte B1“. Po dvaceti kapitolách
následuje Výklad k užití pádů a tabulky deklinace, Klíč ke cvičením, Textová příloha a
výběrový slovníček.
Množství cvičení na písemný projev je v této učebnici dostatečný. Každá lekce
obsahuje většinou dvě cvičení. Velmi pozitivně hodnotíme použití piktogramu PERA, které
jednoznačně vyčleňuje cvičení na písemný projev. Zde je přehled cvičení po jednotlivých
lekcích:
 L1 – str. 7 – cv. 1 – doplnění otázek k seznamovacím frázím – velice užitečný je
odkaz na „Česká gramatika v kostce 2, str. 1
 L1 – str. 8 – výchozí text Dopis kamarádovi, cv. 4 – Napište podobný dopis nebo email kamarádovi nebo kamarádce. Popište, kde bydlíte a kde pracujete nebo studujete.
– především pro začátečníky je vhodné uvádět modely či vzory, které pak adaptují
 L1 – str. 14-15 – Úřední formulář – cv. 5 – Doplňte podle předchozího textu krátký
formulář. // cv. 7 – Vyplňte formulář. (pozn. Český pravopis str. 205)
o str. 205 – Píšeme česky: Hlavní principy českého pravopisu
základní pravidla + 4 cv.
i/y, ú/ů, ě, s/z, čárka
 L2 – str. 18 – cv. 6 – Napište text o své rodině. – bohužel u tohoto cvičení chybí linky
na psaní
 L2 – str. 24 – cv. 5 – Napište text o tom, kde jste byli naposled s rodinou v restauraci.
Kolik vás bylo? Co jste si dali? O čem jste mluvili? Byli jste spokojení s jídlem
a obsluhou?
 L3 – str. 27 – cv. 6 – Napište krátký text. Popište v něm svůj byt nebo dům. Jaké má
vaše bydlení výhody nebo nevýhody? Použijte následující začátky vět. – nabídnuté
začátky vět opět hodnotíme velmi kladně, neboť pomohou studentům v začátcích s
psaním
Největší výhoda/ne- je …
Na mém bytě se mi nejvíc líbí/ne- …
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 L3 – str. 35 – cv. 11 – Představte si, že chcete prodat nebo pronajmout svůj dům/byt.
Napište inzerát s jeho detailním popisem a zdůrazněte jeho výhody. – velmi pěkně je
úloha zasazena do reálné situace
 L4 – str. 39 – cv. 13 – Napište krátký text na jedno z následujících témat. – 2 témata
na výběr
 L4 – str. 42 – cv. 7 – Napište recept na své oblíbené jídlo.
 L5 – str. 47 – cv. 7 – Napište krátký text. Popište, kde pracujete a co každý den děláte.
V případě, že studujete, popište svoji školu a studium. – velmi vhodné, že autorka
myslí na různé cílové skupiny
 L5 – str. 49 – cv. 12 – Napište text o tom, jak jste si vybrali nebo vybíráte svoje
povolání. Použijte následující začátky vět.
Když jsem byl/a malý/á …
Rozhodl/a jsem se, že …
Později jsem změnil/a názor …
Moje práce mě baví/ne-, protože …
Jednou bych chtěl/a …
 L5 – str. 55 – cv. 14 – Hledáte práci. Napište inzerát/životopis/motivační dopis. – zde
je škoda, že autorka nenabídla studentům možnost vyplnění CV online dle evropského
standardu
 L6 – str. 57 – cv. 6 – Napište krátký text o svém oblíbeném dětském filmu. Jak vás
ovlivnil? Použijte následující začátky vět. – autorka často uvádí „krátký“ text, ale
vhodnější by bylo specifikovat počtem slov / vět, studenti alespoň tak získají
představu i pro jazykové zkoušky
Film byl o …
Hlavní hrdina byl …
Film se mi líbil, protože …
Film mě v dětství ovlivnil, protože …
 L6 – str. 64 – cv. 4 – Napište pozdrav nebo přání kamarádovi nebo rodině. – velice
pozitivně hodnotíme, že se jedná o různé druhy ukázek: svatba, kondolence, narození
dítěte, Velikonoce, narozeniny, výlet, Vánoce, svatební oznámení
 L7 – str. 69 – cv. 13 – Měli jste v dětství nebo máte nějakou oblíbenou věc? Napište
krátký text na toto téma.
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 L8 – str. 79 – cv. 8 – Napište text na následující téma.
Český svátek, který jsem zažil/a.
Můj oblíbený svátek.
 L8 – str. 85 – cv. 10 – Napište krátký text o tom, jak probíhá návštěva ve vaší zemi.
Kdy je vhodné přijít, je vhodné přinést nějaký dárek, jak dlouho návštěva trvá a na co
by si měl cizinec dát pozor, aby neudělal trapas? – studenti na jednu stranu rádi
poznávají reálie nové země, ale ne vždy jsou ochotni hovořit o své zemi, zde je
zapotřebí cit učitele
 L9 – str. 87 – cv. 3 – Napište krátký text podle následujících otázek.
Jak se podle vás změnily role mužů a žen za posledních sto let? Je to podle vás
dobře, nebo špatně?
Je situace ve vaší zemi jiná nebo stejná ve srovnání s Českou republikou?
Co myslíte, jaká bude situace za 100 let? Bude postavení žen a mužů např.
v politice nebo v domácnosti jiné než dnes?
 L9 – str. 89 – cv. 9 – Napište krátký text o tom, jak máte ve své rodině rozdělené
domácí a jiné práce.
 L10 – str. 98 – cv. 7 – Napište text. Jaký jiný sportovní výkon nejvíc obdivujete? Jaký
byl váš největší sportovní výkon?
 L10 – str. 102 – cv. 3 – výchozí obrázek – Popište, co dělají. Pak vymyslete a napište
příběh k fotografiím. Používejte slovesa pohybu z předchozí tabulky.
 L10 – str. 105 – cv. 7 – Představte si, že jste zástupce cestovní kanceláře Alia. Napište
odpověď na stížnost pana Pechara.
 L10 – cv. 9 – Přestavte si, že jste Michal, Tereza nebo Hana. Napište stížnost na svůj
pobyt. Používejte následující začátky vět. – málo používaný typ cvičení, ale studenty
velmi baví, „Jak to vidí …“ – tedy vyprávění nebo popis z pozice jiné osoby
Obracím se na vás se stížností na …
Na rozdíl od …
V důsledku toho …
Nebyl/a jsem spokojený/á …
Vzhledem k tomu, že …
Žádám vás o …
 L11 – str. 109 – cv. 13 – Představte si, že pohádka nemá poslední tři odstavce. Napište
nový konec. – jinou variantou by bylo opravdu konec příběhu neuvést, resp. až v klíči
Karel Čapek: O princezně solimánské
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 L11 – str. 112 – cv. 8 – Napište krátkou povídku na jakékoliv téma. Použijte co nejvíc
imperativů ze cv. 7. – někteří studenti mohou mít problém s psaním na volné téma,
proto je možno uvést návrh tématu pro ty, „kteří neví o čem psát“
 L12 – str. 119 – cv. 12 – Představte si, že povídka nemá poslední odstavec. Napište
jiný konec povídky.
Ota Filip: Do Mnichova na Janáčka
 L12 – str. 125 – cv. 13 – Napište stručný děj nějakého filmu nebo divadelního
představení. Používejte následující začátky vět.
Film byl o …
Hlavní roli hrál/a …
Ve vedlejších rolích hráli …
Film režíroval …
Film dopadl dobře/špatně, protože …
Film se mi líbil/ne-, protože …
Film vznikl podle knihy …
 L13 – str. 127 – cv. 8 – Napište text na téma Nejlepší člověk mého života. Používejte
následující začátky vět. – zde by bylo vhodnější uvést i body, co vše mají o tom
člověku napsat, např. základní informace, odkud/jak dlouho ho znáte, jaké činnosti
spolu děláte/dělávali jste, čím je pro vás významný, zažili jste spolu nějaký příběh
To je těžká otázka, ale …
Když o tom tak přemýšlím, myslím, že …
 L14 – str. 145 – cv. 12 – Napište text o svých zkušenostech s počítačem. Odpovězte
v něm na následující otázky.
Pamatujete si na své začátky s počítačem?
Jaké technické vybavení a přístroje nejčastěji používáte?
Jste „počítačový nadšenec“, nebo „technický antitalent“?
 L15 – str. 149 – cv. 13 – Napište text. Vyberte si z následujících témat.
Znáte nějaké charitativní organizace nebo aktivity? Popište, co dělají a komu
pomáhají.
Znáte někoho, kdo podobně jako Petra Němcová překonal těžkou situaci?
Napište jeho/její příběh.
 L15 – str. 154 – cv. 6 – Vyplňte podle zadání. – složenka, podací lístek
 L16 – str. 159 – cv. 10 – Zamyslete se nad těmito dvěma výroky. Napište text na téma
jednoho z nich. – zde opět oceňujeme, že autorka při výběru témat dává velmi
60

protichůdná, aby si mohli vybrat zastánci protichůdných názorů, možná by mohlo být
ještě jedno téma neutrální
Člověk je vládcem a pánem přírody.
Můj ideál – žít v souladu s přírodou.
 L17 – str. 169 – cv. 4 – Napište dopis. Vyberte si jedno z následujících témat. – dle
témat se zde nachází hned několik úkolů, studenti by postupně měli zvládnout všechny
typy této psané komunikace
Objednejte si nový katalog/knihu/oblečení.
Domluvte si schůzku s obchodním partnerem. Navrhněte datum a místo.
Představte si, že jste majitel/ka firmy. Napište dopis, ve kterém nabízíte svoje
služby nebo zboží.
 L18 – str. 179 – cv. 9 – Říká se, že šaty dělají člověka. Souhlasíte s tím? Napište text
na toto téma.
 L19 – str. 189 – cv. 10 – Napište text. Vyberte si z následujících témat. – autorka
navrhuje studentům další typy písemného projevu – anketu a prezentaci, opět možno
využít moderní technologie, ankety online, prezentace v MS Office PowerPoint
Na základě textu na str. 188 napište, jak se změnil život v ČR po roce 1989.
Zeptejte se nějakého Čecha nebo Češky na politické, sociální a ekonomické
změny po roce 1989. Zapište a prezentujte jeho/její zážitky, názory a
zkušenosti.
 L19 – str. 195 – cv. 11 – Napište text na jedno z následujících témat.
Jaký by měl být ideální učitel a ideální škola?
Popište systém školství ve své zemi. V čem je odlišný od českého?
Na základě provedené analýzy můžeme konstatovat, že …


H1 – Učebnice pro úroveň A1 budou obsahovat přehled české abecedy v tištěné a
psané podobě, na což naváží cvičení na psaní jednotlivých písmen.
o Netýká se tohoto učebnicového souboru. Ačkoli autorka Holá napsala i
učebnice pro začátečníky, my jsme si pro analýzu vybrali díl na úrovni
B1.



H2 – Učebnice se zprostředkovacími jazyky používající odlišný systém písmen,
budou obsahovat přehled české latinky a cvičení na její nácvik.
o Netýká

se

tohoto

učebnicového

zprostředkovacího jazyka.
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souboru.

Učebnice

je

bez



H3 – Učebnice obsahují informace o českém pravopisu, ať již ve formě poznámek
u gramatického výkladu nebo v příloze.
o Na straně 205 můžeme nalézt „Hlavní principy českého pravopisu“,
které obsahují základní pravidla o psaní i/y, ú/ů, ě, s/z, čárky a také
čtyři cvičení.



H4 – Učebnice obsahují dostatek úkolů na volné psaní a na procvičení různých
témat a stylů, přičemž jejich náročnost odpovídá SERR.
o Z pohledu písemného projevu musíme tuto učebnici hodnotit jako velmi
zdařilou. Obsahuje velké množství cvičení na různá témata a styly.
Cvičení jsou zasazena do komunikačních situací. Témata jsou zvolena
tak, aby pokryla jak tradiční, tak méně obvyklé náměty.



H5 – Cvičení na psaní poskytují dostatek prostoru pro psaní a jsou graficky dobře
zpracována.
o Bohužel co se prostoru týče, tak učebnice neposkytuje dostatek
prostoru, spíše formuluje zadání a psaní je potřeba uskutečnit mimo
učebnici. Pouze u několika málo je možno ocenit i grafické zpracování.

3.3.5 Hronová a kol. – Čeština pro cizince
Autorská dvojice Hron – Hronová vytvořili na podkladu audio-orální metody učebnici
pro úroveň A1. Učebnice je v česko-anglické verzi. Kromě této základní učebnice existuje
rozšířená verze učebnice H+H, ve které je tato zahrnuta jako úvodní část.
Učebnice obsahuje pouze pět lekcí a obsažená témata se dotýkají nejbližšího okolí
studentů a základních komunikačních situací:
 L1 – Třída. (pozdravy a oslovení, Kdo jste?)
 L2 – V pokoji. (Který dne je dnes? Kolik je hodin?)
 L3 – Rodina. (Co jíme a pijeme.)
 L4 – V jídelně. (Co děláte celý den? Oblečení.)
 L5 – Naše město. (Počasí. V obchodě.)
Na konci učebnice jsou přílohy, které obsahují doplňková gramatická cvičení, klíč,
poznámky ke gramatice (str. 69-76), výslovnost a pravopis (str. 77-79), české hlásky a
písmena (str. 80-82) a také informace pro učitele.
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Učebnice neobsahuje žádná cvičení na volné psaní a také minimum cvičení na
doplňování. Při audio-orální metodě se předpokládá nácvik především ústního projevu. Pro
písemný projev musí vyučující použit tabuli a studenti sešity. Odpovídat mohou například i na
otázky, které jsou na konci každé lekce uvedeny pro konverzaci.
Z výše již uvedeného shrňme do hodnocení podle jednotlivých hypotéz:


H1 – Učebnice pro úroveň A1 budou obsahovat přehled české abecedy v tištěné a
psané podobě, na což naváží cvičení na psaní jednotlivých písmen.
o Tuto hypotézu můžeme pro tuto učebnici verifikovat. Vzor české
abecedy v tištěné i psané podobě nalezneme na stranách 80-81 a na
straně 82 jsou připojena dvě cvičení na psaní tiskacích a psacích
písmen.



H2 – Učebnice se zprostředkovacími jazyky používající odlišný systém písmen,
budou obsahovat přehled české latinky a cvičení na její nácvik.
o Netýká se tohoto učebnicového souboru. Učebnice je v česko-anglické
verzi. Přesto obsahuje přehled vzoru české latinky v tištěné i psané
podobě, a to sice v příloze na stranách 80-81.



H3 – Učebnice obsahují informace o českém pravopisu, ať již ve formě poznámek
u gramatického výkladu nebo v příloze.
o Konkrétní pravidla pravopisu nejsou nikde samostatně vydělena.
Některé je možno najít v rámci gramatických pravidel na stranách 6976.



H4 – Učebnice obsahují dostatek úkolů na volné psaní a na procvičení různých
témat a stylů, přičemž jejich náročnost odpovídá SERR.
o Tuto hypotézu u této učebnice musíme považovat za nesprávnou.
Cvičení zde není dostatek. Podíváme-li se na témata kapitol, pak by i
cvičení na psaní tematicky SERR odpovídala. Ale vzhledem
k nepřítomnosti úloh na psaní nemůžeme témata ani styly hodnotit.



H5 – Cvičení na psaní poskytují dostatek prostoru pro psaní a jsou graficky dobře
zpracována.
o Ani tuto hypotézu nemůžeme verifikovat. Pro absenci cvičení není
možno zhodnotit jejich grafickou a prostorovou stránku.
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3.3.6 Hanzová, Kamiš – Učíme se česky
Tento učebnicový soubor se skládá ze dvou učebnic, které mají odlišné autory. Patrný
je rozdíl již při prvním pohledu do učebnice: druhý díl je černo-bílý, kdežto první je barevný a
tedy přitažlivější. Obě učebnice jsou určeny dětem na jazykové úrovni A1-A2.
První díl autorky Hanzová je velmi zdařilý. Ačkoliv je určen začátečníkům, nevyužívá
zprostředkovacího jazyka. Nultá lekce obsahuje základní mluvnická poučení. Následujících
20 lekcí je tematicky zaměřeno na běžná životní témata: L1 – Já a ti druzí; L2 – Škola, třída,
učitel, žák; L3 – Setkání, lidé, pozdravy; L4 – Popis osoby; L5 – Rodina; L6 – Jídlo,
stravování; L7 – Hygiena; L8 – Bydlení; L9 – Oblečení; L10 – Roční období, počasí; L11 –
Rok; L12 – U lékaře; L13 – Povolání; L14 – Cestování, doprava; L15 – Světadíly, země; L16
– Pošta; L17 – Sport; L18 – Kultura; L19 – Zvířata a věci kolem nás; L20 – V obchodě.
Autorem druhého dílu je Kamiš. Některá témata jsou obdobná či se překrývají
s prvním dílem. Opakuje se gramatika a slovní zásoba, která je rozšiřována. Nultá lekce
obsahuje přehled hláskosloví. Témata šestnácti lekcí jsou následující: L1 – Já a ti druzí; L2 –
Škola; L3 – Setkání lidi, pozdravy; L4 – Popis osoby; L5 – Já a moje rodina; L6 – Cestování;
L7 – Příroda a počasí; L8 – Já a moje tělo – zdraví a nemoc; L9 – Stravování; L10 – Bydlení;
L11 – Povolání; L12 – Obchod – nákupy; L13 – Čas; L14 – Sport; L15 – Kulturní život; L16
– Země a jejich příslušníci.
V obou dílech se vyskytují cvičení na psaní, která automatizují lexikální jednotky a
gramatické jevy. Rovněž v obou dílech se v nulté lekci v rámci „Základní mluvnická
poučení“ a na konci druhého dílu na str. 111 nachází základní pravidla pravopisu. Co se
cvičení na psaní týče, objevují se mezi ostatními cvičeními spíše nástřely možnosti psaní, ale
chybí zde jasné instrukce, iniciativa je ponechána na učiteli. Co se stylů týče, tak je
diskutabilní, zda je vhodné do učebnice pro děti uvádět formulář složenky, stejně tak psaní
inzerátu. Bez instrukcí, ale s ukázkou nalezneme psaní blahopřání. Děti bychom mohli
motivovat například vyhlášením soutěže o nejoriginálnější blahopřání, čímž bychom podnítili
i jejich kreativitu. Formulář telegramu je již zastaralý, nově by bylo vhodnější použít psaní
SMS nebo e-mailu.
Na základě analýzy učebnice si nyní hypotézy rozdělíme na ty, které jsou pravdivé a
které nikoli:


H1 – Učebnice pro úroveň A1 budou obsahovat přehled české abecedy v tištěné a
psané podobě, na což naváží cvičení na psaní jednotlivých písmen.
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o Hypotéza je částečně pravdivá. Obou dílech nalezneme vzor české
abecedy, ale cvičení na nácvik psaní písmen zde nejsou obsažena.


H2 – Učebnice se zprostředkovacími jazyky používající odlišný systém písmen,
budou obsahovat přehled české latinky a cvičení na její nácvik.
o Netýká se tohoto učebnicového souboru. Oba díly používají pouze
český jazyk.



H3 – Učebnice obsahují informace o českém pravopisu, ať již ve formě poznámek
u gramatického výkladu nebo v příloze.
o Tuto hypotézu můžeme verifikovat. Nulté lekce obou dílů obsahují
základní pravidla pravopisu a také str. 111 druhého dílu ortografická
pravidla shrnuje.



H4 – Učebnice obsahují dostatek úkolů na volné psaní a na procvičení různých
témat a stylů, přičemž jejich náročnost odpovídá SERR.
o Falzifikujeme. Cvičení na volné psaní není dostatek, resp. nejsou jasně
vyznačena piktogramy, zadáním a prostorem pro psaní.



H5 – Cvičení na psaní poskytují dostatek prostoru pro psaní a jsou graficky dobře
zpracována.
o Falzifikujeme. Pokud mají děti psát jen jednotlivá slova, píší na řádky
vytvořené tečkami. Pro samostatný projev, ale zde není připraven
prostor. Grafiku není možno hodnotit.

3.3.7 Remediosová a kol. – Chcete mluvit česky?
Tuto učebnici jsme zařadili do analýzy především z toho důvodu, že existují různé
jazykové mutace. My jsme si prohlédli především čínskou a ruskou verzi. Obsahově jsou
téměř identické, takže není možné očekávat, že by cvičení byla uzpůsobena studentům na
základě jejich mateřštiny. Jedná se pouze o překlad slovíček, gramatických vysvětlení a
zadání cvičení. Kniha obsahuje předmluvu, obsah, úvod do fonetiky, porovnání češtiny a
daného jazyka. Nultá lekce je specifická a připomíná kurz AOK (audio-orální kurz). Všech
patnáct lekcí má stejnou strukturu: obsah, úvodní text, slovíčka, několik oddílů s gramatikou a
cvičeními na daný jev, doplňkový text, závěr kapitol tvoří cvičení na ústní projev, fráze pro
konverzaci.
V prvním dílu učebnice (ruská / čínská verze) jsme nenalezli žádná speciální cvičení
na písemný projev, pouze cvičení „klasická“ na nácvik psaní v rámci opakování slovní zásoby
a gramatiky.
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Cvičebnice k prvnímu dílu (ruská verze) obsahuje předmluvu v ruštině, dále obsah 1.
až 16. lekce, klíč a gramatické tabulky. Ve vztahu k psané komunikaci stojí za zmínku tato
cvičení:
 L1 – str. 7 – abeceda a hláskování – abeceda zde uvedená obsahuje pouze tiskací
písmena, hláskování a příklad – na následujících stránkách se objevují cvičení na zápis
slyšeného, tvoření otázek a odpovědí, doplňování slov do dialogů/textů (dle smyslu)
 L4 – str. 45 – cv. 19 – Podle rozhovoru napište vyprávění o Haně a Filipovi.
 L6 – str. 67 – cv. 16 – Podívejte se na obrázek bytu na str. 131 učebnice. Napište, co
máte v obývací části a co v jídelně a kuchyni.
 L7 – str. 82 – cv. 21 – úvodní text je zaměřen na předložky a obsahově popisuje plán
cesty – Do Prahy jste opravdu jel(a). Jaká byla vaše cesta? Co jste si v Praze
prohlédl(a)? Jak se vám v Praze líbilo? Vyprávějte!
 L9 – str. 98 – cv. 1 – Určete, co jsou potraviny a co ne. Zapište do seznamů. – jedná se
o přepisové cvičení
 L10 – str. 125 – cv. 17 – V září pojedete na hory do jednoho penzionu. Napište svému
českému příteli krátký dopis o tom, co jste dělal. – zde je nejasné zadání, nejprve se
hovoří o budoucnosti (pojedete), ale psát mají studenti v minulosti
 L10 – str. 126 - cv. 20 – Váš přítel se právě vrátil z exotické dovolené. Jste zvědavý.
Na co se ho chcete zeptat? Napište si otázky.
 L12 – str. 155 – cv. 17 – Přečtěte si, jak si několik Čechů představuje ideální
dovolenou. Jaký typ podle testu ve cv. 16 jsou podle Vás? // Moje ideální dovolená

Z provedené analýzy pak vyplývá:


H1 – Učebnice pro úroveň A1 budou obsahovat přehled české abecedy v tištěné a
psané podobě, na což naváží cvičení na psaní jednotlivých písmen.
o Abeceda zde uvedená je zaměřená pouze na hláskosloví a obsahuje
abecedu pouze v tištěné podobě. Cvičení na nácvik psaní nejsou v této
učebnici ani cvičebnici obsažena.



H2 – Učebnice se zprostředkovacími jazyky používající odlišný systém písmen,
budou obsahovat přehled české latinky a cvičení na její nácvik.
o Překvapivě, i když se jedná o verze učebnic s jiným systémem písma,
neobsahují ukázku abecedy, resp. pouze v tištěné podobě. Cvičení na
nácvik psaní nejsou v této učebnici ani cvičebnici obsažena.
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H3 – Učebnice obsahují informace o českém pravopisu, ať již ve formě poznámek
u gramatického výkladu nebo v příloze.
o Pravopisná pravidla nebyla nalezena. Základní pravidla je možno
vyvozovat z pouček o fonetice a gramatice.



H4 – Učebnice obsahují dostatek úkolů na volné psaní a na procvičení různých
témat a stylů, přičemž jejich náročnost odpovídá SERR.
o Učebnice neobsahuje žádná cvičení na volné psaní, pouze cvičebnice.
Cvičení jsou ve velmi omezeném množství, čemuž odpovídá i omezené
množství použitých témat a stylů.



H5 – Cvičení na psaní poskytují dostatek prostoru pro psaní a jsou graficky dobře
zpracována.
o U cvičení na psaní je dostatek prostoru pro vyjádření studentů. Grafika
není na profesionální úrovni, ale už jsou patrné alespoň náznaky
grafického ztvárnění úloh na psaní.

3.3.8 Rešková a kol. – Communicative Czech
V naší analýze poslední učebnicový soubor vznikl jako jeden z prvních po Sametové
revoluci. Učebnice jsou v česko-anglické verzi a pokrývají jazykové úrovně A1-B1. K oběma
dílům existují také cvičebnice a audio-nahrávky.
První díl se skládá z předmluvy, seznamu zkratek, úvodu do fonetiky, dvanácti lekcí a
příloh (klíč ke cvičením, libreto k audionahrávce, přehled české gramatiky, přehled české
deklinace, slovník).
Cvičení v učebnici jsou věnována tréninku lexika a gramatiky. Nejčastěji jde o tvoření
vět, odpovědí a otázek, dále pak o transformaci vět a doplňování slov např. do dialogů (dle
poslechu nebo úvodního textu). Ze cvičení na písemný projev jsme vybrali:


L4 – str. 57 – podací lístek, telegram – posledně jmenovaný formulář by bylo
vhodné nahradit modernějšími prostředky komunikace (SMS, e-mail)



L4 – str. 65 – cv. 5 – Napište krátký dopis příteli/přítelkyni o svém výletu.



L5 – str. 68 – (situace v hotelu) – Čtěte/Vyplňte tento formulář – doplnění
osobních údajů



L5 – str. 74 – cv. 11 – Napište (Co musíš / chceš / nesmíš / můžeš / nemůžeš dělat)



L5 – str. 75 – cv. 3 – Napiš, co ti chutná, co ti nechutná, co máš rád, co nemáš rád.
– vyjadřování pocitů je velmi důležitou dovedností



L6 – str. 84 – cv. 1 – Popiš svůj obvyklý den
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L6 – str. 84 – cv. 2 – Napiš, co jsi dělal včera



L6 – str. 84 – cv. 3 – Zeptej se svého kamaráda, co dělal včera a vyprávěj o tom.
Připrav si pro něho/pro ni 5 otázek.



L6 – str. 84 – cv. 4 – Ptej se partnera, co dělal minulý víkend.



L6 – str. 84 – cv. 5 – Napiš odpovědi



L6 – str. 84 – cv. 6 – Doplňte konverzaci



L6 – str. 90 – cv. 6 – Čtěte text V kině a potom ho převeďte do min. času. //
Napište nejméně 10 otázek k textu v min. čase.



L7 – str. 114 – cv. 4 – Vyber si téma pro esej. a. / b.



L9 – str. 138 – cv. 1 – Napište krátkou esej: Které roční období máš rád/a a proč.



L10 – str. 170 – cv. 4 – Tvůj kamarád přijede do České republiky. Napiš mu, kam
má jít, na co se má podívat, kam a proč nemá chodit. Používej imperativ.



L11 – str. 178 – cv. ? – Napište resumé k životopisu Petra.



L11 – str. 186 – cv. 3 – Napište vlastní životopis.



L11 – str. 187 – cv. 4 – Vyber si jeden z inzerátů a napiš na něj odpověď.

Cvičebnice k prvnímu dílu rovněž obsahuje předmluvu a následné lekce jsou
rozděleny do souboru po ca. dvou, po nichž následuje progress test. V polovině a na konci
cvičebnice je zařazena opakovací lekce. Cvičebnici uzavírá final exam a klíč ke cvičením.
Cvičení na psanou komunikaci obsahují například tato zadání:


L2 – str. 15 – cv. 17 – Napište krátký text o sobě.



Progress test 1 – str. 16 – cv. 3 – Napište dialog mezi Tomášem a Jessicou.
Nezapomeňte na důležité fráze. – je vhodné, že je uvedeno i bodové hodnocení



L3 – str. 21 – cv. 17 – Reagujte – cvičení obsahuje výroky, očekávají se odpovědi
od studentů



Progress test 2 – str. 41 – cv. 11 – Napište krátkou esej. Jaké je tvoje město? Co je
tam?



L8 – str. 60 – cv. 10 – Dokončete příběh. – toto je oblíbená aktivita, pro kreativitu
studentů je vhodné, když je začátek neobvyklý



L11 – str. 78 – cv. 16 – Napište, co dělá … - na téma různá povolání



L12 – str. 83 – cv. 8 – Dokončete příběh.
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Final exam – str. 96 – cv. 10 – Vyberte si jedno téma a napište dopis své
přítelkyni/svému příteli. – výběr tématu je vhodný, ne všem může jedno téma
vyhovovat

Druhý díl učebnice začíná předmluvou, seznamem zkratek a používanými symboly.
Tentokrát obsahuje pouze devět lekcí. V přílohách jsou doplňkové texty, klíč ke cvičením,
libreto k audionahrávce, přehled imperf. a perf. sloves, přehled české deklinace a slovník.
Analýzou cvičení jsme vybrali tato, která se věnují písemnému projevu:


L1 – str. 13 – cv. 4 – Napište krátký příběh o Filipovi – jde o převyprávění



L2 – str. 26 – cv. 4 – Čtěte dopis – pozvání / Napište odpověď Petra na Kristýnin
dopis
cv. 6 – Váš přítel (vaše přítelkyně) vás pozval/a na výlet do… . Po návratu napište
poděkování.



L2 – str. 32 – cv. 7 – Napište krátkou esej o svých budoucích plánech v ČR.



L3 – str. 40 – cv. 2 – Napište blahopřání.



L5 – str. 61 – cv. 2 – Napište, jaký je váš přítel/vaše přítelkyně.



L5 – str. 69 – cv. 6 – Vyberte si jeden inzerát a odepište na něj.



L8 – str. 118 – cv. 3 – Napište krátkou esej o své zemi. Použijte co nejvíc spojek.



L8 – str. 119 – cv. 2 – Napište esej o nějakém významném svátku své země.



L9 – str. 123 – cv. 3 – Napište esej o důvodech svého odchodu do ČR a o prvních
dojmech z vašeho pobytu tady. – u tohoto tématu bychom měli dát pozor, zda
neoslovíme citlivé téma pro studenty (migranti, žadatelé o azyl)

Cvičebnice k druhému dílu má obdobnou strukturu jako k prvnímu (předmluva,
jednotlivé lekce, progress testy, dvě opakovací lekce, final exam, klíč ke cvičením). Nově
jsou na konci každé lekce zařazeny „Náměty k diskuzi“ pro ústní projev. Tyto by bylo možno
využít i pro projev písemný, poněvadž jiných cvičení na psaní zde není mnoho:


Progress test 3 – str. 43 – cv. 10 – Napište dopis – pozvání – pro svého přítele/pro
svou přítelkyni/pro své přátele. Pozvěte ho/ji/je na víkend do Prahy. Napište, co
budete dělat atd. Nezapomeňte na formální stránku dopisu (datum, oslovení, …).



L5 – str. 48 – cv. 11 – Napište podobnou biografii o osobnosti, která vás zajímá.



Progress test 5 – str. 89 – cv. 7 – Přepište svými slovy



Final exam – str. 92 – cv. 5 – Napište dopis
69

Na základě přehledu cvičení a z analýzy učebnic a cvičebnic můžeme konstatovat:


H1 – Učebnice pro úroveň A1 budou obsahovat přehled české abecedy v tištěné a
psané podobě, na což naváží cvičení na psaní jednotlivých písmen.
o



H2 – Učebnice se zprostředkovacími jazyky používající odlišný systém písmen,
budou obsahovat přehled české latinky a cvičení na její nácvik.
o Netýká se tohoto učebnicového souboru. Učebnice je určena anglicky
mluvícím.



H3 – Učebnice obsahují informace o českém pravopisu, ať již ve formě poznámek
u gramatického výkladu nebo v příloze.
o Samostatnou část s pravidly pravopisu jsme nenalezli. Některá pravidla
však zahrnují i gramatická pravidla v obou dílech.



H4 – Učebnice obsahují dostatek úkolů na volné psaní a na procvičení různých
témat a stylů, přičemž jejich náročnost odpovídá SERR.
o První díl učebnice a cvičebnice obsahují překvapivě větší množství
cvičení na volné psaní. Ačkoli bychom v druhém díle očekávali
tematickou a stylistickou různorodost, není tomu tak. Výběr témat se
sice drží SERR, ale stylisticky se omezuje na základní útvary.



H5 – Cvičení na psaní poskytují dostatek prostoru pro psaní a jsou graficky dobře
zpracována.
o Prostoru na psaní je zde dostatek a můžeme říct, že jsou uživatelsky
přívětivá. Grafické zpracování je „standardní“ a není ničím překvapivé.

3.4. Závěr analýzy
Provedená analýza učebnic češtiny pro cizince se zaměřením na cvičení věnovaná
písemnému projevu nám ukázala, že velká část současných učebnic, které proklamují
komunikační metodu, obsahují dostatečné množství cvičení na psaní. Převážnou část těchto
cvičení tvoří ta, která jsou zaměřena na nácvik lexikálních jednotek a gramatických jevů.
Nejčastějším typem je doplňování slov do textů, tvoření výchozích otázek a odpovědí dle
zadání (např. dle výchozího textu nebo poslechu) či vlastních. Úloh na samostatný písemný
projev je v různých učebnicích odlišné množství, které by mělo růst se stoupající jazykovou
úrovní, ve všech učebnicových souborech ale tomu tak není. Některé učebnice nabízejí pouze
náměty pro psaní a cvičení se omezuje na zadání, což znamená, že neobsahují samotný
prostor pro psaní. Studenti pak musí využít vlastních sešitů nebo volných papírů. Je také na
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vyučujícím, zda je schopen některé úlohy původně neurčené na psaní přetransformovat na
cvičení na psaní. Dále na kolik zařazuje písemný projev do výuky a domácí přípravy studentů.
Kromě analýzy množství a typů cvičení jsme se zaměřili i na další jevy spojené
s dovedností psaní. Na základě získaných informací můžeme verifikovat nebo falzifikovat
stanovené hypotézy:


H1 – Učebnice pro úroveň A1 budou obsahovat přehled české abecedy v tištěné a
psané podobě, na což navážou cvičení na psaní jednotlivých písmen.
o Tuto hypotézu můžeme potvrdit, i když jsme v některých učebnicích
viděli použití české abecedy pouze v tištěné, nikoli psané podobě (v
souvislosti s nácvikem hláskosloví). V převážné části se uvádí jako
výchozí písmo „klasická“ česká latinka. Písmo Comenia Script jsme
zaznamenali pouze u Cvejnové v učebnici START.
o Cvičení na nácvik psaní písmen české latinky bylo v učebnicích pro
začátečníky málo. U učebnic pro dospělé autoři předpokládají již
znalost latinky z jiných jazyků (např. angličtiny), čímž ale často
nereflektují specifika především české psané abecedy. Může se pak
stát, že studenti až na vyšším stupni znalostí češtiny zjistí potřebu a
přijdou za vyučujícím s nutností se s touto formou seznámit. U učebnic
pro děti je více počítáno s tím, že si musí osvojit českou abecedu ve
všech jejích podobách, poněvadž většinou ještě chodí do českých
základních škol a tam je po nich toto také požadováno. U dětí žákůcizinců se jako doplňkový materiál pravděpodobně využívají „písanky“
pro rodilé mluvčí. Pro dospělé-studenty je zatím na trhu pouze Písanka
učebnice START využívající písmo Comenia Scropt.



H2 – Učebnice se zprostředkovacími jazyky používající odlišný systém písmen,
budou obsahovat přehled české latinky a cvičení na její nácvik.
o Autorka si uvědomuje, že pro verifikaci nebo falzifikaci této hypotézy
by bylo zapotřebí prozkoumat ještě další učebnice češtiny pro cizince
(pro arabské či vietnamské studenty). Bohužel u zkoumaného
učebnicového souboru Remediosové se dvěma zprostředkovacími
jazyky (ruským a čínským) se tato hypotéza nepotvrdila. Učebnice
nereflektují potřebu a nutnost představit studentům český systém
písmen a umožnit jim jejich nácvik.
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H3 – Učebnice obsahují informace o českém pravopisu, ať již ve formě poznámek
u gramatického výkladu nebo v příloze.
o Hodnocení této hypotézy je poněkud rozporuplné, poněvadž velká část
učebnic sice obsahuje „jakési“ pravidla pravopisu, ta jsou ale většinou
obsažena ve výkladech gramatických jevů a není na ně dostatečně
upozorněno graficky. Autoři učebnic se snaží toto vyrovnat tím, že na
začátku nebo konci učebnic přidají seznamy ortografických pouček,
většinou ve spojení s fonetikou. Jediná učebnice, která systematicky
pracuje s pravopisem, je Cvejnová II. díl.



H4 – Učebnice obsahují dostatek úkolů na volné psaní a na procvičení různých
témat a stylů, přičemž jejich náročnost odpovídá SERR.
o Tuto hypotézu můžeme verifikovat s tím, že u některých učebnic se
volné psaní omezuje pouze na návrhy témat, neposkytují prostor pro
psaní (ani linky, ani graficky nemotivují studenty k psaní). Tematická
pestrost nabízených úloh odpovídá požadavkům SERR. Totéž je možno
říct i o nácviku různých stylů, přičemž především u učebnic na vyšším
jazykovém stupni by bylo možno zařadit ještě více funkčních variant
včetně situačního ukotvení.



H5 – Cvičení na psaní poskytují dostatek prostoru pro psaní a jsou graficky dobře
zpracována.
o Bohužel nemůžeme tuto hypotézu verifikovat. V tomto bodě vidíme
velkou slabinu učebnic českého jazyka pro cizince a jistě by stálo za
zvážení navrhnout a vytvořit „Cvičebnici na psaní“. Učebnice často
obsahují pouze náměty na psaní, ale chybí grafická podoba. Moderní
vzhled, kdy by měli „jako“ psát např. ve formě chatu na SKYPE nebo
Facebooku, či vést blog nebo psát komentáře na „nástěnku“, by jistě
uvítali především mladí studenti.

Zjištěné výsledky analýzy budou podkladem při stanovování principů pro vytváření a
používání cvičení na psanou komunikaci, které autorka představí v lingvodidaktické části
práce.
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C. Lingvodidaktická část
4. Lingvodidaktická doporučení pro výuku psané komunikace ve výuce češtiny pro
cizince

4.1 Základní principy
V této části se autorka pokusí shrnout základní principy pro vytváření a používání úloh
na psaní, které by měli především vyučující, ale také autoři učebnic, respektovat. Níže
uvedené body vycházejí ze studia teoretické odborné literatury, z výše uvedené analýzy
učebnic češtiny pro cizince, ale také z dlouholeté praxe autorky práce.
 Důležité je, aby se studenti seznámili hned v počáteční fázi studia českého jazyka se
vzorovou českou latinkou, a to jak tištěnou, tak psanou. Jako doplňující vzor může být
použito i schválené písmo Comenia Script Universal.
 Studenti by si měli českou latinku osvojit na vhodných cvičeních – ideálně Písanka.
Jednak si tímto procvičí svou grafomotorickou dovednost, jednak si osvojí správné
tvary jednotlivých písmen.
 Při práci s hláskoslovím by si měli studenti také uvědomit shody a rozdíly mezi
fonémy a grafémy.
 Psaní by mělo být trénováno v posloupnosti od psaní jednotlivých písmen, přes
slabiky a slova až po věty a texty. Studenti by měli pociťovat vzrůstající nároky (délka
textu, nároky na jazykovou správnost, použité slohotvorné útvary aj.).
 Nácviku psaní by měl být ponechán dostatečný časový prostor, a to jak přímo ve
výuce, tak v rámci domácí přípravy.
 Vyučující by měl průběžně kontrolovat, co si studenti v hodinách zapisují (poznámky)
a jak řeší cvičení (byť mají klíč). I toto je nácvik psaní a často se v zapsaných
slovíčkách nebo opsaných textech z tabule objevují chyby.
 Psaní nemusí být pouze individualizovaná činnost, ale je možno ji provádět i ve
dvojicích či skupinách.
 Velmi důležitý je fakt, aby byl psaní věnován čas v dlouhodobých sylabech a plánech
hodin, tzn. studenti by se mu měli věnovat pravidelně a nikoli pouze před blížící se
jazykovou zkouškou.
 Vyučující by měli pro studenty připravit „tréninkové podmínky“, tzn. aby si
vyzkoušeli psaní dle modelových témat, naučili se počítat slova v textu (později je i
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odhadnout), vyzkoušet si psát s/bez časového omezení, na volné nebo zadané téma,
s/bez podpůrných prostředků (slovníky) atd.
 Učitelé by měli studenty k psaní motivovat, a to především poukázáním na praktičnost
(spojení cíle výuky/kurzu s osobními cíli studentů). Motivaci zvyšuje nebo udržuje i
zábavná forma (obměna cvičení/aktivit, soutěže), přitažlivá grafická podoba cvičení a
používání moderních technických prostředků.
 Při probírání všech jazykových komponentů (JP i ŘD) poukazovat na provázání
s psaním resp. ortografickými pravidly.
 Při výběru témat je potřeba se řídit SERR. Důležité je také zvážit vhodnost tématu
(přiměřenost věková, zajímavé pro studenty, v souladu s cílem, tabu témata atd.).
Témata by se měla spirálovitě opakovat a zvyšovat nároky na pisatele (rozsah,
lexikální a gramatická náročnost, styl aj.).
 V rámci průpravy na psaní je vhodné, když vyučující studenty dle jejich mateřského
jazyka upozorní na možné interferenční jevy či typické chyby.
 V přípravě na písemný projev může vyučující studentům pomoci se „předpřipravit“:
zopakování slovní zásoby (mind-map), poukázání na modelové fráze, předložení
vzoru požadované písemnosti, vypracování osnovy textu v rámci domácí přípravy,
opis vzorového textu, přepis opraveného textu bez chyb, napsání stejného/podobného
tématu za jiných podmínek (časové omezení, bez podpůrných pomůcek, s opěrnými
body aj.).
 Zadání cvičení na písemný projev musí být stručné, jasné, požadovat pouze jednu
činnost, může být v českém a/nebo zprostředkovacím jazyce, může obsahovat i
„příklad“ (úvodní poslech/text na čtení, vzorové fráze, slova, která je potřeba použít,
opěrné body aj.).
 Cvičení na písemný projev by měla být označena piktogramem pro psaní, aby byla
snadno identifikovatelná.
 Cvičení na psaní musí mít dostatečný prostor (linky/tečky, dostatečně dlouhé,
dostatečně vysoké řádky i pro možnou opravu).
 Studenti by měli mít možnost si o svém písemném projevu rozhodnout, zda jej psali
jen pro sebe (nácvik bez kontroly) nebo pro vyučujícího/další čtenáře. Na tom bude
záviset i způsob kontroly, opravy a hodnocení.
 Vyučující by měli opravit písemný projev ve stanovené době a při opravě zohlednit
obsah, nejen se soustředit na dodržení lexikální, gramatické a stylistické správnosti.
74

 Systém hodnocení by měl být znám před započetím psaní (co se bude hodnotit, kolika
body, jaká je známkovací škála atd.).

4.2 Konkrétní návrhy a příklady cvičení na psanou komunikaci
Autorka práce zde předkládá tři návrhy na nácvik psané komunikace.

4.2.1 Osobní údaje
Již na úrovni A1 musí být studenti schopni podat o sobě základní informace, a to jak
v ústní, tak písemné podobě. V učebnicích se často vyskytují jednoduché formuláře, kam se
jen doplňují informace. Autorka práce zde chce představit několik formulářů, které jsou
autentické a které je možno využít pro různé cílové skupiny na různých úrovních znalosti
jazyka.
Osobní údaje můžeme zapisovat do různých formulářů, ty je možné najít i na
internetu, stáhnout je, případně upravit (zjednodušit) a použít ve výuce:


zakládání nového e-mailového účtu – viz příloha 1.



založení účtu na seznamce – viz příloha 2a+b.



podání přihlášky na VŠ – viz příloha 3.

a další jako např.:


podání daňového přiznání



formulář na sčítání obyvatel



přihlašovací lístek pro cizince – k přechodnému / trvalému pobytu



žádost o vydání rodného čísla



žádost o vydání pasu

aj.

4.2.2 Dialogická komunikace
Proces psaní je většinou individuální činnost, ale pro psanou komunikaci lze využít
také moderní komunikační technologie. Nácvik může probíhat na upraveném formuláři na
papíře nebo poté přímo online přes internet.
Autorka práce předkládá příklady dialogové komunikace:


formulář komunikace přes Skype – viz příloha 4.



formulář komunikace přes Facebook – viz příloha 5.
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Pro psanou komunikaci více osob je možné také použít online chaty, případně i offline
nástroje jako blogy, komentáře u diskusí, zapisovat reakce do návštěvních knih aj.
4.2.3 Vyplnění CV online
Posledním cvičením je vyplňování standardizovaného formuláře životopisu. Na webstránce http://www.europass.cz/co-je-europass/zivotopis/ je možno se seznámit se základními
pravidly psaní CV, prohlédnout si vzor, stáhnout si formulář a vyplnit CV i online (s možností
uložení a vytištění) – viz příloha 6.
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„Pokud máte napsat jeden dopis, zabere vám to celý den.
Pokud jich máte napsat tucet, napíšete je také za jeden den.“
Cyril Northcote Parkinson

Závěr
Ačkoli si studenti stále častěji píší poznámky z přednášek na notebooku místo na
papír, ačkoli již vyučující většinou nepíší křídou na zelené tabule, ale promítají prezentace,
ačkoli místo papírového vzkazu na ledničku píšeme raději SMS, a ačkoli ke komunikaci místo
papírových dopisů používáme e-maily či chat, přesto všechno jde pořád o psaní. Ano, změnily
se prostředky na psaní, ale nezměnily se komunikační situace, ve kterých je využíváme. Stále
potřebujeme někomu sdělit, že přijdeme později, pozvat někoho na svatbu, objednat si zboží
nebo blízkým popsat své zážitky z exotické dovolené.
Principy komunikační metody (užitečnost, adresnost, komplexnost), ale i spirálovitost
Komenského jsou dobrým základem pro vytvoření kvalitních cvičení na písemný projev.
Vyzdvihněme zde především zasazení do kontextu (konkrétní životní situace), která bude
přiměřená dané cílové skupině, a navíc bude respektovat i propojení se sociokulturními a
dalšími kompetencemi či opakování tématu v určitém časovém odstupu se zvyšujícími se
nároky.
Vyučujícím jde především o to, aby studenti zvládli dané penzum lexikálních
jednotek, aby pochopili gramatická a ortografická pravidla, naučili se používat koordinovaně
a všechny jazykové prostředky na dané jazykové úrovni a ovládali dobře řečové dovednosti
tak, aby byli schopni komunikovat. Pro studenty není v podstatě nic těžké, pokud jsou
správně motivováni. Jejich zájem můžeme posilovat různými způsoby, u psané komunikace
například ukázkami praktičnosti psaní, přitažlivou grafickou stránkou písemných cvičení a
v neposlední řadě využitím moderních technologií.
Vycházeje z teoretických poznatků odborné literatury a na základě provedené analýzy
vybraných učebnicových souborů, sestavila autorka základní principy pro vytváření a
používání cvičení zaměřených na psanou komunikaci. Následně představila několik příkladů
„nových“ cvičení a námětů pro písemný projev.
Autorka si ale také uvědomuje především rozsahové omezení této práce. Není možno
zde obsáhnout pojednání ke všem výzkumným problémům týkajících se psané komunikace.
Přesto se pokusila ve své práci reflektovat alespoň jejich část a věří, že přispějí k posílení
písemného projevu v rámci výuky českého jazyka pro cizince.
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Přílohy
Příloha č. 1 – Formulář pro založení e-mailového účtu

Zdroj: [online] Přihlašovací formulář na nový e-mail účet. URL: www.seznam.cz [cit. 5. 9.
2015]
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Příloha č. 2a – www.seznamka.cz – Formulář pro založení účtu na seznamce

Zdroj: [online] Přihlašovací formulář do seznamky. URL: www.seznamka.cz [cit. 5. 9. 2015]
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Příloha č. 2b – www.seznamka.cz – Formulář pro založení účtu na seznamce

Zdroj: [online] Přihlašovací formulář do seznamky. URL: www.seznamka.cz [cit. 5. 9. 2015]
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Příloha č. 3 – Formulář pro založení účtu na seznamce (část)

Zdroj: [online] Formulář přihlášky na VŠ. URL: https://www.vutbr.cz/studium/ectskatalog/prijimaci-rizeni/prihlaska-ke-studiu-na-vysoke-skole-p38475 [cit. 5. 9. 2015]

85

Příloha č. 4 – Formulář pro komunikaci na Skype (upraveno)

Zdroj: [online] Formulář pro komunikaci na Skype. Software: Skype [cit. 5. 9. 2015]
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Příloha č.5 – Formulář pro komunikaci na Facebooku (upraveno)

Zdroj: [online] Formulář pro komunikaci na FB. Software: Facebook [cit. 5. 9. 2015]
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Příloha č.6 – Formulář životopisu (část)

Zdroj: [online] Formulář životopisu. URL: http://www.europass.cz/co-je-europass/zivotopis/
[cit. 5. 9. 2015]
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